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APRESENTAÇÃO

D
iariamente recebemos uma enorme quantidade de informações que entram em 

nossa casa via televisão, rádio, jornal, revistas e internet: catástrofes naturais, 

problemas ambientais, crises econômicas, desigualdades sociais, guerras, aten-

tados terroristas, migrações, novas tecnologias e novos produtos, entre muitos 

outros temas.

Com os avanços nas telecomunicações e nos transportes, as distâncias se “encurta-

ram” e o tempo nos parece acelerado; as informações vão se sucedendo velozmente: sur-

gem e desaparecem de repente. Quando começamos a compreender determinado acon-

tecimento, ele é esquecido como se deixasse de existir e os meios de comunicação elegem 

outro para dar destaque.

Parece que não existe passado nem continuidade histórica, tal é a instantaneidade 

dos acontecimentos. Muitas vezes, sentimos uma sensação de impotência diante da difi-

culdade de compreender o que está acontecendo em nossa cidade, no Brasil e no mundo.

Considerando todas essas questões, procuramos elaborar uma obra que dê conta de 

explicar o espaço geográfico mundial e brasileiro, onde os seres humanos interagem entre 

si e com o meio ambiente. Essas interações são mediadas por interesses contraditórios do 

ponto de vista econômico, político e social e se materializam nas paisagens.

Esta coleção foi feita com base no volume único da obra, que já está no mercado 

desde 1997.

Abrindo a coleção, o primeiro volume inicia-se com o estudo dos fundamentos da 

Cartografia, pois o conhecimento da linguagem cartográfica é muito importante para a 

leitura de mapas, cartas, plantas e gráficos que aparecem nos três volumes. Em seguida 

são estudados os temas da Geografia física: estrutura geológica, relevo, solo, clima, hidro-

grafia e vegetação, de forma encadeada, para facilitar o entendimento da dinâmica e do 

funcionamento da natureza, assim como sua relação com a sociedade e os crescentes 

desequilíbrios ecológicos: efeito estufa, chuvas ácidas, desmatamentos, erosões, etc. Este 

volume é concluído com o estudo das conferências internacionais sobre meio ambiente, 

destacando a importância do desenvolvimento sustentável.

O segundo volume apresenta alguns aspectos fundamentais da Economia, da Geo-

política e das sociedades do mundo contemporâneo para que se possa compreender os 

processos socioespaciais globais e a inserção do Brasil neles. Estudaremos as diversas 

fases do capitalismo até a globalização, as diferenças no desenvolvimento humano, a or-

dem geopolítica e econômica e os conflitos armados da atualidade. Além disso, serão 

abordados os processos de industrialização dos países desenvolvidos e emergentes mais 

importantes e o comércio internacional.

Fechando a coleção, o terceiro volume apresenta como principais temas a industria-

lização e a política econômica brasileira, a energia, a população, a urbanização e a agro-

pecuária no mundo e no Brasil.

Pretendemos, assim, ajudá-lo a compreender melhor o frenético e fascinante mun-

do em que vivemos e auxiliá-lo no acompanhamento das transformações que o moldam 

e o tornam diferente a cada dia, para que você possa nele atuar como cidadão consciente.

Os  AutOres
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PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO*

uma	proposta	bem	dosada

A 
Geografia conheceu, num passado recente, um movimento vigoroso de reno-

vação teórica, que exercitou com radicalidade a crítica às perspectivas tradi-

cionais e introduziu novas orientações metodológicas no horizonte de investi-

gação dessa disciplina. No caso brasileiro, ao contrário de outros países, o últi-

mo campo a ser atingido por tal processo foi o do ensino pré-universitário. Tal demora 

talvez tenha sido a responsável pela forma na qual finalmente o movimento renovador 

chegou ao ensino de Geografia de primeiro e segundo graus: um formato “revolucioná-

rio”, que radicalizava e empobrecia a politização introduzida no debate desse campo 

disciplinar.

Tal viés gerou deformações pedagógicas significativas, pela carga de dirigismo ideo- 

lógico contida nas propostas de renovação curricular. Em seu papel indutor, os livros 

didáticos foram agentes desse processo, ao mesmo tempo que sofreram a influência do 

momento. Agora, após mais de uma década de vivência dessa nova situação, parece que 

a metáfora leninista da “curvatura da vara” manifesta-se novamente. O salutar questio-

namento político do mundo em que vivemos parece iniciar uma dissociação, no âmbito 

do ensino da Geografia, do simplismo ideológico, dos posicionamentos maniqueístas.

Ensinar Geografia passa a ser problematizar o mundo mais do que “explicá-lo” de 

forma unilateral. Nesse sentido, a presente obra deve ser saudada como uma manifesta-

ção desse novo momento, pois associa de forma bem dosada a necessária politização do 

temário geográfico com o distanciamento e rigor exigidos por uma análise científica. 

Trata-se de uma obra bem estruturada, na qual os principais tópicos da reflexão geográ-

fica contemporânea estão contemplados.

São Paulo, 2 de abril de 1997.

Prof. Dr. Antonio Carlos Robert Moraes
Departamento de Geografia, USP

* Prefácio da primeira edição do volume único, publicada em 1997.
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Conheça seu livro

Veja nestas páginas como seu livro está organizado.
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Industrialização	
e	comércio	
internacional

p	 Chempark	Krefeld-Uerdingen,	localizado	no	estado	da	Renânia	do	Norte-Vestfália	(Alemanha),	em	2012.	Esse	parque	químico	
está	integrado	a	modernos	e	eficientes	sistemas	de	transporte:	situado	entre	a	hidrovia	do	rio	Reno	e	importantes	rodovias,	
como	a	autoestrada	57,	é	atravessado	por	uma	ferrovia	que	o	interliga	a	diversas	cidades	do	país	e	do	exterior,	algumas	das	
quais	portuárias.	Este	exemplo	ilustra	bem	a	importância	dos	transportes	para	o	desenvolvimento	de	um	parque	industrial,	ao	
facilitar	a	entrada	de	matérias-primas	e	o	escoamento	de	produtos	acabados.	
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K. H. Halberstadt/Currenta GmbH Co. OHG

14	 Mundo	conteMporâneo:	econoMia,	geopolítica	e	sociedade 	 o	processo	de	desenvolviMento	do	capitalisMo	 15

Terceira Revolução Industrial ou Revolução Técnico ‑Científica

Criticava o pensamento econômico clássico e o princípio da 
“mão invisível”, do suposto equilíbrio espontâneo do mercado; 
por isso defendia a intervenção do Estado na economia para 
evitar crises de superprodução, como a de 1929. Propunha o 
aumento dos gastos públicos como mecanismo para estimular 
o crescimento econômico e a geração de empregos.

Criticava o absolutismo e o mercantilismo; defendia, no plano político, 
a democracia representativa, a independência dos três poderes e a 
liberdade do indivíduo; e, no econômico, o direito à propriedade, a 
livre ‑iniciativa e a concorrência. Era contra a intervenção do Estado na 
economia e favorável à livre ação das forças do mercado. Para seus 
teóricos, a riqueza vinha da indústria (produção).

Busca aplicar os princípios do liberalismo clássico ao capitalismo 
atual. Diversamente daqueles, os teóricos neoliberais não creem na 
regulação espontânea do sistema. Visando disciplinar a economia de 
mercado, aceitam uma intervenção mínima do Estado para assegurar 
a estabilidade monetária e a livre concorrência. Também defendem a 
abertura econômica/financeira e a privatização de empresas estatais.

sistema	econômico	que	se	desenvolveu	na	europa	com	a	crise	do	feudalismo	e	se	expandiu	
econômica	e	territorialmente	pelo	mundo	a	partir	do	século	Xvi.	desde	então	vem		
se	transformando:	passou	por	diversas	etapas	marcadas	por	características	diferentes		
no	que	tange	às	relações	de	produção	e	de	trabalho,	às	tecnologias	empregadas	e	às	
doutrinas	que	orientam	seu	funcionamento.	É	também	chamado	de	economia	de	mercado.

CAPITALISMO

Surgiu com os Estados nacionais absolutistas e vigorou durante o 
capitalismo comercial. Defendia o protecionismo e a intervenção do 
Estado na economia. Seus objetivos principais: fortalecer o Estado 
e aumentar a riqueza nacional por meio do acúmulo de metais 
preciosos (ouro e prata) e da obtenção de superavit comerciais. 
Para seus teóricos, a riqueza vinha do comércio (circulação).

Adam Smith (1723 ‑1790)

Economista escocês, um dos mais 
importantes teóricos do liberalismo 
clássico e um de seus fundadores.

John M. Keynes (1883 ‑1946)

Economista inglês. O mais 
importante até meados do  
séc. XX; influenciou as políticas de 
recuperação da crise de 1929.

Milton Friedman (1912 ‑2006)

Norte ‑americano, Nobel de Economia 
(1976) e um dos continuadores das 
propostas neoliberais; assessorou os 
governos Reagan e Thatcher.

David Ricardo (1772 ‑1823)

Economista inglês, tido como 
sucessor de Smith, deu importante 
contribuição à teoria econômica.

Joan Robinson (1903 ‑1983)

Economista inglesa, seguiu 
as propostas keynesianas e 
aperfeiçoou algumas delas.

Alexander Rüstow (1885 ‑1963)

Economista alemão, crítico do 
liberalismo clássico e criador do 
termo neoliberalismo (1938).

Thomas Mun (1571 ‑1641)

Economista inglês, um 
dos principais teóricos da 
doutrina mercantilista.

Pós ‑Segunda Guerra

Independência das colônias 
e surgimento dos países em 
desenvolvimento

Utilização do trabalho 

escravo na América

Mundialização  

do comércio

1929

Crise econômica 
mundial

1822

Independência  
do Brasil

Independência  
dos Estados  
Unidos

1776

Início do processo de 
independência das 

colônias americanas

1688

Revolução Gloriosa 
(Inglaterra)

1498

Viagem de Vasco  
da Gama às Índias 
via Atlântico

1494

Tratado de 
Tordesilhas

Utilização do petróleo 

e da eletricidade

Grandes Navegações (expansão marítima europeia)

Indústrias inovadoras: 

petroquímica, elétrica 

e automobilística

Expansão mundial 

do processo de 

industrialização

Acumulação primitiva  

de capitais na Europa

1914 ‑1918

Primeira Guerra 
Mundial

Indústrias inovadoras: 

informática, robótica, 

telecomunicações e biotecnologia

Crescentes investimentos 

em P&D e agregação de 

valor aos produtos

1990 ‑2000

Emergência da China como 
potência e surgimento das 

economias emergentes

Ampliação do meio técnico

científico informacional

1980 ‑1990 

Crises financeiras 
em diversos países

1999

Criação 
do G ‑20

2008 ‑2012

Crise financeira 
mundial

Neoliberalismo 

em xeque

1500 1600 1700 1750 1800 2000
Primeira Revolução Industrial Segunda Revolução Industrial

Globalização: expansão de capitais produtivos e especulativosOcupação da África: interiorização Imperialismo: partilha e exploração das colônias africanas e asiáticasColonialismo: partilha e exploração da América; comércio com Ásia e África

Auge da Revolução Comercial

1884 ‑1885

Congresso de Berlim: 
partilha da África entre  
as potências europeias

1850 1900 1950
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1765 ‑1785

Aperfeiçoamento  
da máquina a vapor 
por James Watt
(Inglaterra)

Indústrias 

inovadoras: têxtil, 

siderúrgica e naval

Utilização do 

carvão mineral

Industrialização de países em 

desenvolvimento e expansão  

das transnacionais**
1946

Construção do ENIAC*, primeiro 
computador, desenvolvido pela 
Electronic Control Company
(Estados Unidos) 

1886

Construção do 
primeiro carro 
com motor a 
gasolina por 
Gottlieb Daimler
(Alemanha)

Monopólios e 

oligopólios

1939 ‑1945

Segunda Guerra 
Mundial

*Electrical Numerical Integrator and ComputerC
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Jean ‑Baptiste Colbert (1619 ‑1683)

Ministro das Finanças de Luís XIV, 
responsável pela aplicação das 
políticas mercantilistas na França.

Disseminação do  

trabalho assalariado
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12	 Mundo	conteMporâneo:	econoMia,	geopolítica	e	sociedade
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O processo de desenvolvimento 

do capitalismo

O mundo está quase todo parcelado, e o que dele resta está sendo dividido, conquis-

tado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que ja-

mais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse; penso sempre nisso.

Cecil J. Rhodes (1853 ‑1902), empresário inglês. Em 1888, fundou a empresa de diamantes 
De Beers. Era ardoroso defensor e colaborador do imperialismo britânico; e por sua influência, o Zimbábue, 

enquanto era colônia do império, chamava ‑se Rodésia.

O capitalismo é um sistema econômico que, como sugere o trecho acima, desde sua origem foi se 
expandindo econômica e territorialmente. Apresentou grande dinamismo ao longo de sua história e foi se 
transformando à medida que os desafios à sua expansão foram surgindo. Com o tempo, sobrepôs ‑se a outros 
sistemas de produção, até se tornar hegemônico. Considerando seu processo de desenvolvimento, costuma‑
‑se dividir o capitalismo em quatro etapas: comercial, industrial, financeira e informacional.

Quais são as características mais importantes de 
cada uma das etapas do processo de desenvolvimento do 
capitalismo? O que diferencia o capitalismo em seu atual 
momento de expansão das etapas precedentes? Como as 
mudanças nesse sistema econômico levam a transforma‑
ções no espaço geográfico? É o que veremos a seguir.R
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∏	 a	queda	do	Muro	de	Berlim	(retratada	na	foto,	de	1989)	e	o	fim	
da	união	soviética	(1991)	marcaram	o	colapso	do	socialismo;	
atualmente,	o	capitalismo	predomina	em	quase	todos	os	países.	
na	china,	embora	o	partido	comunista	continue	no	poder	e	o	
estado	tenha	forte	capacidade	planejadora	e	seja	proprietário	
de	muitas	empresas,	o	sistema	econômico	funciona	seguindo	a	
lógica	da	economia	de	mercado.	em	escala	bem	menor,	ocorre	
o	mesmo	no	Vietnã.	restaram	como	socialistas:	cuba,	laos	e	
coreia	do	norte,	economias	pequenas	e	bastante	isoladas.

o	capitalisMo	coMercial

A primeira etapa do capitalismo estendeu ‑se do 
fim do século XV até o século XVIII e foi marcada pela 
expansão marítima das potências econômicas da Eu‑
ropa ocidental na época (Portugal, Espanha, Inglater‑
ra, França e Países Baixos1) em busca de novas rotas 
de comércio, sobretudo para as Índias. Veja o infográ‑
fico nas páginas 14 ‑15.

O objetivo dessas potências econômicas era aca‑
bar com a hegemonia das cidades ‑Estados de Veneza 

e Gênova, que antes da unificação italiana (ocorrida 
entre 1848 e 1870 e que deu origem à atual Itália) eram 
Estados independentes e os principais controladores 
do comércio com o Oriente pelo Mediterrâneo. Foi o 
período das Grandes Navegações e descobrimentos, 
das conquistas territoriais e também da escravização 
e genocídio* de milhões de nativos da América e da 
África. Observe, na página ao lado, as principais expe‑
dições marítimas dessa época.

1 Os Países Baixos são um Estado nacional constituído por doze províncias. Duas delas, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, tiveram papel proeminente na formação desse 

Estado, que, por isso, também é conhecido como Holanda. Os Países Baixos integram o Reino dos Países Baixos, formado em 1648, do qual também fazem parte Aruba, 

Curaçao e Saint Martin, como Estados autônomos, e Bonaire, Saba e Santo Eustáquio, como municipalidades, todos ilhas do Caribe.

* As expressões impressas na 
cor azul são explicadas no 
Glossário, no final deste volume.

Abertura de unidade

Estruturada em página dupla, apresenta uma 

imagem significativa e um pequeno texto intro-

duzindo o tema que será estudado.

Capítulos

Em sua abertura, trazem uma epígrafe com ideias de alguma personalidade, atual ou 

do passado, com destaque em sua área de conhecimento, e uma pequena introdução 

com informações e questionamentos sobre o tema que será abordado. Essa reflexão 

introdutória é ilustrada com fotos, mapas, gráficos, tabelas, quadrinhos, etc.

A crise mexicAnA de 1994-1995

O México havia sido o primeiro país a sucumbir à cri-
se da dívida na década de 1980 e foi novamente o primeiro 
a sucumbir à globalização financeira da década seguinte. 
A crise de 1994-1995 deveu-se à saída de capitais espe-
culativos, reduzindo rapidamente as reservas de dólares 
do país, o que provocou instabilidade em suas contas 
externas e desvalorização da moeda nacional (o peso). 
Um dos problemas mais graves da economia mexicana 
era o desequilíbrio crescente em sua balança comercial: 
em 1990, o deficit no comércio exterior foi de 3 bilhões de 
dólares; em 1992, tinha atingido 20 bilhões de dólares (a 
tabela mostra os números de 1993 em diante). Para fechar 
seu balanço de pagamentos, o governo mexicano passou 
a recorrer a capitais especulativos por meio do aumento 
da taxa de juros de seus títulos públicos. Em 1992, entra-
ram 16 bilhões de dólares no país; em 1993, 18 bilhões de 
dólares, e a partir daí começou a haver evasão de capitais, 
como mostra a tabela.

O início das operações dos guerrilheiros do Exército 
Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), em janeiro de 
1994, somou a instabilidade política aos desequilíbrios 
econômicos pelos quais o país passava. Assim, criou-se 
um ambiente de profunda insegurança que acabou afu-
gentando os investidores de curto prazo. Estes passaram 
a vender seus bônus do Tesouro e a retirar o dinheiro do 
México, levando o país a uma grave crise econômica que o 
obrigou a recorrer ao FMI para fechar seu balanço de pa-
gamentos. Como se pode ver pelos dados da tabela, houve 
acentuada queda do crescimento econômico e aumento 
da inflação, do desemprego e da dívida externa. O país só 
começou a se recuperar dessa crise a partir de 1996.

Crises semelhantes à mexicana, associadas a saídas 
maciças de capitais especulativos de países que apre-
sentam desequilíbrios em seus balanços de pagamentos, 
ocorreram também no Brasil em janeiro de 1999 e na Ar-
gentina em 2001-2002.

IndIcadores econômIcos do méxIco

Indicadores 1993 1994 1995 1996

Crescimento do PIB (%) 1,9 4,6 -6,6 5,2

Inflação (%) 8,0 7,1 52,1 27,7

Desemprego urbano (%) 3,4 3,7 6,2 5,5

Dívida externa (bilhões de dólares) 130,5 139,8 165,8 160,0

Transferência de recursos (bilhões de dólares)* 18,4 -1,8 -2,1 -9,3

Balança comercial (bilhões de dólares) -19,5 -18,5 7,1 6,5

CEPAL. Balance preliminar de las economias de América Latina y el Caribe 1997. Disponível em: <www.eclac.org>. Acesso em: 19 nov. 2012.

* Os valores positivos indicam entrada de recursos estrangeiros no país; os negativos, transferências ao exterior.
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∏	 Mexicanos	reunidos	na	Plaza	de	
la	Constitución	(também	conhe-
cida	como	Zócalo),	a	praça	prin-
cipal	da	Cidade	do	México,	em	24	
de	janeiro	de	1995,	para	protes-
tar	contra	o	pacote	lançado	pelo	
governo	do	presidente	Ernesto	
Zedillo	(então,	recém-eleito)	na	
tentativa	de	sair	da	crise	econô-
mica	em	que	o	país	vivia.	O	car-
taz	diz:	“procura-se:	por	traição	
à	 pátria”,	 em	 referência	 ao	
ex-presidente	 Carlos	 Salinas	
(1988-1994),	em	cujo	governo	a	
crise	eclodiu.
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Textos complementares

Ao longo dos capítulos, há textos citados ou dos 

próprios autores que enriquecem e aprofundam 

o conteúdo principal.

Infográficos

Produzidos em páginas duplas, apa-

recem ao longo do volume, represen-

tando alguns fenômenos da realidade 

e complementando o conteúdo do 

capítulo de maneira bastante atraente. 

Possui grande riqueza de imagens – 

fotografias, mapas, gráficos e ilustra-

ções – acompanhadas de pequenos 

textos que esclarecem de forma ob-

jetiva o assunto abordado.
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Pesquisa na internet

P Brics

Para saber mais sobre o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conecte ‑se aos sites:

– BRICS‑PED. Disponível em: <http://brics‑ped.com.br>;

– Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos‑inter‑regionais/agrupamen‑
to‑brics>. Acessos em: 8 nov. 2012.

P G-20

Saiba mais sobre o G-20 e seus países ‑membros conectando ‑se ao site (em inglês e espanhol). Disponível em: <www.g20.
org>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P IBAS

Para saber mais sobre o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, conecte ‑se aos sites:

– oficial do fórum (em inglês). Disponível em: <www.ibsa‑trilateral.org>;

– do Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos‑inter‑regionais/forum‑ 
ibas>. Acessos em: 8 nov. 2012.

P OCDE

Para mais informações sobre esse organismo e seus países ‑membros, conecte ‑se ao site (em inglês e francês). Disponível em: 
<www.oecd.org>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P ONU

Para saber mais sobre a ONU, instâncias de poder e suas agências, conecte ‑se ao site (em inglês, espanhol e outras línguas). 
Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P ONUBR

Consulte também o site das Nações Unidas no Brasil, com informações disponíveis em português. Disponível em: <www.onu.
org.br>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P Otan

Conecte ‑se ao site para obter mais informações sobre a Otan, suas novas atribuições e sua expansão (em inglês e francês). 
Disponível em: <www.nato.int>. Acesso em: 8 nov. 2012.

Sessão de vídeo

P O dia seguinte. Direção: Nicholas Meyer, Estados Unidos, 1983.

Mostra as consequências nefastas de uma guerra nuclear, pro‑
vavelmente muito aquém do que seria na realidade. Evidencia o 
perigo que pairou sobre a humanidade durante a Guerra Fria, em 
razão da corrida armamentista, mas que permanece hoje em dia, 
já que os arsenais nucleares dos Estados Unidos e da Rússia fo‑
ram reduzidos, mas não desmantelados, e ainda tem havido a pro‑
liferação de novos países nucleares, como Índia, Paquistão, Israel 
e Coreia do Norte. Esse filme representa bem o cenário sugerido 
pela famosa frase de Albert Einstein, reproduzida na epígrafe des‑
te capítulo.
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1.	 Sobre os países emergentes recentemente industrializados:

a) relacione as principais economias que fazem parte do grupo;

b) classifique-as segundo o tamanho do PIB. Qual é a maior delas? Qual é a posição do Brasil?

2.	 Esclareça os principais fatores que favoreceram a industrialização: 

a) das três maiores economias da América Latina;

b) dos três maiores Tigres Asiáticos.

3.	 Explique sinteticamente as bases do processo de industrialização:

a) da Índia;

b) da África do Sul.

4.	 Quais são os setores que mais vêm se destacando na economia indiana? Por quê?

Compreendendo conteúdos

1.	 Leia o boxe Diferenças	entre	o	modelo	asiático	e	o	latino-americano, analise comparativamente os dados 
das tabelas apresentadas e produza um texto identificando as diferenças econômicas e sociais entre os dois 
modelos de desenvolvimento. Ao final, discuta com seus colegas: qual modelo foi mais bem-sucedido?

2.	 Analise os gráficos da abertura do capítulo – Participação	dos	principais	países	emergentes	no	valor	da	
produção	industrial	dos	países	em	desenvolvimento. Identifique o que mudou nesse período na participa-
ção das principais economias emergentes no valor da produção industrial do mundo em desenvolvimento. 
Produza um texto que contemple as seguintes questões:

•	Quem ganhou participação e quem perdeu?

•	Qual país mais aumentou sua participação? Por quê?

•	Como foi o desempenho de representantes dos modelos latino-americano e asiático?

•	O que aconteceu com a participação da Índia no período?

Desenvolvendo habilidades 

DIALOGANDO	COM	OUTRAS	DISCIPLINAS

Sujeitos	históricos	e	sujeitos	“sem	história”

Ao longo da história da humanidade observamos a ascensão e a marginalização de diversos grupos. Os 
“vencedores” de disputas e processos sociais receberam um papel de destaque nas páginas da História; já os 
vencidos, dominados e oprimidos foram excluídos, marginalizados. 

A análise histórica pela ótica dos grupos vencidos é o que o sociólogo alemão Walter Benjamin (1892- 
-1940) chamou de “história a contrapelo”, ou seja, uma história que segue na direção contrária à da historio-
grafia tradicional, visando escrever sobre aqueles sujeitos que antes não recebiam a devida atenção, que não 
tinham destaque no processo histórico.

Considerando a realidade descrita e o que você observa em seu cotidiano, leia as reportagens a seguir e 
responda às questões propostas.

Nesta atividade estão sendo trabalhadas as disciplinas Geografia, História e Sociologia.
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Esse ícone indica que o conteúdo que você está estu-

dando aborda assuntos relacionados a direitos e de-

veres dos cidadãos, como respeito à diversidade na 

sociedade, valorização de gênero e etnia, relações e 

condições de trabalho, entre outros.
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Desenvolvendo habilidades

Seção de atividades que trabalha diversas 

competências e habilidades, buscando ar-

ticular, por meio de linguagens variadas, 

a teoria que se aprende na escola com a 

realidade vivida fora dela.

Pesquisa na internet e 

Sessão de vídeo

Indicações de sites, filmes e documentários que poderão auxiliar 

em pesquisas ou na complementação de seu estudo.

Compreendendo conteúdos

Seção de atividades que retoma os conceitos mais 

importantes e demais pontos fundamentais dos 

conteúdos estudados ao longo do capítulo.
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Testes e questões FAÇA	NO		

CADER
NO

Enem

 1.	Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa 
onde os impostos são menores, as unidades de produção 
onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os 
juros são os mais altos e seus executivos vivendo onde a 
qualidade de vida é mais elevada.

seVCeNKO,	N.	A corrida para o século XXI: no	loop	da	
montanha	russa.	são	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2001	

(adaptado).

No	texto	estão	apresentadas	estratégias	empresariais	
no	contexto	da	globalização.	uma	consequência	social	
derivada	dessas	estratégias	tem	sido:

a)	 o	crescimento	da	carga	tributária.

b)	 o	aumento	da	mobilidade	ocupacional.

c)	 a	redução	da	competitividade	entre	as	empresas.

d)	 o	direcionamento	das	vendas	para	os	mercados	re-
gionais.

e)	 a	ampliação	do	poder	de	planejamento	dos	estados	
nacionais.

 2.	A	 evolução	 do	 processo	 de	 transformação	 de	 maté-
rias-primas	 em	 produtos	 acabados	 ocorreu	 em	 três	
estágios:	artesanato,	manufatura	e	maquinofatura.

um	desses	estágios	foi	o	artesanato,	em	que	se:

a)	 trabalhava	conforme	o	ritmo	das	máquinas	e	de	ma-
neira	padronizada.

b)	 trabalhava	geralmente	sem	o	uso	de	máquinas	e	de	
modo	diferente	do	modelo	de	produção	em	série.

c)	 empregavam	fontes	de	energia	abundantes	para	o	
funcionamento	das	máquinas.

d)	 realizava	parte	da	produção	por	cada	operário,	com	
uso	de	máquinas	e	trabalho	assalariado.

e)	 faziam	interferências	do	processo	produtivo	por	téc-
nicos	e	gerentes	com	vistas	a	determinar	o	ritmo	de	
produção.

 3.	Considere	 o	 papel	 da	 técnica	 no	 desenvolvimento	 da	
constituição	de	sociedades	e	 três	 invenções	 tecnoló-
gicas	que	marcaram	esse	processo:	invenção	do	arco	
e	 flecha	 nas	 civilizações	 primitivas,	 locomotiva	 nas	
civilizações	do	século	XIX	e	 televisão	nas	civilizações	
modernas.

A	 respeito	 dessas	 invenções	 são	 feitas	 as	 seguintes	
afirmações:

	I.	 A	primeira	ampliou	a	capacidade	de	ação	dos	bra-
ços,	 provocando	 mudanças	 na	 forma	 de	 organiza-
ção	social	e	na	utilização	de	fontes	de	alimentação.

II.	 A	segunda	tornou	mais	eficiente	o	sistema	de	trans-
porte,	ampliando	possibilidades	de	locomoção	e	pro-
vocando	mudanças	na	visão	de	espaço	e	de	tempo.

III.	A	 terceira	 possibilitou	 um	 novo	 tipo	 de	 lazer	 que,	
envolvendo	apenas	participação	passiva	do	ser	hu-
mano,	 não	 provocou	 mudanças	 na	 sua	 forma	 de	
conceber	o	mundo.

está	correto	o	que	se	afirma	em:

a)	 I,	apenas.

b)	 I	e	II,	apenas.

c)	 I	e	III,	apenas.

d)	 II	e	III,	apenas.

e)	 I,	II	e	III.

 4.	Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar 
investimentos nos países africanos. Outro ponto interessan-
te é a venda e compra de grandes somas de áreas, poste-
riormente cercadas. Por se tratar de países instáveis e com 
governos ainda não consolidados, teme-se que algumas 
nações da África tornem-se literalmente protetorados.

BRANCOLI,	F.	China e os novos investimentos na África:	
neocolonialismo	ou	mudanças	na	arquitetura	global?	

Disponível	em:	<http://opiniaoenoticia.com.br>.	Acesso	em:	
29	abr.	2010.	(Adaptado).

A	 presença	 econômica	 da	 China	 em	 vastas	 áreas	 do	
globo	é	uma	realidade	do	século	XXI.	A	partir	do	texto,	
como	é	possível	caracterizar	a	relação	econômica	da	
China	com	o	continente	africano?

a)	 Pela	presença	de	órgãos	econômicos	internacionais	
como	o	Fundo	Monetário	Internacional	(FMI)	e	o	Ban-
co	Mundial,	que	restringem	os	investimentos	chine-
ses,	uma	vez	que	estes	não	se	preocupam	com	a	pre-
servação	do	meio	ambiente.

b)	 Pela	ação	de	ONGs	(Organizações	Não	Governamen-
tais)	que	limitam	os	investimentos	estatais	chineses,	
uma	vez	que	estes	se	mostram	desinteressados	em	
relação	aos	problemas	sociais	africanos.

c)	 Pela	aliança	com	os	capitais	e	investimentos	diretos	
realizados	pelos	países	ocidentais,	promovendo	o	
crescimento	econômico	de	algumas	regiões	desse	
continente.

d)	 Pela	presença	cada	vez	maior	de	investimentos	dire-
tos,	o	que	pode	representar	uma	ameaça	à	soberania	
dos	países	africanos	ou	manipulação	das	ações	des-
tes	governos	em	favor	dos	grandes	projetos.

e)	 Pela	presença	de	um	número	cada	vez	maior	de	di-
plomatas,	o	que	pode	levar	à	formação	de	um	Merca-
do	Comum	sino-Africano,	ameaçando	os	interesses	
ocidentais.

Questões de vestibulares

 1.	(Fuvest-SP)	As	novas	formas	de	organização	da	produ-
ção	 industrial	 foram	chamadas	por	alguns	autores	de	
pós-fordismo,	para	diferenciá-las	da	produção	fordista.

Dialogando com outras disciplinas

Seção de atividades que propõe um trabalho in-

terdisciplinar no estudo de aspectos importantes 

do conteúdo abordado. Aproveite o momento para 

trocar ideias e experiências com os professores de 

outras disciplinas e observe como os conhecimen-

tos das diversas matérias escolares se relacionam.

Testes e questões

Presente em todo final de unidade, esta 

seção apresenta uma coletânea de exercí-

cios do Enem e dos principais vestibulares 

brasileiros (testes e questões discursivas).

Páginas finais

No final do volume, você encontra quatro seções úteis ao manuseio do livro:

•  Glossário: os termos destacados em azul ao longo do volume são explicados 

nesta seção, auxiliando na compreensão das temáticas tratadas.

•  Sugestões de leituras complementares: aqui você encontra uma relação de 

obras que podem ajudar em seus estudos.

•  Índice remissivo: traz a relação de conceitos, categorias e nomes fundamen-

tais ao estudo da Geografia. As páginas indicadas correspondem às ocorrên-

cias mais significativas do termo ao longo do volume.

•  Bibliografia: lista ampla que pode auxiliar em pesquisas e investigações so-

bre determinados temas ou na ampliação de seus conhecimentos.

Além destas seções, no final do volume você encontra também as Respostas 
dos testes do Enem e dos vestibulares.

Este ícone indica Objetos Educacionais Digitais 

relacionados aos conteúdos do livro.
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p	 protesto	do	movimento	“ocupe	Wall	street”,	realizado	na	times	square,	nova	York	(estados	unidos),	em	15/10/2011.	na	foto,	
manifestantes	criticam	o	poder	dos	grandes	grupos	econômicos,	principalmente	os	fi	nanceiros,	que	foram	o	pivô	da	crise	eco‑
nômica	que	se	iniciou	em	2008	nos	estados	unidos	e	depois	contaminou	outros	países,	sobretudo	da	união	europeia.	ao	fundo,	
podem	‑se	observar	cartazes	publicitários	de	marcas	conhecidas	no	mundo	todo	pertencentes	a	grandes	corporações	transna‑
cionais.	esta	foto	sintetiza	as	contradições	do	capitalismo	e	os	confl	itos	de	interesses	existentes	nesse	sistema	econômico.

Eduardo Muñoz/Reuters/Latinstock
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capítulo 1
O processo de desenvolvimento 

do capitalismo

O mundo está quase todo parcelado, e o que dele resta está sendo dividido, conquis-

tado, colonizado. Pense nas estrelas que vemos à noite, esses vastos mundos que ja-

mais poderemos atingir. Eu anexaria os planetas se pudesse; penso sempre nisso.

Cecil J. Rhodes (1853 ‑1902), empresário inglês. Em 1888, fundou a empresa de diamantes 
De Beers. Era ardoroso defensor e colaborador do imperialismo britânico; e por sua influência, o Zimbábue, 

enquanto era colônia do império, chamava ‑se Rodésia.

O capitalismo é um sistema econômico que, como sugere o trecho acima, desde sua origem foi se 
expandindo econômica e territorialmente. Apresentou grande dinamismo ao longo de sua história e foi se 
transformando à medida que os desafios à sua expansão foram surgindo. Com o tempo, sobrepôs ‑se a outros 
sistemas de produção, até se tornar hegemônico. Considerando seu processo de desenvolvimento, costuma‑
‑se dividir o capitalismo em quatro etapas: comercial, industrial, financeira e informacional.

Quais são as características mais importantes de 
cada uma das etapas do processo de desenvolvimento do 
capitalismo? O que diferencia o capitalismo em seu atual 
momento de expansão das etapas precedentes? Como as 
mudanças nesse sistema econômico levam a transforma‑
ções no espaço geográfico? É o que veremos a seguir.R
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∏	 a	queda	do	Muro	de	Berlim	(retratada	na	foto,	de	1989)	e	o	fim	
da	união	soviética	(1991)	marcaram	o	colapso	do	socialismo;	
atualmente,	o	capitalismo	predomina	em	quase	todos	os	países.	
na	china,	embora	o	partido	comunista	continue	no	poder	e	o	
estado	tenha	forte	capacidade	planejadora	e	seja	proprietário	
de	muitas	empresas,	o	sistema	econômico	funciona	seguindo	a	
lógica	da	economia	de	mercado.	em	escala	bem	menor,	ocorre	
o	mesmo	no	Vietnã.	restaram	como	socialistas:	cuba,	laos	e	
coreia	do	norte,	economias	pequenas	e	bastante	isoladas.

o	capitalisMo	coMercial

A primeira etapa do capitalismo estendeu ‑se do 
fim do século XV até o século XVIII e foi marcada pela 
expansão marítima das potências econômicas da Eu‑
ropa ocidental na época (Portugal, Espanha, Inglater‑
ra, França e Países Baixos1) em busca de novas rotas 
de comércio, sobretudo para as Índias. Veja o infográ‑
fico nas páginas 14 ‑15.

O objetivo dessas potências econômicas era aca‑
bar com a hegemonia das cidades ‑Estados de Veneza 

e Gênova, que antes da unificação italiana (ocorrida 
entre 1848 e 1870 e que deu origem à atual Itália) eram 
Estados independentes e os principais controladores 
do comércio com o Oriente pelo Mediterrâneo. Foi o 
período das Grandes Navegações e descobrimentos, 
das conquistas territoriais e também da escravização 
e genocídio* de milhões de nativos da América e da 
África. Observe, na página ao lado, as principais expe‑
dições marítimas dessa época.

1 Os Países Baixos são um Estado nacional constituído por doze províncias. Duas delas, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, tiveram papel proeminente na formação desse 

Estado, que, por isso, também é conhecido como Holanda. Os Países Baixos integram o Reino dos Países Baixos, formado em 1648, do qual também fazem parte Aruba, 

Curaçao e Saint Martin, como Estados autônomos, e Bonaire, Saba e Santo Eustáquio, como municipalidades, todos ilhas do Caribe.

* As expressões impressas na 
cor azul são explicadas no 
Glossário, no final deste volume.
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DO NORTE

AMÉRICA
DO SUL

A
N

T
Á

R
T I D A  

Cartier (1534 e 1541)

Expedições francesas Expedições britânicas

Drake (1577-1580)

Raleigh

Cabot (1497)

Yermak (1581-1584)Barents (1594 e 1596)

Expedições holandesas Expedições russas

Cabo da
Boa Esperança

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
ÍNDICO

JAPÃO

CHINA

(sem escala)

ÁSIA

ESPANHA
PORTUGAL

ÁFRICA

AMÉRICA
DO NORTE

AMÉRICA
DO SUL
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Primeiras expedições

Vasco da Gama (1497-1498)

Cabral (1500)

Albuquerque (1503-1515)

Regiões desconhecidas pelos europeus em 1600

Regiões controladas pela Espanha em 1600

Regiões controladas por Portugal em 1600

Expedições portuguesas

Vespúcio (1499)

Magalhães (1519-1521)

El Cano (1522)

Expedições espanholas

Primeira viagem de Colombo
(1492-1493)

INGLATERRA

PAÍSES BAIXOS
FRANÇA
ESPANHA

PORTUGAL

PROTETORADOS
RUSSOS

OCEANIA

OCEANIA

As grandes expedições – séculos XV e XVI

p	 no	fim	do	século	XV	e	começo	do	século	XVi,	teve	início	a	expansão	marítima	europeia,	que	resultou	na	apropriação	de	vastos	
territórios.	os	países	europeus	que	comandaram	esse	processo	–	no	início	portugal	e	espanha	se	sobressaíram	–	colonizaram	
as	terras	recém	‑conquistadas	por	meio	de	projetos	de	exploração	agrícola	e	mineral.
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Adaptado de: DUBY, Georges. Atlas histórico mundial. Barcelona: Larousse, 2007. p. 40 ‑41.
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Criticava o absolutismo e o mercantilismo; defendia, no plano político, 
a democracia representativa, a independência dos três poderes e a 
liberdade do indivíduo; e, no econômico, o direito à propriedade, a 
livre ‑iniciativa e a concorrência. Era contra a intervenção do Estado na 
economia e favorável à livre ação das forças do mercado. Para seus 
teóricos, a riqueza vinha da indústria (produção).

CAPITALISMO

Surgiu com os Estados nacionais absolutistas e vigorou durante o 
capitalismo comercial. Defendia o protecionismo e a intervenção do 
Estado na economia. Seus objetivos principais: fortalecer o Estado 
e aumentar a riqueza nacional por meio do acúmulo de metais 
preciosos (ouro e prata) e da obtenção de superavit comerciais. 
Para seus teóricos, a riqueza vinha do comércio (circulação).

Adam smith (1723 ‑1790)

Economista escocês, um dos mais 
importantes teóricos do liberalismo 
clássico e um de seus fundadores.

david ricardo (1772 ‑1823)

Economista inglês, tido como 
sucessor de Smith, deu importante 
contribuição à teoria econômica.

thomas mun (1571 ‑1641)

Economista inglês, um 
dos principais teóricos da 
doutrina mercantilista.

Utilização do trabalho 

escravo na América

Mundialização 

do comércio

Independência 
dos Estados 
Unidos

1776

Início do processo de 
independência das 

colônias americanas

1688

Revolução Gloriosa 
(Inglaterra)

1498

Viagem de Vasco 
da Gama às Índias 
via Atlântico

1494

Tratado de 
Tordesilhas Grandes Navegações (expansão marítima europeia)

Acumulação primitiva 

de capitais na Europa

1500 1600 1700 1750 1800
primeira revolução industrial

Ocupação da África: interiorizaçãoColonialismo: partilha e exploração da América; comércio com Ásia e África
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1765 ‑1785

Aperfeiçoamento 
da máquina a vapor 
por James Watt
(Inglaterra)

Indústrias 

inovadoras: têxtil, 

siderúrgica e naval

Utilização do 

carvão mineral
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Jean ‑baptiste Colbert (1619 ‑1683)

Ministro das Finanças de Luís XIV, 
responsável pela aplicação das 
políticas mercantilistas na França.

Disseminação do 

trabalho assalariado
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terceira revolução industrial ou revolução técnico ‑Científi ca

Criticava o pensamento econômico clássico e o princípio da 
“mão invisível”, do suposto equilíbrio espontâneo do mercado; 
por isso defendia a intervenção do Estado na economia para 
evitar crises de superprodução, como a de 1929. Propunha o 
aumento dos gastos públicos como mecanismo para estimular 
o crescimento econômico e a geração de empregos.

Busca aplicar os princípios do liberalismo clássico ao capitalismo 
atual. Diversamente daqueles, os teóricos neoliberais não creem na 
regulação espontânea do sistema. Visando disciplinar a economia de 
mercado, aceitam uma intervenção mínima do Estado para assegurar 
a estabilidade monetária e a livre concorrência. Também defendem a 
abertura econômica/fi nanceira e a privatização de empresas estatais.

sistema	econômico	que	se	desenvolveu	na	europa	com	a	crise	do	feudalismo	e	se	expandiu	
econômica	e	territorialmente	pelo	mundo	a	partir	do	século	XVi.	desde	então	vem	
se	transformando:	passou	por	diversas	etapas	marcadas	por	características	diferentes	
no	que	tange	às	relações	de	produção	e	de	trabalho,	às	tecnologias	empregadas	e	às	
doutrinas	que	orientam	seu	funcionamento.	É	também	chamado	de	economia	de	mercado.

John m. Keynes (1883 ‑1946)

Economista inglês. O mais 
importante até meados do 
séc. XX; infl uenciou as políticas de 
recuperação da crise de 1929.

milton friedman (1912 ‑2006)

Norte ‑americano, Nobel de Economia 
(1976) e um dos continuadores das 
propostas neoliberais; assessorou os 
governos Reagan e Thatcher.

Joan robinson (1903 ‑1983)

Economista inglesa, seguiu 
as propostas keynesianas e 
aperfeiçoou algumas delas.

Alexander rüstow (1885 ‑1963)

Economista alemão, crítico do 
liberalismo clássico e criador do 
termo neoliberalismo (1938).

pós ‑segunda Guerra

Independência das colônias 
e surgimento dos países em 
desenvolvimento

1929

Crise econômica 
mundial

1822

Independência 
do Brasil

Utilização do petróleo 

e da eletricidade

Indústrias inovadoras: 

petroquímica, elétrica 

e automobilística

Expansão mundial 

do processo de 

industrialização

1914 ‑1918

Primeira Guerra 
Mundial

Indústrias inovadoras: 

informática, robótica, 

telecomunicações e biotecnologia

Crescentes investimentos 

em P&D e agregação de 

valor aos produtos

1990 ‑2000

Emergência da China como 
potência e surgimento das 

economias emergentes

Ampliação do meio técnico‑

‑científi co ‑informacional

1980 ‑1990 

Crises fi nanceiras 
em diversos países

1999

Criação 
do G ‑20

2008 ‑2012

Crise fi nanceira 
mundial

Neoliberalismo 

em xeque

2000

segunda revolução industrial

Globalização: expansão de capitais produtivos e especulativosimperialismo: partilha e exploração das colônias africanas e asiáticas

1884 ‑1885

Congresso de Berlim: 
partilha da África entre 
as potências europeias

1850 1900 1950
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Industrialização de países em 

desenvolvimento e expansão 

das transnacionais**
1946

Construção do ENIAC*, primeiro 
computador, desenvolvido pela 
Electronic Control Company
(Estados Unidos) 

1886

Construção do 
primeiro carro 
com motor a 
gasolina por
Gottlieb Daimler
(Alemanha)

Monopólios e 

oligopólios

1939 ‑1945

Segunda Guerra 
Mundial
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16	 Mundo	conteMporâneo:	econoMia,	geopolítica	e	sociedade

Na época das Grandes Navegações, as trocas 
comerciais proporcionaram grande acúmulo de ca‑
pitais no interior dos Estados europeus que coman‑
davam esse processo expansionista. Por isso a pri‑
meira etapa desse sistema econômico é chamada 
capitalismo comercial. A economia funcionava 
segundo a doutrina mercantilista (veja o infográfi‑
co), que defendia a intervenção governamental nas 
relações comerciais, a fim de promover a prosperi‑
dade nacional e aumentar o poder dos Estados, cujo 
poder político estava centralizado nas mãos dos mo‑
narcas. Nesse período a riqueza e o poder de um país 

eram medidos pela quantidade de metais preciosos 
acumulados.

Durante a etapa mercantilista do capitalismo, a 
exploração econômica das colônias proporcionou 
grande acúmulo de riquezas nos países europeus, 
principalmente a Inglaterra, que emerge como princi‑
pal potência no final desse período. Esse acúmulo ini‑
cial de capitais foi fundamental para a eclosão da Re‑
volução Industrial, que marcou o começo de uma 
nova etapa do capitalismo. Veja o mapa a seguir, que 
mostra as principais rotas de comércio entre Europa, 
África e América e os territórios colonizados.

 O C E A N O  PA C Í F I C O   

  
  

  

O
C

E
A

N
O

  
Í N

D
I C

O
  

       O
C

E
A

N
O

 AT L Â N T I C O   Territórios

ingleses

espanhóis

franceses

holandeses

portugueses

Produtos europeus para a África

Transporte de escravos africanos
para o mundo colonial

Produtos tropicais para a Europa

O comércio triangular

BRASIL

VIRGÍNIA

ANTILHAS
RÚSSIA

IMPÉRIO
CHINÊS

IMPÉRIO
MONGOL

IMPÉRIO
OTOMANO

(sem escala)

Colônias de potências europeias em fins do século XVII

A
ll

m
a

p
s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

A
da

pt
ad

o 
de

: L
EB

R
U

N
, F

ra
nç

oi
s 

(D
ir.

). 
A

tla
s 

hi
st

or
iq

ue
. P

ar
is

: H
ac

he
tt

e,
 2

00
0.

 p
. 2

8.

∏	 a	expansão	do	mercantilismo	conduziu	ao	
colonialismo,	e	o	mundo	acabou	dividido	
entre	as	potências	europeias	da	época.	o	
mapa	mostra	as	regiões	colonizadas	nos	
primórdios	da	expansão	marítima	e	o	cha‑
mado	 “comércio	 triangular”:	 produtos	
europeus	para	a	África,	escravos	africanos	
para	as	colônias	americanas	e	produtos	
tropicais	destas	para	a	europa.
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durante	o	capitalismo	comercial,	
período	 em	 que	 a	 produção	 de	
mercadorias	era	essencialmente	
artesanal,	a	maior	fonte	de	rique‑
zas	era	o	comércio.	tudo	o	que	
pudesse	ser	vendido	com	muito	
lucro,	 como	 perfumes,	 sedas,	
tapetes,	especiarias	e	até	mesmo	
seres	humanos	(escravos),	trans‑
for	mava	‑se	em	mercadoria	nas	
mãos	 dos	 co	merciantes	 euro‑
peus.	essa	gravura	do	século	XiX,	
Negros no porão do navio,	 de	
rugendas,	tem	por	tema	um	dos	
negócios	mais	 lucrativos	dessa	
época:	 o	 tráfico	 de	 africanos	
escra	vizados.	
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	 o	processo	de	desenVolViMento	do	capitalisMo	 17

o	capitalisMo	industrial

Nas primeiras décadas do século XVIII, o Reino 

Unido da Grã ‑Bretanha (formado em 1707 com a unifi‑

cação entre a Inglaterra e a Escócia) comandou uma 

grande transformação no sistema de produção de mer‑

cadorias, na organização das cidades e do campo e nas 

condições de trabalho, o que caracterizou a Revolução 

Industrial. Um de seus aspectos mais importantes foi 

o aumento da capacidade de transformação da nature‑

za, por meio da utilização de máquinas hidráulicas e a 

vapor, o que provocou grande aumento no volu‑

me de mercadorias produzidas e a consequente 

necessidade de ampliação do mercado consumi‑

dor em escala mundial.

Esse período também foi marcado por uma 

crescente aceleração da circulação de pessoas e 

mercadorias, graças à expansão das redes de 

transporte terrestre, com o trem (a locomotiva a 

vapor foi criada em 1805), e marítimo, com o barco 

a vapor (criado em 1814). Observe no mapa a se‑

guir a rápida expansão das ferrovias na Europa.

O comércio não era mais a essência do sistema, 

embora continuasse importante para fechar o ciclo 

produção ‑consumo. Nessa nova fase, o lucro provinha 

principalmente da produção de mercadorias realizada 

por trabalhadores assalariados. Mas de que modo se 

lucrava com a produção em série de tecidos, máquinas, 

ferramentas e armas? E como os rápidos avanços nos 

transportes, com o surgimento dos trens e dos barcos 

a vapor, aumentavam os ganhos dos capitalistas?
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Máquina	a	vapor	produzida	por	James	Watt	em	1788.	
atualmente,	ela	está	em	exposição	no	Museu	Victoria	e	
albert,	em	londres.	o	fabricante	de	instrumentos	esco‑
cês	 desenvolveu	 essa	 máquina	 a	partir	 de	 1765.	seu	
motor	a	vapor,	o	primeiro	de	fato	eficiente,	era	movido	a	
carvão	mineral	e	foi	um	marco	da	revolução	industrial.	
no	início	era	usado	para	retirar	água	das	minas	de	carvão	
(mineração)	e	fabricar	tecidos	(indústria	têxtil).	com	o	
tempo,	passou	a	ser	utilizado	em	outras	indústrias	e	nos	
transportes.	depois,	foi	substituído	por	motores	a	com‑
bustão	interna	(derivados	de	petróleo)	e	elétricos.
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Adaptado de: LEBRUN, François (Dir.). Atlas historique. Paris: Hachette, 2000. p. 38.

p	 o	trem	a	vapor	foi	o	meio	de	transporte	típico	do	capitalismo	industrial.	a	rápida	expansão	das	ferrovias	impulsionou	sua	
utilização	e	possibilitou	a	interligação	de	lugares	diversos.

OCEANO

ATLÂNTICO

Mar do
Norte

40º N

0º

40º N

Mar do
Norte

M a r  M e d i t e

r
r

â
n

e o

M

ar
 B

á
lti

c
o

Liverpool Manchester

Londres

Lille

Paris

Bordéus

Berlim

Viena

Bruxelas
OCEANO

ATLÂNTICO

M a r  M e d i t e

r
r

â
n

e o

M

ar
 B

á
lti

c
o

Liverpool Manchester

Lille

Bordéus

Bruxelas

Estocolmo

São
Petersburgo

Roma

Marselha
Madri

Veneza

Stuttgart

Glasgow

Hamburgo

Rouen Paris

Berlim

Viena

Milão

Basileia

Frankfurt
Praga

VarsóviaColônia

Budapeste

Lyon

1840 1880

Londres

km

0 405

0º

km

0 405

A expansão das ferrovias na Europa

GGB_v2_PNLD2015_010a034_U01C01.indd   17 3/25/13   8:59 AM



18	 Mundo	conteMporâneo:	econoMia,	geopolítica	e	sociedade

Foi Karl Marx (1818 ‑1883), economista e filósofo 

alemão e um dos mais influentes pensadores dos sé‑

culos XIX e XX, quem desvendou o mecanismo da ex‑

ploração capitalista, definindo o conceito de mais ‑va‑

lia. A toda jornada de trabalho corresponde uma remu‑

neração, que garantirá a subsistência do trabalhador. 

No entanto, o trabalhador produz um valor maior do 

que aquele que recebe como salário. Essa quantidade 

de trabalho não pago permanece em poder dos pro‑

prietários das fábricas, fazendas, minas, lojas e outros 

empreendimentos. Dessa forma, em todo produto ou 

serviço está embutido esse valor, que é apropriado pelo 

dono desses meios de produção e permite o acúmulo 

de lucro pela burguesia (a classe dos capitalistas).

O regime assalariado é, portanto, a relação de 

trabalho mais adequada ao capitalismo e se dissemi‑

nou à medida que o capital se acumulava em grande 

escala nas mãos dos donos dos meios de produção, 

provocando uma crescente necessidade de expansão 

dos mercados consumidores. Ao mesmo tempo o tra‑

balhador assalariado, além de apresentar maior pro‑

dutividade que o escravo, tem renda disponível para o 

consumo. Por isso a escravidão entrou em decadência 

e o trabalho assalariado passou a predominar, embora 

ainda hoje exista escravidão no mundo, até mesmo 

no Brasil, como aponta o texto.

Em 2008, a Lei da Abolição completou 120 anos. Essa lei, que se 

resumia a um único parágrafo, dizia estar extinta a escravidão no Bra‑

sil e revogava qualquer disposição em contrário. Entretanto, mais de 

cem anos depois, o Ministério do Trabalho divulgou, em 2003, o “Plano 

Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo”, no qual afirmava 

(tendo por base os dados da Comissão Pastoral da Terra) que o Brasil 

possuía 25 mil pessoas trabalhando em situação análoga à escravi‑

dão. Afirma também que, no Brasil, “[...] a escravidão contemporânea 

manifesta ‑se na clandestinidade e é marcada pelo autoritarismo, 

corrupção, segregação social, racismo, clientelismo e desrespeito 

aos direitos humanos”. A existência atual da escravidão remete dire‑

tamente ao nosso passado escravista, pois, nos quase quatro séculos 

em que a escravidão no Brasil foi um negócio legal, base do nosso 

sistema social e econômico, ela definiu espaços sociais que hoje ten‑

tamos desconstruir, como o racismo, a cultura da violência, a má 

distribuição de renda e o desrespeito à cidadania. [...]

AMARAL, Sharyse Piroupo do. História do negro no Brasil. Curso de formação para o ensino de História e cultura afro ‑brasileiras. Centro de Estudos Afro ‑Orientais –  

Universidade Federal da Bahia (CEAO/UFBA). Disponível em: <www.ceao.ufba.br/livrosevideos/pdf/livro2_HistoriadoNegro ‑Simples04.08.10.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2012.

A escrAvidãO nO BrAsil

Após se consolidar no Reino Unido da 

Grã ‑Bretanha, no século XIX a industriali‑

zação foi se expandindo para outros países 

europeus, como a Bélgica, a França, a Ale‑

manha, a Itália e até para fora da Europa, 

alcançando os Estados Unidos e, de forma 

incipiente, o Japão, o Canadá e, mais tarde, 

no século XX, os hoje chamados países 

emergentes. Observe o esquema.
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Argentina
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China

Índia

Etapas do crescimento econômico de países industriais selecionados
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Adaptado de: ROSTOW, W. W. Etapas do desenvolvimento econômico. 6. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. p. 12.

o	reino	unido	foi	o	primeiro	país	a	se	industriali‑
zar,	mas	foram	os	estados	unidos	que	constituí‑
ram	a	primeira	sociedade	de	consumo	da	História.	
o	Brasil	iniciou	seu	processo	de	industrialização	
na	mesma	época	de	argentina	e	México.
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Ao contrário do período mercantilista, na nova 
etapa do capitalismo era conveniente para a burgue‑
sia que a economia funcionasse segundo a lógica do 
mercado, com o Estado interferindo cada vez menos 
diretamente na produção e no comércio. A partir de 
então, caberia ao Estado, nos limites de seu território, 
garantir a livre ‑iniciativa, a concorrência entre as em‑
presas e o direito à propriedade privada, e, no comér‑
cio internacional, o apoio às empresas nacionais na 
concorrência com as de outros países e a proteção do 
mercado interno contra a concorrência desleal. 

Consolidou ‑se, assim, uma nova doutrina eco‑
nômica: o liberalismo (veja o infográfco). Essa nova 
visão foi sintetizada pelos representantes da econo‑
mia política clássica, principalmente o economista 
britânico Adam Smith. Em seu livro mais célebre, A 

riqueza das nações (1776), defendia o indivíduo con‑
tra o poder do Estado e acreditava que cada um, ao 
buscar seu próprio interesse econômico, contribui‑
ria para o interesse coletivo de modo mais efciente. 
Por isso era contrário à intervenção do Estado na 
economia e defendia a “mão invisível” do mercado.

Os princípios liberais aplicados às trocas co‑
merciais internacionais redundaram na defesa do 

livre ‑comércio, ou seja, a defesa da redução, e até 
abolição, das barreiras tarifárias para a livre cir‑
culação de mercadorias, o que servia perfeitamen‑
te aos interesses do Reino Unido, país mais indus‑
trializado da época e interessado em abrir merca‑
dos para seus produtos em todo o mundo. Entre‑
tanto, os países que se industrializaram depois 
praticaram medidas protecionistas à sua indústria 
nascente. Mesmo os Estados Unidos, país de forte 
tradição liberal, só passou a defender o liberalismo 
no comércio internacional quando já tinham estru‑
turado uma indústria competitiva.

No fm do século XIX, mudanças importantes 
estavam acontecendo dentro das fábricas: a produti‑
vidade e a capacidade de produção aumentavam 
rapidamente, devido à introdução de novas máqui‑
nas e fontes de energia mais efcientes, como o pe‑
tróleo e a eletricidade; aprofundava ‑se a especializa‑
ção do trabalhador em uma única etapa da produ‑
ção; e crescia a fabricação em série. Era o início da 
Segunda Revolução Industrial, quando o capitalis‑
mo entrou em sua etapa fnanceira e monopolista, 
marcada pela origem de muitas das atuais grandes 
corporações e pela expansão imperialista.

O	capitalismO	financeirO

Grandes corporações industriais e financeiras  
e seu ano de fundação

empresa país-sede fundação

Siemens Alemanha 1847

Nestlé Suíça 1866

Deutsche Bank Alemanha 1879

Mitsubishi Bank Japão 1880

AT&T Estados Unidos 1885

Coca-Cola Estados Unidos 1886

Royal Dutch/Shell Reino Unido/Países Baixos 1890

General Electric Estados Unidos 1892

Fiat Itália 1899

General Motors Estados Unidos 1916

Adaptado de: LOWE, Janet. O império secreto. Rio de Janeiro: Berkeley, 1993. p. 38-39.

Uma das características mais importantes do 
crescimento acelerado da economia capitalista na se‑
gunda metade do século XIX foi a formação de gran‑
des empresas industriais e comerciais, além do acele‑
rado aumento do número de bancos e outras empre‑
sas fnanceiras. A concorrência acirrada favoreceu as 
grandes empresas, levando a fusões e incorporações 
que resultaram na formação de monopólios ou oligopó-
lios em muitos setores da economia. É bom lembrar 
que, por ser intrínseco à economia capitalista, esse 
processo continua acontecendo, e grandes corpora‑
ções da atualidade foram fundadas nessa época, 
como podemos observar no quadro ao lado.

Nesse período houve a introdução de novas tec‑
nologias e novas fontes de energia no processo produ‑
tivo e a criação dos primeiros laboratórios de pesqui‑
sa das atuais grandes corporações industriais. Tendo 
como pioneiros os Estados Unidos e a Alemanha, a 
ciência passou a ser cada vez mais apropriada pelo 
capital, ou seja, posta a serviço das empresas para o 
desenvolvimento de novos produtos e a melhora de 
produtos já existentes. A siderurgia avançou signifca‑
tivamente, assim como a indústria mecânica, graças 

ao aperfeiçoamento da fabricação do aço. Na indús‑
tria química, com a descoberta de novos elementos e 
materiais, ampliaram ‑se as possibilidades para novos 
setores, como o petroquímico.
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20	 Mundo	conteMporâneo:	econoMia,	geopolítica	e	sociedade

A descoberta da eletricidade beneficiou as indús‑
trias e a sociedade como um todo, pois proporcionou o 
aumento da produtividade e a melhora nas condições 
de vida. O desenvolvimento do motor a combustão in‑

terna e a consequente utilização de combustíveis deri‑
vados de petróleo abriram novos horizontes para as 
indústrias automobilísticas e aeronáuticas, possibili‑
tando sua expansão e a dinamização dos transportes.

Com o crescente aumento da 
produção e a industrialização ex‑
pan dindo ‑se para outros países, 
acirrou ‑se a concorrência entre as 
empresas. Era cada vez maior a ne‑
cessidade de garantir novos merca‑
dos consumidores e melhores opor‑
tunidades de investimentos lucrati‑
vos, além de acesso a novas fontes 
de energia e de matérias ‑primas.

Foi nesse contexto do capita‑
lismo que ocorreu a expansão im‑

perialista europeia na África e na 
Ásia. Como ilustra a epígrafe deste 
capítulo, em texto de Cecil J. Rho‑
des, as potências imperialistas bus‑
cavam ampliar seus territórios, e os 
empresários, seus lucros. O capita‑
lismo, desde sua origem na Europa, 
foi ampliando sua área de atuação 
no planeta. No Congresso de Berlim 
(1884 ‑1885), as potências indus‑
triais da Europa partilharam o con‑
tinente africano entre elas, como 
mostra o mapa ao lado. Na Ásia, 
extensas áreas também foram par‑
tilhadas, como a Índia (que passou 
a ser o território colonial britânico 
mais importante), conforme mostra 
o mapa da página a seguir.
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p	 o	avião	Voisin	delagrange	(1909)	e	o	automóvel	ford	t	(por	volta	de	1920).	nessa	época,	os	carros	e	aviões	transmitiam	às	pes‑
soas	uma	sensação	de	modernidade	e	liberdade.	Você	já	parou	para	pensar	em	como	a	tecnologia	evoluiu	rapidamente	nesse	
período?
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p	 a	conquista	e	a	exploração	do	continente	africano	pelos	países	europeus	não	foram	
pacíficas.	Vários	povos	ofereceram	resistência.	o	reino	da	etiópia,	por	exemplo,	
resistiu	à	dominação	italiana	e	conseguiu	manter	sua	soberania.	em	muitos	casos,	
no	entanto,	houve	total	desestruturação	social,	com	o	consequente	desapareci‑
mento	de	importantes	reinos.

O imperialismo europeu na África no final do século XIX
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A partilha imperialista estabelecida pelas potên‑
cias industriais consolidou a divisão internacional do 

trabalho, pela qual as colônias, sobretudo as africanas, 
especializaram ‑se em fornecer matérias ‑primas, espe‑
cialmente minérios como ferro, chumbo e cobre, além 
de produtos de origem agrícola, como algodão, aos paí‑
ses que então se industrializavam. Essa divisão, inicial‑
mente delineada no capitalismo comercial, con so li‑
dou ‑se na etapa do capitalismo industrial. Assim, 
estruturou ‑se nas colônias uma economia comple‑
mentar e subordinada à das potências imperialistas.

No fim do século XIX também emergiram potên‑
cias industriais fora da Europa, com destaque para o 
Japão, na Ásia, e principalmente os Estados Unidos, 
na América.

A expansão imperialista japonesa, como a euro‑
peia, foi marcada pela ocupação e anexação de terri‑
tórios. Iniciou ‑se com a tomada de Formosa (China), 
após a vitória na Guerra Sino ‑Japonesa (1894 ‑1895), 
seguida pela ocupação da península da Coreia (ane‑
xada em 1910) e da Manchúria (China), em 1931, entre 
outros territórios (observe o mapa acima).

O imperialismo norte ‑americano sobre a Améri‑
ca Latina foi um pouco diferente do europeu sobre a 
África e a Ásia e do japonês, também sobre a Ásia. 
Enquanto nas colônias africanas e asiáticas as potên‑
cias imperialistas mantinham controle político e mi‑
litar direto, os norte ‑americanos exerciam controle 
indireto, patrocinando golpes de Estado, principal‑
mente na América Central e no Caribe, e apoiando a 
ascensão de ditadores nacionais, alinhados com os 
interesses dos Estados Unidos. As intervenções mili‑
tares eram localizadas e temporárias, como o contro‑
le exercido sobre Cuba (1899 ‑1902), ao final da vitória 
na Guerra Hispano ‑Americana, à qual se seguiram 
intervenções em diversos países da região.

Nessa etapa do capitalismo, os bancos assumiram 
um papel mais importante como financiadores da pro‑
dução. Incorporaram indústrias, que, por sua vez, incor‑
poraram ou criaram bancos para lhes dar suporte finan‑
ceiro. Por esse motivo tornou ‑se cada vez mais difícil 
distinguir o capital industrial (também o agrícola, co‑
mercial e de serviços) do capital bancário. Uma melhor 
denominação passou a ser, então, capital financeiro.

O imperialismo europeu e japonês na Ásia no final do século XIX

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

Adaptado de: BONIFACE, Pascal. Atlas des relations internationales. Paris: Hatier, 2003. p. 16.

∏	 o	grande	crescimento	demográfico	da	chi‑
na	no	século	XiX	atraiu	as	potências	impe‑
rialistas	que	buscavam	mercado	consumi‑
dor,	mas	a	maior	ocupação	territorial	britâ‑
nica	na	Ásia	ocorreu	na	índia.	os	entrepos‑
tos	comerciais	estabelecidos	nas	principais	
cidades	de	seu	litoral	rapidamente	destruí‑
ram	a	 importante	 indústria	têxtil	 local	e	
arrasaram	sua	economia.
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Ao mesmo tempo foi se consolidando, parti‑

cularmente nos Estados Unidos, um vigoroso mer‑

cado de capitais. As empresas deixaram de ser fa‑

miliares e se transformaram em sociedades anôni‑

mas de capital aberto, isto é, empresas que nego‑

ciam suas ações em Bolsas de Valores. Isso permitiu 

a formação das grandes corporações da atualidade, 

cujas ações estão, em parte, distribuídas entre mi‑

lhares de acionistas. Em geral, essas grandes em‑

presas têm um acionista majoritário, que pode ser 

uma pessoa, uma família, uma fundação, um banco 

ou uma holding, ao passo que os pequenos investi‑

dores são proprietários do restante, muitas vezes 

milhões de ações.

O mercado passou a ser dominado por grandes 

corporações. Portanto, o liberalismo permanecia muito 

mais como ideologia capitalista, porque, na prática, a li‑

vre concorrência, característica da etapa industrial do 

capitalismo, era bastante limitada. O Estado, por sua vez, 

passou a intervir na economia como agente produtor ou 

empresário, mas, sobretudo, como planejador e coorde‑

nador. Essa atuação intensificou ‑se após a crise econô‑

mica de 1929, que, como mostra o gráfico ao lado, pro‑

vocou acentuada queda da produção industrial e do 

comércio e aumento do desemprego em todo o planeta.
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p	 a	expansão	do	mercado	de	capitais	é	uma	das	marcas	do	capitalismo	financeiro.	É	nas	Bolsas	de	Valores	que	se	negociam	as	
ações	de	empresas	de	capital	aberto.	na	foto,	de	2010,	a	Bolsa	de	Valores	de	nova	York	(new	York	stock	exchange	–	nYse),	a	
maior	do	mundo	em	capitalização.
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Flutuações das atividades econômicas mundiais – 1921‑1940

C
a
s
s
ia

n
o

 R
ö

d
a

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it

o
ra

ARRUDA, J. J. Nova história moderna e contemporânea. Bauru: Edusc, 2004. p. 104.

a	linha	laranja	do	gráfico	mostra	a	porcentagem	de	desemprega‑
dos	no	mundo	a	partir	de	1928;	a	azul,	a	variação	do	comércio	
internacional	desde	1921;	e	a	rosa,	a	produção	industrial	mundial	
a	partir	de	1925.	em	1929,	quando	iniciou	a	crise,	tanto	o	comércio	
internacional	como	a	produção	industrial	sofreram	quedas	signi‑
ficativas	e,	ao	mesmo	tempo,	houve	uma	elevação	do	desempre‑
go.	porém,	o	“fundo	do	poço”	da	crise	ocorreu	em	1932.
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trustes, cArtéis, cOnGlOmerAdOs

Desde o fi nal do século XIX, em cada setor da economia – petrolífero, elétri‑
co, siderúrgico, têxtil, ferroviário, etc. – passaram a predominar algumas grandes 
empresas, que fi caram conhecidas como trustes. Os trustes costumam controlar 
todas as etapas da produção, desde a extração da matéria ‑prima da natureza e 
sua transformação em produtos até a distribuição das mercadorias. Quando os 
trustes, ou mesmo empresas de menor porte, fazem acordos entre si estabele‑
cendo um preço comum, dividindo os mercados potenciais e, portanto, inviabili‑
zando a livre concorrência em determinado setor da economia, criam um cartel.

Diferentemente do que acontece no truste, no cartel não há a perda de au‑
tonomia das empresas envolvidas. O truste resulta de fusões e incorporações 
ocorridas em determinado setor de atividade, como aconteceu, sobretudo, com 
empresas petrolíferas e automobilísticas, que se tornaram gigantescas. Já o cartel 
é consequência de acordos entre empresas, em geral grandes, com o intuito de 
compartilhar determinados setores da economia, controlar os preços dos pro‑
dutos no mercado e combinar preços em licitações públicas. Esses acordos abu‑
sivos entre empresas inibem a competição no setor em que ocorrem – elevando 
o preço dos produtos e prejudicando os consumidores – e a concorrência em 
obras públicas – elevando seu preço e prejudicando os contribuintes ‑cidadãos. 
Por isso na maioria dos países foram criadas leis que proíbem a cartelização. No 
Brasil, a lei 12 529, de 30 de novembro de 2011, sobretudo em seu artigo 116, de‑
fi ne esse abuso de poder das empresas como crime contra a ordem econômica.

Muitos trustes constituídos no fi nal do século XIX e início do século XX 
transformaram ‑se em conglomerados. Resultaram de um ampliado proces‑
so de concentração de capitais e de uma crescente diversifi cação dos negó‑
cios. Os conglomerados, também chamados grupos ou corporações, visam 
dominar a oferta de determinados produtos ou serviços no mercado e são o 
exemplo mais bem ‑acabado de empresas do capitalismo monopolista. Con‑
trolados por uma holding, atuam em diferentes setores da economia. Seu ob‑
jetivo é a manutenção da estabilidade do conglomerado, garantindo uma lu‑
cratividade média, já que pode haver rentabilidades diferentes em cada setor 
e, consequentemente, em cada empresa do grupo.

SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS

CONTROLADAS EM CONJUNTO

COLIGADAS

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR

PETROBRAS GÁS S.A. – GASPETRO

TERMORIO S.A.

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. – PNBV

PETROBRAS QUÍMICA S.A. – PETROQUISA

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
– TRANSPETRO

REFINARIA ABREU LIMA S.A.

COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A.

TERMOMACAÉ LTDA.

COMPANHIA LOCADORA DE EQUIP. 
PETROLÍFEROS S.A. – CLEP

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA.

PETROBRAS INTERNATIONAL 
FINANCE COMPANY – PIFCO

FAFEN ENERGIA S.A.

TERMOBAHIA S.A. 

TERMOCEARÁ LTDA.

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A.

TERMOAÇU S.A.

UTE NORTE FLUMINENSE S.A.

BREITENER ENERGÉTICA S.A.

BRASIL PCH S.A.

PARTICIPAÇÕES EM COMPLEXOS 
ENERGÉTICOS S.A. – PCBIOS

QUATTOR PARTICIPAÇÕES S.A.

UEG ARAUCÁRIA LTDA.

ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I LTDA.

Em 1933, Franklin Roosevelt, então presidente 

dos Estados Unidos, pôs em prática um plano de com‑

bate à crise que se estendeu até 1939. Chamado New 

Deal (‘novo plano’ ou ‘novo acordo’), foi um clássico 

exemplo de intervenção do Estado na economia. Ba‑

seado em um audacioso plano de construção de obras 

públicas e de estímulos à produção, visando reduzir o 

desemprego, o New Deal foi fundamental para a re‑

cuperação da economia norte ‑americana e, posterior‑

mente, do restante do mundo, como mostrou o gráfi ‑

co anterior. Essa política de intervenção estatal numa 

economia fortemente oligopolizada fi cou conhecida 

como keynesianismo, por ter sido o economista John 

Keynes seu principal teórico e defensor (reveja o info‑

gráfi co). Representou claramente uma contraposição 

ao liberalismo clássico, que até então permanecia 

como ideologia capitalista dominante. Keynes siste‑

matizou essa política econômica em sua obra princi‑

pal, A teoria geral do emprego, do juro e da moeda. O 

livro, escrito durante a depressão que sucedeu a crise 

de 1929, foi publicado em 1936, mas alguns pontos do 

New Deal já tinham sido infl uenciados por suas ideias.

Superada a crise, com a retomada do crescimen‑

to da economia, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial (1939 ‑1945), começam a se consoli‑

dar os grandes conglomerados capitalistas.

Holding Petrobras:
principais empresas
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a	petrobras	é	uma	sociedade	anônima	(s.a.),	isto	é,	uma	companhia	de	capital	
aberto	cujas	ações	são	negociadas	em	Bolsa	de	Valores,	como	a	BM&fBovespa.	
o	governo	brasileiro	é	seu	principal	acionista:	em	2012	a	união	federal	era	pro‑
prietária	de	50%	das	ações	ordinárias	(com	direito	a	voto)	e	detinha	28,5%	do	
capital	social	do	grupo	–	somas	das	ações	ordinárias	e	preferenciais	(sem	direito	
a	voto).	o	conglomerado	é	composto	de	diversas	empresas	comandadas	direta‑
mente	pela	holding	petrobras	(subsidiárias	e	controladas),	empresas	controla‑
das	em	conjunto	com	outras	e	empresas	coligadas	ao	grupo.	

p
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Por exemplo, o grupo General Electric, sediado nos Es‑
tados Unidos, atua em diversos ramos industriais. Fabrica 
uma grande variedade de produtos – lâmpadas elétricas, fo‑
gões, geladeiras, equipamentos médicos, motores de avião, 
turbinas para hidrelétricas, etc. – e atua nos setores financei‑
ro e de comunicações. Há, especialmente nos países desen‑
volvidos, variados exemplos de conglomerados que atuam 
em diversos setores da economia: Daimler (Alemanha), Sony 
(Japão), Fiat (Itália), Nestlé (Suíça), Unilever (Reino Unido/
Países Baixos), mas já há também importantes conglomera‑
dos em países emergentes: Sinopec (China), Hyundai (Coreia 
do Sul), Tata (Índia), Pemex (México), etc. No Brasil também 
há conglomerados importantes, como a Petrobras, maior 
empresa brasileira, que atua no ramo energético, incluindo 
a exploração, a produção, o refino e a comercialização de 
petróleo, e na distribuição de derivados – gás natural, bio‑
combustíveis e energia elétrica – (veja no esquema da pági‑
na anterior as principais empresas do Sistema Petrobras). A 
Itaúsa, o Bradesco, a Vale, a Ultrapar e a Votorantim também 
são importantes conglomerados brasileiros.

Ao se transformar em conglomerados, as grandes 
corporações diversificaram os setores e os mercados de 
atuação. Expandindo ‑se pelo mundo, principalmente 
após a Segunda Guerra, transformaram ‑se em empresas 
transnacionais. Surgidas da tendência expansionista do 

capitalismo, essas empresas se caracterizam por desen‑
volver uma estratégia de atuação internacional a partir 
de uma base nacional, onde está sua sede e o controle 
das filiais espalhadas por outros países (estudaremos a 
expansão das transnacionais no próximo capítulo).
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a	petróleo	Brasileiro	s.a.	 (petrobras)	 foi	criada	em	
1953	no	governo	getúlio	Vargas.	na	foto	de	2011,	edi	fí‑
cio	‑sede	da	empresa	no	centro	do	rio	de	Janeiro	(rJ).
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A descolonização da África e da Ásia

p	 a	independência	dos	países	da	África	e	da	Ásia	foi	marcada	por	violentos	conflitos	entre	colonizadores	e	colonizados	e	
também	por	divisões	internas	nas	sociedades	que	lutavam	pela	libertação.	a	índia	colonial,	por	exemplo,	foi	dividida	em	
duas	nações	por	conta	das	diferenças	religiosas:	índia	(seguidora	do	hinduísmo)	e	paquistão	(seguidor	do	islamismo).
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O desfecho da Segunda Guerra agravou o proces‑
so de decadência das antigas potências europeias, que 
já vinha ocorrendo desde o fim da Primeira Guerra 
Mundial. Aos poucos, elas foram perdendo seus domí‑
nios coloniais na Ásia e na África (observe o mapa da 
página anterior) e, com a destruição provocada pela 
Grande Guerra, houve o deslocamento do centro de 
poder mundial com a emergência de duas superpotên‑
cias: os Estados Unidos e a União Soviética.

Do ponto de vista econômico, o pós ‑Segunda 
Guerra foi marcado por acentuada mundialização da 
economia capitalista, sob o comando das transnacio‑
nais. Foi a época de gestação das profundas transfor‑
mações econômicas pelas quais o mundo vem pas‑
sando, sobretudo a partir do fim dos anos 1970, com 
a Terceira Revolução Industrial e o processo de globa‑
lização da economia.

o	capitalisMo	inforMacional

A revOluçãO infOrmAciOnAl

Com o início da Terceira Revolução Industrial, 
também conhecida como Revolução Técnico ‑Cien tí‑

fica ou Revolução Informacional, o capitalismo, como 
propõe o sociólogo espanhol Manuel Castells, atingiu 
seu período informacional. Essa nova etapa começou a 
se gestar no pós ‑Segunda Guerra, mas se desenvolveu 
sobretudo a partir dos anos 1970 e 1980. A partir daí, 
empresas, instituições e diversas tecnologias foram res‑
ponsáveis pelo crescente aumento da produtividade 
econômica e pela aceleração dos fluxos materiais e ima‑
teriais – de capitais, mercadorias, informações e pessoas.

Nessa etapa do capitalismo, os avanços tecnológicos 
potencializaram a produção industrial e o sistema finan‑
ceiro. As novas tecnologias empregadas no processo pro‑
dutivo, a exemplo da robótica, permitiram grande aumen‑
to da produtividade industrial e da diversificação dos 
produtos. Além disso, os avanços tecnológicos na infor‑
mática permitiram que os fluxos de capitais ocorressem 
sem a necessidade física do dinheiro, possibilitando um 
enorme crescimento do setor financeiro globalizado. En‑
tretanto, a característica fundamental dessa etapa do de‑
senvolvimento capitalista é a crescente importância do 
conhecimento. Os produtos e serviços têm um conjunto 
cada vez maior de conhecimentos a eles agregados, va lo‑
ri zando ‑os. A fabricação de um televisor ou um automó‑
vel, por exemplo, envolve, além do material e da mão de 
obra (esta também cada vez mais qualificada), uma série 
de conhecimentos específicos. Produtos e serviços têm, 
portanto, uma nova característica – seu crescente teor 
informacional. Mas o conhecimento também vai se in‑
corporando ao território, constituindo o que o geógrafo 
Milton Santos chamou de meio técnico ‑científico ‑in for‑
ma cional, que aparece predominantemente nos países 
desenvolvidos e nas regiões mais modernas dos países 
emergentes, e é a base para os fluxos da globalização.

Os países na vanguarda da Revolução Informa‑
cional são aqueles que lideram a Pesquisa e Desenvol‑

vimento (P&D), com destaque para os Estados Unidos, 
país que mais investe em P&D em termos absolutos 
(faça a conta: 2,8% de um PIB de 14,3 trilhões de dóla‑
res), que possui o maior número de pesquisadores (cer‑
ca de 1,5 milhão de cientistas), que mais publica artigos 
técnicos e científicos em revistas especializadas e que 
obtém as maiores receitas de royalties e taxas de licen‑
ciamento sobre novas tecnologias de produtos e servi‑
ços. Observe a tabela da página seguinte.

Em 2009, os Estados Unidos investiram 400 bilhões 
de dólares (valor equivalente à soma do PIB da Argenti‑
na, do Equador, da Bolívia e do Paraguai) em pesquisa. 
Esse investimento foi feito por órgãos do governo – como 
a Nasa e o Departamento de Defesa –, por empresas pri‑
vadas, universidades e outras instituições de pesquisa. 
Para exemplificar: apenas a Microsoft, fabricante de  
softwares com sede em Seattle, estado de Washington, 
gastou 9 bilhões de dólares em pesquisa naquele ano, 
como mostra o gráfico abaixo. Para comparar: o Brasil 
inteiro, no mesmo ano, investiu cerca de 17 bilhões de 
dólares em pesquisa, valor equivalente ao PIB da Bolívia.
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p	 observe	que,	depois	de	seguidos	aumentos,	em	2010	houve	uma	
queda	nos	investimentos	em	p&d.	isso	se	deve	à	crise	financeira	
de	2008/2009.	Mesmo	assim,	a	Microsoft	tem	se	mantido	como	
a	principal	investidora	em	p&d	nos	estados	unidos.

Microsoft: gastos com Pesquisa e Desenvolvimento
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pesQuisA e desenvOlvimentO (p&d) em pAíses seleCiOnAdOs

país (posição segundo 
as receitas com royalties 

e licenças)

investimento em p&d 
(% do PIB)*

– 2005 ‑2009**

pesquisadores em p&d 
(por milhão de habitantes)

– 2005 ‑2009**

Artigos publicados em 
revistas técnicas e 
científi cas – 2009

receita com royalties e 
licenças (em milhões de 

dólares) – 2010

Estados Unidos 2,79 4 673 208 601 105 583

Japão 3,45 5 189 49 627 26 680

Alemanha 2,82 3 780 45 003 14 384

Reino Unido 1,87 3 947 45 649 13 822

Coreia do Sul 3,36 4 947 22 271 3 146

China 1,47 1 199 74 019 830

Rússia 1,25 3 091 14 016 625

Brasil 1,08 696 12 306 397

Índia 0,76 136 19 917 129

Argentina 0,52 1 046 3 655 119

África do Sul 0,93 396 2 864 59

México 0,37 347 4 128 —

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 332 ‑334.
* Para saber os valores absolutos do investimento em P&D, consulte o PIB dos países listados (disponíveis na tabela que abre os capítulos 7 a 10) e faça o cálculo.
** Dados do ano mais recente disponível no período para cada país.

p	 os	bens	materiais	e	imateriais	têm	cada	vez	maior	valor	agregado	pela	incorporação	de	
tecnologias	resultantes	de	pesados	investimentos	em	p&d.	além	de	sofi	sticados	progra‑
mas	de	computadores,	que,	por	serem	produtos	virtuais,	podem	ser	baixados	da	internet	
(na	imagem,	página	de	download	da	Microsoft),	bens	materiais	mais	simples	também	
exigem	muito	dinheiro	para	serem	desenvolvidos.	por	exemplo,	a	também	norte	‑ame	ri‑
cana	gillette	gastou	750	milhões	de	dólares	para	pesquisar,	desenvolver	e	testar	o	apare‑
lho	de	barbear	da	foto.
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MICROSOFT. Trecho da página inicial do site da empresa. Disponível em: <www.microsoft.com/en‑us/download/default.aspx?WT.mc_
id=MSCOM_HP_US_Nav_Downloads>. Acesso em: 21 out. 2012.
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As duas revoluções industriais anteriores foram 
impulsionadas pelo desenvolvimento de novas fontes 
de energia – a primeira, por carvão, e a segunda, por 
petróleo e eletricidade. A revolução ora em curso é 
impulsionada pelo conhecimento, embora, evidente‑
mente, a energia continue sendo crucial (um compu‑
tador de última geração não funciona sem energia 
elétrica ou bateria). Durante a expansão imperialista 
era imprescindível para as indústrias o acesso a fontes 
de matérias ‑primas e de energia para a manutenção 
do processo produtivo. Hoje, na época da globaliza‑
ção (vamos estudar a atual fase da expansão capitalis‑
ta no próximo capítulo), embora o acesso a recursos 
naturais continue sendo muito importante, é impres‑
cindível o acesso ao conhecimento, fruto de investi‑
mentos em Pesquisa e Desenvolvimento. 

Desde os primórdios da espécie humana, as so‑
ciedades produzem conhecimentos diversos: uma 
ferramenta, como um arado puxado por algum ani‑
mal, por exemplo, que produziu avanços na agricultu‑
ra, implica algum conhecimento para produzi ‑lo e 
utilizá ‑lo. O que mudou hoje, então? Atualmente o 
conhecimento é o principal responsável pelo desen‑
volvimento, pela produção e pela utilização dos pro‑
dutos e serviços. Por isso, quanto mais avançados es‑
tes forem, mais incorporam conhecimentos, que são 
a base da atual Revolução Técnico ‑Científica. As pri‑
meiras indústrias, da era das chaminés, de sen vol ve‑
ram ‑se em torno das bacias carboníferas. Atualmente, 
as empresas de alta tecnologia estão próximas a uni‑
versidades e outras instituições de pesquisa, onde se 
desenvolvem os parques tecnológicos ou tecnopo‑

los (vamos estudá ‑los no capítulo 6). Nesses centros 
industriais, há grande concentração de indústrias de 
informática (hardware e software), telecomunicações, 
robótica e biotecnologia, entre outras de alta tecnolo‑
gia. Os parques tecnológicos são um exemplo eviden‑
te do meio técnico ‑científico ‑informacional.

Desde a década de 1970, está havendo uma gran‑
de revolução nas unidades de produção, nos serviços e 
nas residências. Grande parte dessa revolução deve ‑se 
a uma pequena peça de silício chamada chip, que pos‑
sibilitou a construção de computadores cada vez mais 
rápidos, precisos e baratos. O desenvolvimento de sa‑
télites e de cabos de fibra óptica, entre outras tecnolo‑
gias, tem permitido grandes avanços nas telecomuni‑
cações. As tecnologias da informação e comunicação 
têm facilitado o gerenciamento de dados e acelerado 
o fluxo de capitais, mercadorias e informações em es‑
cala mundial por diversos meios, entre os quais se 
destaca a internet.

Com a aceleração contemporânea, o capitalis‑
mo atingiu o estágio planetário, a atual fase de globa‑

lização. Estrutura ‑se um mundo cada vez mais inte‑
grado por modernos meios de transportes e teleco‑
municações. Por isso podemos dizer que vivemos em 
um capitalismo informacional ‑global. Entretanto, 
como veremos no próximo capítulo, a globalização e 
seus fluxos abarcam o espaço geográfico de forma 
bastante desigual, pois alguns países e regiões estão 
mais integrados que outros, e os “comandantes” desse 
processo estão concentrados em poucos lugares.

A crise finAnceirA e O neOliBerAlismO 

em xeque

O neoliberalismo (veja o infográfico nas páginas 
14 e 15) é uma doutrina econômica que se desenvol‑
veu desde o final dos anos 1930 e foi colocada em prá‑
tica nos Estados Unidos, sob a presidência de Ronald 
Reagan (1981 ‑1988), e no Reino Unido, sob o governo 
da primeira ‑ministra Margaret Tatcher (1979 ‑1990). 
Especialmente na década de 1990, as políticas neoli‑
berais se disseminaram através de organismos con‑
trolados por esses países, como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Mundial, e atingiram 
os países em desenvolvimento.

Ao assumir a Presidência dos Estados Unidos, Ro‑
nald Reagan (Partido Republicano), em seu discurso de 
posse proferido em 20 de janeiro de 1981, afirmou: “Na 
atual crise, o governo não é a solução de nossos proble‑
mas; o governo é o problema”. Ele se referia à crise ca‑
pitalista dos anos 1970, que evidenciava certo esgota‑
mento das políticas keynesianas e era agravada pelos 
choques do petróleo (elevação dos preços do barril em 
1973 e 1979). O governo Reagan foi marcado por redu‑
ção do papel regulador do Estado na economia, por 
cortes de impostos – que beneficiavam especialmente 
os mais ricos –, supostamente para estimular o investi‑
mento e a produção, e por imposição da doutrina neo‑
liberal aos países em desenvolvimento. 

O neoliberalismo, no plano internacional, tinha o 
objetivo de reduzir as barreiras aos fluxos globais de 
mercadorias e capitais (abertura econômica e finan‑
ceira), o que beneficiou principalmente os países de‑
senvolvidos e suas corporações transnacionais. Entre‑
tanto, alguns países emergentes, como a China, a Ín‑
dia, os Tigres Asiáticos, o México e o Brasil, também se 
beneficiaram ao receber muitos investimentos produ‑
tivos e ampliar sua participação no comércio mundial.

A ampliação dos fluxos de capitais, principalmen‑
te o financeiro, e a falta de controle estatal sobre o mer‑
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cado – sobretudo nos Estados Unidos, país de forte 

tradição liberal – acabou levando o capitalismo a uma 

grave crise econômica em 2008/2009. Nos Estados Uni‑

dos, a crise teve seu auge em setembro de 2008 com a 

falência do Lehman Brothers, centenário banco de in‑

vestimento norte ‑americano. A mais grave crise desde 

1929 originou ‑se no sistema financeiro norte‑

‑americano e em pouco tempo se espalhou pelo mun‑

do, atingindo também a economia real dos países.

Dessa forma, o neoliberalismo foi posto em 

xeque, como fica evidente no discurso de posse do 

presidente dos Estados Unidos Barack Obama 

(Partido Democrata), proferido no dia 20 de janeiro 

de 2009: “Tampouco a pergunta diante de nós é se 

o mercado é uma força do bem ou do mal. Seu po‑

der para gerar riqueza e expandir a liberdade não 

tem igual, mas esta crise nos fez lembrar que, sem 

um olhar atento, o mercado pode sair do controle 

– e que uma nação não pode prosperar por muito 

tempo se favorece apenas os prósperos”. Trata ‑se 

de um discurso muito diferente do feito por Ronald 

Reagan 28 anos antes.

Como admitiu o então presidente dos Estados 

Unidos, o principal motivo da crise econômica foi a 

fiscalização deficiente do mercado, principalmente 

financeiro, por parte do Estado. Com o propósito de 

corrigir essa falha, em junho de 2009 o governo nor te‑

‑ame ricano lançou um plano de regulação, considera‑

do a maior intervenção do Estado na economia desde 

os anos 1930 (pós ‑crise de 1929). Entre outras medi‑

das, esse plano assegurou amplos poderes ao Federal 

Reserve (ou Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) 

para regular e supervisionar todo o sistema financeiro 

do país. Para isso foi criada uma agência com o intui‑

to de supervisionar os bancos. O governo poderá in‑

tervir em empresas “grandes demais para quebrar” 

(expressão que acabou virando título de um filme; 

veja indicação na sessão de vídeo), evitando, assim, 

que possam contaminar o mercado. Também foi cria‑

da a Agência de Proteção dos Consumidores, cujo ob‑

jetivo é coibir práticas abusivas do setor financeiro, 

como ocorreu no caso das hipotecas.

Num país de forte tradição liberal, é natural que 

esse plano encontrasse resistência por parte da opo‑

sição, do Partido Republicano e, especialmente, das 

empresas financeiras, que não teriam mais total liber‑

dade de atuação no mercado. Um dia antes do lança‑

mento do plano, Obama já alertava para esse fato: 

“Vamos ouvir muita conversa de que não precisamos 

de mais regulação e de que não queremos as mãos do 

governo sobre o mercado. Mas não podemos esque‑

cer o desastre em que nos metemos exatamente pela 

falta dessa regulamentação mais rigorosa, o que levou 

a um comportamento irresponsável de alguns”. Para 

entender melhor a origem da crise econômico ‑fi nan‑

cei ra iniciada no mercado imobiliário subprime dos 

Estados Unidos, leia a seguir o texto do economista 

Ladislau Dowbor.
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∏	 durante	a	crise	na	europa	(2009‑),	ape‑
sar	de	o	neoliberalismo	estar	em	xeque,	
foram	tomadas	medidas	para	reduzir	os	
gastos	públicos	e	o	tamanho	do	estado.	
essa	política	econômica	provocou	per‑
das	trabalhistas	e	sociais,	como	redução	
de	salários	e	cortes	de	gastos	em	saúde,	
aposentadorias,	etc.	tais	medidas	aca‑
baram	aprofundando	a	crise,	sobretudo	
nos	países	do	Mediterrâneo,	o	que	gerou	
diversos	protestos.	na	foto,	manifesta‑
ção	das	centrais	sindicais	união	geral	
dos	trabalhadores	 (ugt)	e	comissões	
operárias	 (co)	 no	 dia	 do	 trabalho	
(1‑º/5/2012)	 em	 tarragona,	 catalunha	
(espanha).	a	faixa,	escrita	em	catalão,	
informa:	“ocupação	digna,	sim.	cortes	
sociais,	não”.
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A crise finAnceirA sem mistériOs

[...]

O estopim da crise financeira de 2008 foi o mercado imobiliário 

norte ‑americano. Abriu ‑se crédito para a compra de imóveis por parte 

de pessoas qualificadas pelos profissionais do mercado de Ninjas (No 

Income, no Jobs, no Savings2). Empurra ‑se uma casa de 300 mil dólares 

para uma pessoa, digamos assim, pouco capitalizada. Não tem proble‑

ma, diz o corretor: as casas estão se valorizando, em um ano a sua casa 

valerá 380 mil, o que representa um ganho seu de 80 mil, que o senhor 

poderá usar para saldar uma parte dos atrasados e refinanciar o resto. 

O corretor repassa este contrato – simpaticamente qualificado de 

“subprime”, pois não é totalmente de primeira linha, é apenas subpri‑

meira linha – para um banco, e os dois racham a perspectiva suculenta 

dos 80 mil dólares que serão ganhos e pagos sob forma de reembolso 

e juros. O banco, ao ver o volume de “subprime” na sua carteira, decide 

repassar uma parte do que internamente qualifica de “junk” (aproxima‑

damente lixo), para quem irá “securitizar”3 a operação, ou seja, assegu‑

rar certas garantias em caso de inadimplência total, em troca evidente‑

mente de uma taxa. Mais um pequeno ganho sobre os futuros 80 mil, 

que evidentemente ainda são hipotéticos. Hipotéticos mas prováveis, 

pois a massa de crédito jogada no mercado imobiliário dinamiza as 

compras, e a tendência é os preços subirem.

As empresas financeiras que juntam desta forma uma gran‑

de massa de “junk” assinados pelos chamados “ninjas”, começam 

a ficar preocupadas, e empurram os papéis mais adiante. No caso, 

o ideal é um poupador sueco, por exemplo, a quem uma agência 

local oferece um “ótimo negócio” para a sua aposentadoria, pois 

é um “subprime”, ou seja, um tanto arriscado, mas que paga bons 

juros. Para tornar o negócio mais apetitoso, o lixo foi ele mesmo 

dividido em AAA, BBB, e assim por diante, permitindo ao poupa‑

dor, ou a algum fundo de aposentadoria menos cauteloso, adqui‑

rir lixo qualificado. O nome do lixo passa a ser designado como 

SIV, ou Structured Investment Vehicle, o que é bastante mais res‑

peitável. Os papéis vão assim se espalhando e enquanto o valor 

dos imóveis nos EUA sobe, formando a chamada “bolha”, o siste‑

ma funciona, permitindo o seu alastramento, pois um vizinho 

conta a outro quanto a sua aposentadoria já valorizou.

Para entender a crise atual [2008 ‑2009], não muito diferente 

no seu rumo geral do caso da Enron, basta fazer o caminho inverso. 

Frente a um excesso de pessoas sem recurso algum para pagar os 

compromissos assumidos, as agências bancárias nos EUA são le‑

vadas a executar a hipoteca, ou seja, apropriam ‑se das casas. Um 

banco não vê muita utilidade em acumular casas, a não ser para 

vendê ‑las e recuperar dinheiro. Com numerosas agências bancá‑

rias colocando casas à venda, os preços começam a baixar forte‑

mente. Com isso, o Ninja que esperava ganhar os 80 mil para ir fi‑

nanciando a sua compra irresponsável, vê que a sua casa não ape‑

nas não valorizou, mas perdeu valor. O mercado de imóveis fica 

saturado, os preços caem mais ainda, pois cada agência ou parti‑

cular procura vender rapidamente antes que os preços caiam mais 

ainda. A bolha estourou. O sueco que foi o último elo e que ficou com 

os papéis – agora já qualificados de “papéis tóxicos” – é informado 

pelo gerente da sua conta que lamentavelmente o seu fundo de 

aposentadoria tornou ‑se muito pequeno. “O que se pode fazer, o 

senhor sabe, o mercado é sempre um risco.” O sueco perde a apo‑

sentadoria, o Ninja volta para a rua, alguém tinha de perder. Este 

alguém, naturalmente, não seria o intermediário financeiro. Os fun‑

dos de pensão são o alvo predileto, como o foram no caso da Enron.

p	 a	enron	atuava	no	setor	energético	e	sua	sede	ficava	nes‑
se	arranha	‑céu	de	cinquenta	andares	(todo	envidraçado)	
em	Houston,	texas	(foto	de	2002).	segundo	a	revista	For‑
tune,	em	2000	a	empresa	faturou	101	bilhões	de	dólares;	
era	a	sétima	maior	empresa	dos	estados	unidos	e	a	déci‑
ma	sexta	entre	as	500	maiores	do	mundo.	após	apresen‑
tar	 balanço	 contábil	 fraudado	 para	 insuflar	 lucros	 e	
esconder	 prejuízos,	 foi	 à	 falência	 em	 2001,	 lesando	
milhares	de	acionistas,	funcionários	e	pensionistas	(mui‑
tos	fundos	de	pensão,	incluindo	o	dos	trabalhadores	da	
empresa,	investiam	em	ações	da	enron).

p	 casa	à	venda	por	preço	reduzido	em	dallas,	texas,	em	
2009.	Milhares	de	imóveis	à	venda	nos	estados	unidos	
não	encontraram	compradores,	o	que	provocou	uma	que‑
da	acentuada	em	seus	preços	e	precipitou	a	crise	finan‑
ceira	no	mercado	subprime.

2  Na realidade, o acrônimo NINJA vem de “no income, no jobs or assets”, ou seja, define pessoas “sem renda, sem emprego ou patrimônio”. (Nota dos autores.)
3  Do inglês security, indica o ato de transformar uma dívida com determinado credor em dívida com compradores de títulos no mesmo valor. (Nota dos autores.)
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Mas onde a agência bancária encontrou tanto dinheiro para em‑
prestar de forma irresponsável? Porque afinal tinha de entregar ao 
Ninja um cheque de 300 mil para efetuar a compra. O mecanismo, 
aqui também, é rigorosamente simples. Ao Ninja não se entrega di‑
nheiro, mas um cheque. Este cheque vai para a mão de quem vendeu 
a casa, e será depositado no mesmo banco ou em outro banco. No 
primeiro caso, voltou para casa, e o banco dará conselho ao novo 
depositante sobre como aplicar o valor do cheque na própria agência. 
No segundo caso, como diversos bancos emitem cheques de forma 
razoavelmente equilibrada, o mecanismo de compensação à noite 
permite que nas trocas todos fiquem mais ou menos na mesma si‑
tuação. O banco, portanto, precisa apenas de um pouco de dinheiro 
para cobrir desequilíbrios momentâneos. A relação entre o dinheiro 
que empresta – na prática o cheque que emite corresponde a uma 
emissão monetária – e o dinheiro que precisa ter em caixa para não 
ficar “descoberto” chama ‑se alavancagem.

A alavancagem, descoberta ou pelo menos generalizada já na 
renascença pelos banqueiros de Veneza, é uma maravilha. Permite 
ao banco emprestar dinheiro que não tem. Em acordos internacionais 
(acordos de cavalheiros, ninguém terá a má educação de verificar) no 
quadro do BIS (Bank for International Settlements [Banco de Com‑
pensações Internacionais]) de Basileia, na Suíça, recomenda ‑se por 
exemplo que os bancos não emprestem mais de nove vezes o que 
têm em caixa, e que mantenham um mínimo de coerência entre os 
prazos de empréstimos e os prazos de restituições, para não ficarem 
“descobertos” no curto prazo, mesmo que tenham dinheiro a receber 
a longo prazo. Para se ter uma ideia da importância das recomenda‑
ções de Basileia, basta dizer que os bancos americanos que quebra‑
ram tinham uma alavancagem da ordem de 1 para 40. [...]

p	 o	Banco	lehman	 Brothers,	 fundado	 em	1850	por	 três	
judeus	imigrantes	da	alemanha,	era	o	quarto	maior	dos	
estados	unidos	quando	foi	à	falência	em	15	de	setembro	
de	2008	(até	aquele	ano,	constava	da	lista	da	página	19).	
em	2007,	segundo	a	revista	Business Week,	a	alavancagem	
do	lehman	era	de	1	para	31.	além	de	muito	alavancado,	o	
banco	estava	fortemente	envolvido	no	mercado	subprime.	
com	o	início	da	crise,	não	teve	dinheiro	em	caixa	para	hon‑
rar	seus	compromissos	e	viu	sua	ação	despencar	95%	(de	
82	para	4	dólares),	o	que	o	obrigou	a	pedir	falência.	outras	
empresas	do	setor	financeiro	e	imobiliário	norte	‑ame	ri‑
cano	só	não	seguiram	o	mesmo	caminho	porque	recebe‑
ram	bilhões	de	dólares	de	ajuda	governamental.	na	foto	
de	2008,	edifício	‑sede	do	Banco	lehman	Brothers	em	
nova	York	com	o	logo	de	seu	novo	dono,	o	banco	de	inves‑
timento	Barclays,	com	sede	em	londres	(reino	unido).

A partir de 2010, a crise financeira arrefeceu ‑se nos 

Estados Unidos, mas atingiu mais fortemente a Europa, 

sobretudo as economias menores e mais endividadas da 

Zona do Euro. Muitos governos aumentaram muito sua 

dívida pública, às vezes muito além do tamanho do PIB. 

No caso de alguns países, como a Grécia, a dívida cres‑

ceu tanto que se tornou impagável, obrigando o governo 

a recorrer à ajuda do Banco Central Europeu, da União 

Europeia e do FMI para honrar seus compromissos. Es‑

ses organismos impuseram uma série de cortes de des‑

pesas públicas e gastos sociais, como redução no valor 

das aposentadorias, o que provocou fortes manifesta‑

ções populares, como mostra a foto da página seguinte. 

Observe na tabela ao lado que em todos os países lista‑

dos houve, em maior ou menor grau, um aumento do 

endividamento público. Isso ocorreu por causa do: 

• salvamento de bancos e outras empresas financei‑

ras, como nos Estados Unidos;

• aumento das taxas de juros cobradas pelos credo‑

res para a rolagem da dívida, como nos países do 

Mediterrâneo; 

• estímulo à recuperação da economia, em quase to‑

dos os países, incluindo o Brasil.

dívidA públiCA de pAíses seleCiOnAdOs

país (moeda)

2008 2011

dívida 
absoluta
(bilhões)

dívida 
relativa

(% do PIB)

dívida 
absoluta
(bilhões)

dívida 
relativa

(% do PIB)

Grécia (euro) 262 110,7 350 160,8

Itália (euro) 1 667 105,8 1 898 120,1

Portugal (euro) 123 71,6 183 106,8

Irlanda (euro) 80 44,2 164 105,0

Estados Unidos 
(dólar)

10 881 76,1 15 537 102,9

Alemanha (euro) 1 650 66,7 2 095 81,5

Espanha (euro) 437 40,2 735 68,5

Índia (rúpia) 40 702 74,7 58 031 68,1

Brasil (real) 1 927 63,5 2 742 66,2

Argentina (peso) 604 58,5 813 44,2

China (yuan) 5 327 17,0 12 187 25,8

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 2 nov. 2012.
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DOWBOR, Ladislau. A crise financeira sem mistérios. Le Monde Diplomatique Brasil. São Paulo, 29 jan. 2009. Disponível em: <http://diplo.uol.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2012.
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A crise financeira provocou redução no cresci‑

mento do PIB de alguns países e recessão em outros, 

com o consequente aumento do desemprego, isto é, 

transformou ‑se numa crise econômica mais ampla, 

como se pode constatar pelos dados das tabelas a se‑

guir. Embora a crise tenha se iniciado no mercado fi‑

nanceiro, é a sociedade como um todo que acaba pa‑

gando a conta via elevação de impostos, corte de bene‑

fícios sociais, redução da renda familiar (como conse‑

quência do desemprego) e piora nas condições de vida.

tAxA de CresCimentO dO pib de pAíses seleCiOnAdOs (em pOrCentAGem)

país 2007 2008 2009 2010 2011

Grécia 3,0 ‑0,1 ‑3,3 ‑3,5 ‑6,9

Itália 1,7 ‑1,2 ‑5,5 1,4 0,4

Portugal 2,4 0,0 ‑2,9 1,4 ‑1,5

Irlanda 5,2 ‑3,0 ‑7,0 ‑0,4 0,7

Estados Unidos 1,9 ‑0,3 ‑3,5 3,0 1,7

Alemanha 3,4 0,8 ‑5,1 3,6 3,1

Espanha 3,5 0,9 ‑3,7 ‑0,1 0,7

Índia 10,0 6,2 6,6 10,6 7,2

Brasil 6,1 5,2 ‑0,3 7,5 2,7

Argentina 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9

China 14,2 9,6 9,2 10,4 9,2

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 2 nov. 2012.

tAxA de desempreGO em pAíses seleCiOnAdOs (em pOrCentAGem)

país* 2007 2008 2009 2010 2011

Grécia 8,3 7,7 9,4 12,5 17,3

Itália 6,1 6,8 7,8 8,4 8,4

Portugal 8,0 7,6 9,5 10,8 12,7

Irlanda 4,6 6,3 11,8 13,6 14,4

Estados Unidos 4,6 5,8 9,3 9,6 9,0

Alemanha 8,8 7,6 7,7 7,1 6,0

Espanha 8,3 11,3 18,0 20,1 21,6

Brasil 9,3 7,9 8,1 6,7 6,0

Argentina 8,5 7,9 8,7 7,6 7,2

China 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 2 nov. 2012.
* Não há dados de desemprego na Índia.
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a	grécia	foi	o	país	europeu	que	mais	
sofreu	com	a	crise	econômica	a	par‑
tir	de	2009.	diversos	setores	sociais	
passaram	a	organizar	protestos	con‑
tra	a	austeridade	da	política	econô‑
mica	imposta	à	população	na	tentati‑
va	de	superar	a	crise.	na	foto,	pes‑
soas	empunham	bandeiras	gregas	
durante	um	protesto	na	praça	syn‑
tagma,	em	atenas,	em	maio	de	2011.

p
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1.	 com	base	no	que	foi	estudado	ao	longo	do	capítulo	e	na	exploração	do	infográfico	das	páginas	14	e	15,	monte	
um	quadro	‑resumo	contendo:
•	as	etapas	do	desenvolvimento	capitalista:	abaixo	de	cada	uma	delas,	descreva	em	poucas	palavras	o	porquê	do	

nome	que	a	designa;
•	as	doutrinas	econômicas	associadas	a	cada	etapa:	liste	suas	características	essenciais;
•	as	potências	econômicas	mais	importantes	de	cada	período.

2.	 Faça	uma	breve	comparação	entre	a	primeira,	a	segunda	e	a	terceira	revoluções	industriais,	mostrando:
•	os	novos	ramos	industriais;
•	as	fontes	de	energia	mais	importantes;
•	as	novas	tecnologias	desenvolvidas.	

3.	 relacione	a	expansão	das	potências	imperialistas	no	século	XiX	com	as	necessidades	do	capitalismo	indus‑
trial.

Compreendendo conteúdos

1.	 releia	o	texto	“a	crise	financeira	sem	mistérios”	na	página	29.	em	seguida,	analise	a	opinião	de	dois	eco‑
nomistas	–	o	venezuelano	Moisés	naím,	ex	‑diretor	do	Banco	Mundial,	e	o	norte	‑americano	Joseph	stiglitz,	
professor	da	universidade	de	columbia	–	para	responder	às	questões	propostas.

Que	lições	podemos	tirar	desta	crise?	De	que	forma	ela	vai	mudar	o	capitalismo?

Moisés Naím: O senso comum diz que a crise vai brecar ou desacelerar a globalização. E que também o capitalismo 
será drasticamente afetado pela crise e que ele seria substituído por alguma forma de socialismo. Essas visões estão 
erradas. A globalização vai prosseguir e até mesmo florescer – isso só não vai acontecer para quem pensa que a glo‑
balização é um fenômeno restrito ao comércio e a investimentos internacionais. Não há dúvida de que o capitalismo 
financeiro – na forma em que ele é regulado – vai mudar. De agora em diante, os bancos e as instituições financeiras 
terão de operar com controles muito maiores. Mas experimente dizer a milhões de indianos ou chineses, que mal 
começaram a produzir, a vender e a comprar, que o capitalismo é ruim.

Joseph Stiglitz: A principal lição é entender que o sistema financeiro precisa de supervisão, como defende o governo 
americano – mas isso não é o bastante. Nós não queremos apenas saber que os bancos estão com problemas, preci‑
samos interromper o processo antes que seja tarde demais. E isso significa mais regulação. Os bancos têm assumido 
riscos inadmissíveis de forma repetida. Essa não é a primeira crise: precisamos nos lembrar de que os bancos ameri‑
canos já foram resgatados na Coreia do Sul, Argentina, Tailândia, Indonésia e Rússia. E o fato é que nós continuamos 
a resgatá ‑los. Se essa fosse a primeira vez, você poderia dizer: “Bem, isso foi um acidente”. Mas acontece que esse é 
um padrão de mau comportamento. As regras do jogo têm de mudar.

eXaMe.	são	paulo,	ano	43,	ed.	942,	n.	8,	6	maio	2009,	p.	30.

a)	 explique	sucintamente	a	origem	da	crise	financeira	que	atingiu	vários	países	a	partir	de	2008.

b)	as	análises	dos	economistas	são	concordantes	ou	conflitantes	entre	si?	e	com	o	discurso	de	posse	de	Barack	
obama,	presidente	dos	estados	unidos,	em	2009	(página	28)?

c)	 Você	concorda	ou	não	com	as	avaliações	de	naím	e	stiglitz?	explique.

2.	 analise	as	tabelas	que	mostram	o	endividamento	de	países	da	Zona	do	euro	e	de	outros	países	selecionados	
(na	página	30),	assim	como	suas	respectivas	taxas	de	crescimento	do	piB	e	de	desemprego	(na	página	31),	
e	reflita	sobre	a	crise	econômica	iniciada	em	2008	com	base	nas	questões	a	seguir.
a)	 avalie	se	todos	os	países:

•	aumentaram	sua	dívida	pública;
•	entraram	em	recessão;
•	tiveram	aumento	nas	taxas	de	desemprego.

b)	a	crise	econômica	atingiu	igualmente	todos	os	países?

Desenvolvendo habilidades 
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DIALOGANDO	COM	OUTRAS	DISCIPLINAS

Você	já	parou	para	pensar	em	como	tudo	está	relacionado	em	nosso	cotidiano?	se	formos	pensar	nas	disciplinas	que	

aprendemos	na	escola,	todas	as	coisas	que	acontecem	em	nosso	dia	a	dia	carregam	consigo	um	pouco	de	cada	uma	

delas.	a	divisão	do	conhecimento	por	disciplina	permite	um	estudo	mais	aprofundado	e	específico	sobre	cada	assunto.	

Mas	não	podemos	nos	esquecer	de	que,	na	realidade,	os	conhecimentos	não	são	isolados;	pelo	contrário,	eles	se	com‑

plementam	e	se	relacionam.	ao	realizar	as	atividades	desta	seção,	observe	como	a	geografia	interage	com	outras	dis‑

ciplinas.	Quando	essas	relações	são	estabelecidas,	o	aprendizado	fica	ainda	mais	interessante	e	significativo.

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	geografia,	literatura,	História	e	sociologia.

Condições	de	vida	dos	trabalhadores	no	início	da	industrialização	brasileira

as	primeiras	fábricas	começaram	a	surgir	no	Brasil	na	segunda	metade	do	século	XiX,	após	a	eclosão	da	
revolução	industrial	no	reino	unido	da	grã	‑Bretanha,	no	século	XViii.	Mas	foi	principalmente	a	partir	da	pri‑
meira	guerra	Mundial,	ocorrida	entre	os	anos	de	1914	e	1918,	que	o	país	apresentou	um	processo	significativo	
de	desenvolvimento	industrial.	com	isso,	surgiu	também	uma	grande	massa	de	operários.

grande	parte	desses	operários	vivia	em	condições	degradantes	nos	cortiços	das	cidades.	aluísio	azevedo	
(1857	‑1913)	descreveu	essa	realidade	no	romance	O cortiço,	publicado	em	1890.	leia	um	trecho	desta	obra:

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e 

janelas alinhadas. 

Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam 

ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo‑

‑se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia.

A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha ‑lhe um farto acre de sabão 

ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, 

mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. 

Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam ‑se amplos bocejos, fortes como 

o marulhar das ondas; pigarreava ‑se grosso por toda a parte; começavam as xícaras a tilintar; o cheiro 

quente do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam ‑se de janela para janela as primeiras pa‑

lavras, os bons ‑dias; reatavam ‑se conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e 

lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se 

formava, destacavam ‑se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, 

cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, 

na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam ‑se ruidosamente, 

espanejando ‑se à luz nova do dia.

Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de machos e 

fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura 

de uns cinco palmos. O chão inundava ‑se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para 

não as molhar; via ‑se ‑lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o 

cabelo todo para o alto do casco; os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário 

metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando 

contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, 

um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as 

saias; as crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam ‑se ali mesmo, no capinzal dos fundos, 

por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. 

aZeVedo,	aluísio.	O cortiço.	1890.	disponível	em:	<www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000015.pdf>.	
acesso	em:	16	dez.	2012.
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Pesquisa	na	internet

P dicionário de economia

O curso Introdução à Economia da Universidade de Brasília (UnB) disponibiliza um Dicionário de Economia on ‑line com vários 

verbetes sobre essa área do conhecimento. Disponível em: <www.unb.br/face/eco/inteco/paginas/dicionarioa.html>. Acesso 

em: 2 nov. 2012.

P verbetes de economia política e urbanismo

O Grupo de Disciplinas de Planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU ‑USP) 

disponibiliza um dicionário on ‑line: Verbetes de economia política e urbanismo. Podem ‑se pesquisar diversos verbetes sobre o 

tema deste capítulo: capitalismo, gênese do capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, etc. Disponível em: <http://143.107.16.5/

docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/index.html>. Acesso em: 2 nov. 2012.

Sessão	de	vídeo

P enron: os mais espertos da sala. Direção: Alex Gibney, Estados Unidos, 2005.

O documentário desvenda, por meio de documentos e gravações, um dos maiores escândalos fi nanceiros dos Estados Unidos. 

Mostra como a Enron, empresa do setor de energia, então uma das maiores do país, manipulou balanços para enganar investi‑

dores, o que acabou provocando sua falência em 2001.

P Grande demais para quebrar. Direção: Curtis Hanson, Estados Unidos, 2011.

Filme produzido para a TV pelo canal HBO com base no livro homônimo do jornalista Andrew Sorkin. Mostra os bastidores das 

decisões tomadas por Hank Paulson (secretário do Tesouro dos Estados Unidos), Ben Bernake (presidente do Federal Reserve) e 

Tim Geithner (presidente do Federal Reserve de Nova York) durante a crise de 2008. Evidencia os dilemas envolvidos na decisão 

de não intervir na quebra do Banco Lehman Brothers, a negociação infrutífera para vender o banco antes da falência e as conse‑

quências desse fato no mercado fi nanceiro, que provocou o agravamento da crise.

P tucker: um homem e seu sonho. Direção: Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 1988.

Baseado na história real do empresário Preston Tucker, o fi lme critica o capitalismo monopolista, dominado por cartéis que 

inviabilizam a concorrência e a livre iniciativa. Em 1948, Tucker construiu um carro melhor que os fabricados pelas “três grandes” 

– GM, Ford e Chrysler –, fazendo com que elas tramassem nos bastidores para levá ‑lo à falência. Sua fábrica só produziu 49 car‑

ros antes de fechar. Esse interessante fi lme fi cou muito atual com a recente crise da indústria automobilística norte ‑americana.

1.	 o	trecho	da	obra	de	aluísio	azevedo	e	a	imagem	ao	
lado	retratam	um	aspecto	da	sociedade	brasileira	
do	 final	do	século	XiX.	 identifique	algumas	carac‑
terísticas	dessas	pessoas	e	dos	tipos	de	moradias	
que	habitavam.	reúna	essas	 informações	em	seu	
caderno	e	relacione	‑as	ao	mecanismo	de	explora‑
ção	do	sistema	capitalista,	estudado	neste	capítulo.

2.	 compare	os	dias	atuais	com	o	texto	da	página	an‑
terior	e	a	imagem	desta	página	 e	responda:	quais	
foram	as	mudanças	ocorridas	nas	relações	de	tra‑
balho	e	na	questão	da	moradia?

3.	 pensando	 na	 atualidade,	 você	 considera	 que	 as	
situações	de	trabalho	e	moradia	poderiam	melho‑
rar?	de	que	forma?
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	cortiço	na	rua	Ypiranga,	centro	do	
rio	de	Janeiro,	por	volta	de	1900.

p
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A globalização e seus 
principais fluxos

o	que	é	globAlizAção?

A palavra globalização começou a ser emprega‑

da nos anos 1980 por consultores de empresas de esco‑

las de administração de universidades norte ‑ame ri ca‑

nas (deriva do inglês globalization). Inicialmente servia 

para definir estratégias de expansão global para empre‑

sas transnacionais. A partir dos anos 1990, o vocábulo 

se difundiu pela mídia e passou a fazer parte do dia a 

dia de países, empresas, instituições multilaterais, tra‑

balhadores e da população em geral, embora fosse um 

conceito um tanto incompreendido. Apesar de ter suas 

origens mais imediatas na expansão econômica ocor‑

rida após a Segunda Guerra e na Revolução Téc ni co‑

‑Cien tífica iniciada nos anos 1970, a globalização é a 

continuidade do longo processo histórico de mundiali‑

zação capitalista, que vem ocorrendo desde o início da 

expansão marítima europeia. Assim, a globalização é o 

nome que se dá à atual fase de mundialização do capi‑

talismo: ela está para seu atual período informacional 

como o colonialismo esteve para sua etapa comercial e 

o imperialismo para a industrial e financeira. 

Pelo fato de ser técnico ‑científico ‑informacional, o meio geográfico 

tende a ser universal. Mesmo onde se manifesta pontualmente, 

ele assegura o funcionamento dos processos encadeados 

a que se está chamando de globalização.

Milton Santos (1926 ‑2001), geógrafo, foi professor e pesquisador do Departamento de 
Geografia da Universidade de São Paulo, ganhou o prêmio Internacional Vautrin Lud (1994).

A fase atual de expansão do capitalismo ficou conhe‑
cida como globalização. Ela é consequência do avanço 

tecnológico em diversos setores da economia e da 
modernização dos sistemas de transportes e 

telecomunicações, que ocorre de forma dife‑
renciada no meio geográfico e é responsá‑

vel pela aceleração dos fluxos de informa‑
ções, capitais, mercadorias e pessoas.

Como veremos a seguir, os fluxos 
da globalização não atingem o espa‑
ço geográfico por igual, mas princi‑
palmente os lugares que receberam 
maiores investimentos em infraestru‑
tura. Então cabe indagar: por que isso 

ocorre? O que diferencia a atual expan‑
são capitalista das etapas precedentes? 

É o que estudaremos a seguir.
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∏	 essas	marcas	são	vistas	em	todo	o	mundo:	em	metró-
poles,	em	cidades	médias	e	até	em	pequenas	cidades.	
são	algumas	marcas	da	globalização	do	capital.
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Quando se iniciou o processo de mundialização 
capitalista, com as Grandes Navegações, o planeta 
Terra era composto de vários “mundos” – europeu 
ocidental, russo, chinês, árabe, asteca, tupi, zulu, abo‑
rígine, etc. –, e, muitas vezes, os habitantes de um 
“mundo” não sabiam da existência dos de outros. Nes‑
sa época começou o processo de integração e interde‑
pendência planetária. Ao atingir o atual período infor‑
macional, o capitalismo integrou países e regiões do 
planeta num único sistema, formando o chamado 
sistema ‑mundo. Mundo e planeta tornaram ‑se sinô‑
nimos, que por sua vez são sinônimos de globo, pala‑
vra da qual se originou o vocábulo globalização (os 
franceses preferem mundialização; em português uti‑
lizamos as duas, com uma predileção pela primeira).

A globalização é um fenômeno que tem várias di‑
mensões: além da econômica, a mais evidente e per‑
ceptível, também possui a social, a cultural e a política, 
entre outras de menor impacto. Entretanto, todas essas 
dimensões se materializam no espaço geográfico em 

suas diversas escalas: mundial, nacional, regional e lo‑
cal. Os lugares estão conectados a uma rede de fluxos, 
controlada a partir de poucos centros de poder econô‑
mico e político. Entretanto, não são todos os lugares 
que estão integrados ao sistema ‑mundo. Os fluxos da 
globalização se dão em rede, mas seus nós mais impor‑
tantes são os lugares que dispõem dos maiores merca‑
dos consumidores e das melhores infraestruturas – 
hotéis, bancos, Bolsas de Valores, sistemas de teleco‑
municação, estações rodoferroviárias, terminais por‑
tuários, aeroportos (observe o mapa), etc. Estão,  
sobretudo, nas cidades globais e na rede urbana por elas 
polarizada, localizadas predominantemente nos países 
desenvolvidos e em alguns países emergentes: Nova 
York, Londres, Tóquio, Paris, Frankfurt, Hong Kong, Cin‑
gapura, Xangai, Sydney, Cidade do México, São Paulo, 
Buenos Aires, etc. São, ao lado dos parques tecnológicos 
(vamos estudá ‑los no capítulo 6), os principais exem‑
plos de meio técnico ‑científico ‑informacional de que 
falava o geógrafo Milton Santos.
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Os 30 aeroportos mais movimentados do mundo

Os aeroportos mais movimentados do hemisfério sul,
dentre os 100 mais movimentados do mundo

de 37 000 001 a 50 000 000 de passageiros

de 50 000 001 a 70 000 000 de passageiros

acima de 70 000 000 de passageiros

de 15 000 000 a 30 000 000 de passageiros

de 30 000 001 a 37 000 000 de passageiros

O número entre parênteses nos aeroportos
localizados no hemisfério sul indica sua
posição no ranking dos 100 aeroportos
mais movimentados. Observe que em
São Paulo existem dois aeroportos
nessa categoria. km

0 2350

Principais aeroportos do mundo – 2011

Adaptado de: AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL. The Word’s Top 100 Airports. The Guardian. London, 4 may 2012. Disponível em: <www.guardian.co.uk/news/datablog/2012/may/04/world ‑top ‑100 ‑airports#data>. Acesso em: 6 nov. 2012.

p	 em	2011,	o	aeroporto	mais	movimentado	do	mundo	foi	o	de	Atlanta,	estado	da	geórgia	(estados	unidos),	com	92,4	milhões	de	
passageiros.	observe	que	no	continente	africano	existem	poucos	“nós”,	evidência	de	que	os	fluxos	da	globalização	atingem	
desigualmente	o	espaço	geográfico	mundial.
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A AtUAl expAnsão cApitAlistA

Atualmente, ao contrário do que ocorreu nas de‑

mais etapas do capitalismo, sua expansão não se ini‑

cia pela invasão e ocupação territorial. Por exemplo, 

nas etapas colonialista e imperialista do capitalismo, 

o controle do território onde seriam explorados os re‑

cursos naturais era fundamental. Com poucas exce‑

ções, os confl itos regionais contemporâneos têm um 

caráter mais étnico ‑nacionalista do que econômico.

Entretanto, confl itos que geram ocupação ainda 

acontecem: a invasão do Iraque pelos Estados Unidos 

em 2003 (a quem o Reino Unido se aliou), por exemplo, 

foi movida por interesses geopolíticos e econômicos no 

Oriente Médio, relacionados, sobretudo, ao petróleo, 

fonte de energia não renovável que ainda movimenta o 

mundo. O Iraque dispõe da quinta reserva mundial de 

petróleo (segundo a OPEP, em 2011, a maior reserva es‑

tava na Venezuela). Essa invasão, contudo, foi muito 

criticada, principalmente porque não teve a aprovação 

do Conselho de Segurança da ONU. Houve manifesta‑

ções contrárias à ação norte ‑americana em diversos 

países e até mesmo dentro dos Estados Unidos.

Nas guerras colonialistas e imperialistas, manifesta‑

ções de aprovação ou reprovação não aconteciam por‑

que não havia uma opinião pública globalizada como nos 

dias de hoje, o que só foi possível graças aos avanços tec‑

nológicos nas telecomunicações. Vários movimentos po‑

pulares antiglobalização vêm ocorrendo no mundo, sen‑

do que o primeiro deles ocorreu em Seattle (Estados Uni‑

dos), em 1999, seguido por um movimento pacifi sta con‑

tra a invasão do Iraque, em 2003. Em 2012, contra o poder 

do sistema fi nanceiro globalizado foi organizado o movi‑

mento “Ocupe Wall Street” (e suas variantes regionais em 

diversas cidades do mundo), coordenado e divulgado por 

várias onGs por meio da internet. Ou seja, a formação de 

uma incipiente opinião pública mundial também é resul‑

tado da revolução informacional e da globalização.

Com uma ou outra exceção, na era da globalização 

a expansão capitalista é silenciosa, sutil e ainda mais efi ‑

caz. Trata ‑se de uma “invasão” de mercadorias, capitais, 

serviços, informações e pessoas. As novas “armas” são a 

sedução pelo consumo de bens e serviços e a agilidade e 

efi ciência das telecomunicações, dos transportes e do 

processamento de informações, graças aos satélites de 

comunicação, à informática, à internet, aos telefones ( fi ‑

xos e celulares), aos aviões, aos supernavios petroleiros e 

graneleiros e aos trens de alta velocidade.
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Notebook wireless	(computador	portátil	
com	conexão	sem	fi	o	à	internet).
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boeing,	modelo	747.
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trem	de	alta	velocidade,
estação	de	colônia	(Alemanha).

Smartphone	 (‘telefone	 inteligente’,	 do	
inglês)	é	um	celular	com	várias	funções:	
comunicação,	navegação	na	internet,	aces-
so	às	redes	sociais,	etc.
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p	 como	ilustram	esses	aparelhos,	a	globalização,	a	crescente	interdependência	do	mun-
do,	só	se	viabilizou	como	resultado	dos	avanços	da	revolução	técnico	-científi	ca.
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A “guerra” acontece nas Bolsas de Valores, de 

mercadorias e de futuros em todos os mercados do 

mundo e em todos os setores econômicos. As estraté‑

gias e táticas são traçadas nas sedes das grandes cor‑

porações transnacionais, dos grandes bancos, das 

corretoras de valores e de outras instituições, e in‑

fluenciam quase todos os países. Não por acaso o cen‑

tro de comando das grandes empresas é comumente 

chamado de headquarters (palavra inglesa que pode 

ser traduzida como ‘sede’ e também como ‘quartel ‑ge‑

ne ral’). Entretanto, muitas vezes, as estratégias e táti‑

cas dos dirigentes das grandes corporações, principal‑

mente do setor financeiro, se mostraram arriscadas, 

gananciosas e/ou fraudulentas. Isso ficou evidente na 

crise econômico ‑financeira que eclodiu no mercado 

imobiliário/financeiro norte ‑americano em 2008, 

como vimos no artigo “A crise financeira sem misté‑

rios”, no capítulo anterior.

fluxo	de	cApitAis	especulAtivos	e	produtivos

A “invasão” mais típica da globalização é a dos 

capitais especulativos de curto prazo, conhecidos como 

hot money, que, em busca de alta lucratividade no curtíssi‑

mo prazo, movimentam ‑se com grande rapidez pelo sis‑

tema financeiro mundial conectado on ‑line. Com os avan‑

ços tecnológicos na informática e nas telecomunicações, 

o dinheiro tornou ‑se virtual, isto é, bites1 exibidos nas telas 

dos computadores, e passou a circular velozmente.

Não se sabe ao certo o montante de capitais es‑

peculativos que circula pelo sistema financeiro mun‑

dial em razão de sua alta fluidez e baixo controle exer‑

cido pelos governos, mas pelo patrimônio dos maio‑

res bancos do mundo é possível inferir que é muito 

dinheiro, na casa dos trilhões de dólares (observe a 

tabela a seguir). Grande parte desses recursos perten‑

ce a milhões de pequenos poupadores espalhados, 

sobretudo pelos países desenvolvidos, que guardam 

seu dinheiro num banco ou investem num fundo de 

pensão, para garantir suas aposentadorias. Essa vul‑

tosa soma é transferida de um mercado para outro, de 

um país para outro, sempre em busca das mais altas 

taxas de juros dos títulos públicos ou da maior rentabi‑

lidade das ações, das moedas, etc. Os administradores 

desses capitais – como bancos de investimento e cor‑

retoras de valores – em geral não estão interessados 

em investir na produção, cujo retorno é demorado, 

mas em especular, isto é, realizar investimentos de 

curto prazo nos mercados mais rentáveis.

Os grandes conglomerados financeiros possuem 

empresas coligadas que atuam em todos os setores 

das finanças – investimentos, empréstimos, seguros, 

câmbio, corretagem de valores, etc. – e são fortemen‑

te globalizados: estão presentes nas principais econo‑

mias do mundo. Observe a tabela:

Os dEz mAiOrEs grupOs finAnCEirOs dO mundO, pOr pAtrimôniO – 2010

Banco/posição
patrimônio 

(em bilhões de dólares)

número de países em que 
atuam

1. BNP Paribas (França) 2 671 66

2. Deutsche Bank (Alemanha) 2 547 49

3. HSBC Holdings (Reino Unido) 2 455 63

4. Barclays (Reino Unido) 2 323 50

5. Crédit Agricole (França) 2 280 46

6. Royal Bank of Scotland Group (Reino Unido) 2 266 36

7. Bank of America (Estados Unidos) 2 265 40

8. Mitsubishi UFJ Financial Group (Japão) 2 184 26

9. JPMorgan Chase & Company (Estados Unidos) 2 118 35

10. Citigroup (Estados Unidos) 1 914 77

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World Investment Report 2012: Annex Tables. The top 50 financial TNCs ranked geographical 

spread index, 2010. Disponível em: <http://archive.unctad.org/sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%2031.pdf>. Acesso em: 27 out. 2012.

1  Bit, contração do inglês binary digit – ‘digito binário’ –, define a menor unidade de informação armazenada ou transmitida.
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Os capitais especulativos são prejudiciais às eco‑

nomias à medida que, quando algum mercado se tor‑

na instável ou menos atraente, os investidores trans‑

ferem seus recursos rapidamente, e os países onde o 

dinheiro estava aplicado entram em crise financeira 

ou veem ‑na se aprofundar. Isto aconteceu, por exem‑

plo, com o México (1994), os países do Sudeste Asiá‑

tico (1997), a Rússia (1998), o Brasil (1999), a Argenti‑

na (2001) e a Grécia (2010).

Além de investirem em títulos públicos ou em 

moedas, grande parte dos capitais especulativos, as‑

sim como uma parcela dos investimentos produtivos, 

direciona ‑se para as Bolsas de Valores e de mercado‑

rias espalhadas pelo mundo (na tabela a seguir estão 

listadas as maiores Bolsas), investindo em ações ou 

mercadorias. Pode ‑se investir em ações de forma pro‑

dutiva, esperando que a empresa obtenha lucros para 

receber dividendos pela valorização; ou investir de 

forma especulativa, comprando ações na baixa e ven‑

den do ‑as assim que houver valorização, embolsando 

a diferença e realizando o lucro financeiro. Pode ‑se 

também especular com mercadorias e com moedas.

O valor de mercado de uma Bolsa de Valores é 

dado pela soma de todas as ações das empresas nela 

listadas. Com a crise financeira de 2008/2009, houve 

uma desvalorização muito acentuada das ações nego‑

ciadas nas Bolsas de todos os países. Como mostra a 

tabela abaixo, depois de atingir o pico de valorização 

em maio de 2008, as Bolsas sofreram fortes quedas, 

sobretudo a partir de outubro, quando houve um 

agravamento da crise, reduzindo seus respectivos va‑

lores de mercado. A Bolsa de Valores de Nova York 

(NYSE), a maior do mundo, caiu 31,5% no período 

maio ‑outubro de 2008; a de São Paulo (BM&FBoves‑

pa), sofreu queda de 59%. Depois de chegarem ao 

“fundo do poço” entre outubro de 2008 e fevereiro de 

2009, as Bolsas iniciaram lenta recuperação, mas em 

2011 sofreram novas quedas em razão do agravamen‑

to da crise financeira na Europa e em 2012 voltaram a 

apresentar crescimento discreto. Observe a tabela:

mAiOrEs BOlsAs dE VAlOrEs dO mundO (VAlOr dE mErCAdO Em BilhõEs dE dólArEs)

Bolsa (posição em 2012) maio 2008 Out. 2008 fev. 2009 dez. 2010 dez. 2011 mar. 2012

1. NYSE Euronext* (Estados Unidos) 15 071 10 313 8 701 13 394 11 796 13 358

2. Nasdaq OMX (Estados Unidos) 4 205 2 579 1 959 3 889 3 845 4 541

3. Tóquio SE (Japão) 4 329 2 884 2 563 3 828 3 325 3 625

4. Londres SE (Inglaterra) 3 556 2 042 1 608 3 613 3 266 3 506

5. NYSE Euronext* (Europa) 3 910 2 084 1 677 2 930 2 447 2 710

6. Hong Kong SE (China) 2 355 1 228 1 197 2 711 2 258 2 547

7. Xangai SE (China) 2 611 1 341 1 632 2 716 2 357 2 460

8. TMX Group (Canadá) 2 102 1 111  917 2 170 1 912 2 034

9. BM&FBovespa** (Brasil) 1 577  646  596 1 546 1 229 1 401

10. Deutsche Borse (Alemanha) 2 007 1 812  818 1 430 1 185 1 400

total WfE 57 499 33 655 28 646 54 862 47 401 52 894

WORLD FEDERATION OF EXCHANGES. Domestic Market Capitalization. Focus n. 189, nov. 2008; Focus n. 203, jan. 2010; Focus n. 215, jan. 2011; Focus n. 227, jan. 2012; 

Focus n. 230, abr. 2012. Disponível em: <www.world ‑exchanges.org>. Acesso em: 27 out. 2012.

* Resultante da fusão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) com a Euronext, que é composta pelas Bolsas de Valores de Paris, Amsterdã, Bruxelas e Lisboa. 

** Resultante da fusão da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Embora não se conheça exatamente o volume 

dos capitais especulativos que circulam diariamente 

pelo sistema financeiro mundial, sabe ‑se o montan‑

te de capitais produtivos. Como se pode ver no grá‑

fico da página seguinte, a maior parte dos capitais é 

investida em poucos países.

A circulação dos capitais produtivos é mais lenta 

porque são investimentos de longo prazo, por isso me‑

nos suscetíveis às oscilações repentinas do mercado. 

Sendo investimentos diretos na produção de bens e 

serviços ou em infraestrutura, esses capitais são aplica‑

dos em determinado território e possuem uma base 

física (fábrica, usina hidrelétrica, rede de lojas, etc.). Ins‑

ta lam ‑se em busca de lucros, que podem ser resultan‑

tes de custos menores de produção em relação ao país 

de origem dos investidores, baixos custos de transpor‑

tes, proximidade dos mercados consumidores e facili‑

dades em driblar barreiras protecionistas.
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O segundo gráfico ao lado 

mostra que desde os anos 1990 

houve um crescimento contínuo 

dos investimentos produtivos no 

mundo, até atingir o pico de 1,4 

trilhão de dólares em 2000. No 

ano seguinte houve uma queda 

acentuada, principalmente nos 

Estados Unidos, por causa dos 

ataques terroristas de 11 de se‑

tembro e dos escândalos na Bolsa 

de Valores de Nova York. A crise 

de confiança no mercado acioná‑

rio resultou da divulgação de ba‑

lanços fraudulentos por algumas 

corporações de grande porte na 

tentativa de esconder prejuízos e 

manter o valor das ações artifi‑

cialmente elevado. Como vimos, a 

Enron, empresa do setor energéti‑

co, até então uma das maiores do 

país, foi à falência após a desco‑

berta do esquema de valorização 

fictícia dos resultados da empre‑

sa. A partir de 2003, os investi‑

mentos produtivos mundiais vol‑

taram a crescer, até atingir o re‑

corde histórico de quase 2 trilhões 

de dólares em 2007. Entretanto, 

com a crise financeira de 2008, 

caíram acentuadamente até 2009 

e, só a partir de 2010, começaram 

a se recuperar. Os Estados Uni‑

dos, apesar da crise, mantêm ‑se 

como o maior receptor de investi‑

mentos do mundo. Observe os 

gráficos.

A expAnsão dAs trAnsnAcionAis

As transnacionais, ou multinacionais, são em‑

presas que desenvolvem uma estratégia de atuação 

internacional a partir de uma base nacional, em 

seu país ‑sede, que é onde está seu “quartel ‑general”. 

O governo do país ‑sede dessas empresas, em geral 

lhes dá suporte econômico e político na concorrên‑

cia internacional. Isso porque, embora grande par‑

te das operações dessas empresas se dê fora do 

país ‑sede, as decisões estratégicas, o controle acio‑

nário e mesmo a maior parte dos gastos em P&D 

permanecem no território do país onde está sua 

base. Além disso, a maior parte dos lucros obtidos 

pelas filiais do exterior fica no país ‑sede, contri‑

buindo para seu enriquecimento. 

Segundo o Relatório do Investimento Mundial, 

publicação anual da Unctad que mapeia a distri‑

buição mundial dos investimentos produtivos (sai‑

ba mais no boxe da página ao lado), em 2008 havia 

cerca de 82 mil empresas transnacionais, com 

aproximadamente 810 mil filiais espalhadas pelo 

mundo. Essas empresas empregavam por volta de 

77 milhões de trabalhadores.
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UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World Investment Report 2012. New York and Geneva: United Nations, 2012. p. 169 ‑172.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World Investment Report 2012. New York and Geneva: United Nations, 2012. p. 3.
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A UnctAd

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio 
e Desenvolvimento (Unctad, sigla do inglês para United 
Nations Conference on Trade and Development) é uma 
agência da ONU sediada em Genebra (Suíça). Foi criada 
em 1964 com o objetivo de estimular o crescimento eco‑
nômico dos países em desenvolvimento e o intercâmbio 
comercial destes com os países desenvolvidos. De quatro 
em quatro anos, realiza uma conferência que reúne todos 
os seus países ‑membros para deliberar sobre temas eco‑
nômicos internacionais. Em junho de 2004, realizou ‑se 

em São Paulo (SP) a sua 11a conferência, conhecida como  
Unctad XI, na qual um dos documentos aprovados foi o 
Consenso de São Paulo. Logo em sua introdução faz ‑se 
uma crítica à “globalização assimétrica” e, em seguida apre‑
senta propostas para integrar os países menos desenvolvi‑
dos à economia mundial. A Unctad XIII ocorreu em abril 
de 2012 em Doha (Catar) e defendeu um “desenvolvimento 
centrado na globalização”, no qual as finanças devem dar 
suporte à economia real e ao desenvolvimento sustentável 
para a geração de empregos e a redução da pobreza. 

De acordo com a Unctad, a General Electric (GE) 

é a maior transnacional do mundo, considerando o 

valor do seu patrimônio no exterior, e também uma 

das mais internacionalizadas. O conglomerado possui 

filiais em mais de 150 países. Observe a seguir a lista 

das maiores transnacionais do mundo, tendo como 

base seu patrimônio no exterior, e a lista das maiores 

corporações do mundo, considerando o faturamento.

A	ge	foi	criada	em	1892	como	resultado	da	fusão	da	edison	
general	 electric	 company	 (empresa	 fundada	 alguns	 anos	
antes	por	thomas	A.	edison,	inventor	da	lâmpada	incandes-
cente,	entre	outros	produtos)	com	a	thomson-Houston	com-
pany.	na	foto	de	2007,	sede	da	ge	em	fairfield,	connecticut	
(estados	unidos).	em	2011,	a	empresa	empregava	301	mil	fun-
cionários:	131	mil	nos	estados	unidos	e	170	mil	no	exterior.

p

As OitO mAiOrEs trAnsnACiOnAis dO mundO E OutrAs sElECiOnAdAs, sEgundO O pAtrimôniO nO ExtEriOr – 2011

Empresa* país ‑sede
patrimônio no exterior 
(em bilhões de dólares)

patrimônio total 
(em bilhões de dólares)

Índice de 
transnacionalidade (%)**

1. General Electric Estados Unidos 503 717 59,7

2. Royal Dutch Shell Países Baixos 296 345 76,4

3. BP Reino Unido 264 293 83,8

4. Exxon Mobil Estados Unidos 214 331 66,0

5. Toyota Motor Japão 214 373 52,1

6. Total França 211 228 77,7

7. GDF Suez França 194 297 60,6

8. Vodafone Reino Unido 172 186 90,2

10. Telefónica Espanha 148 180 78,3

15. Nestlé Suíça 116 121 96,9

16. Volkswagen Alemanha 115 221 61,8

27. Fiat Itália 85 111 76,4

32. General Motors Estados Unidos 77 145 50,2

53. CITIC Group China 53 383 23,2

61. Vale Brasil 48 129 47,1

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World Investment Report 2012: Annex Tables. The World’s Top 100 Non ‑Financial TNCs, Ranked by 

Foreign Assets, 2011. Disponível em: <http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex ‑Tables.aspx>. Acesso em: 27 out. 2012.

* Entre as 100 empresas da lista da Unctad aparece apenas uma sediada no Brasil. 

**  O índice de transnacionalidade, expresso em porcentagem, é a média de três índices: porcentagem do patrimônio no exterior sobre o patrimônio total, das vendas no exterior 

sobre as vendas totais e dos empregados no exterior sobre o total de empregados. Quanto maior o índice de transnacionalidade, mais internacionalizada é a empresa.
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Segundo a Unctad, a empresa 

mais internacionalizada do mun‑

do é a indústria alimentícia suíça 

Nestlé: em 2011, seu índice de 

transnacionalidade era de 96,9%. 

Ela também é uma das maiores 

corporações do mundo por fatura‑

mento, segundo a revista Fortune. 

Verifique os dados da Nestlé nas 

tabelas e compare ‑os com os da 

General Electric.

A maioria das empresas 

transnacionais está sediada nos 

países desenvolvidos, principal‑

mente nos Estados Unidos. Entre 

elas estão evidentemente as maio‑

res corporações, como mostra a 

Global 500, pesquisa anual da re‑

vista Fortune que lista as quinhen‑

tas maiores empresas do mundo 

por faturamento. Entretanto, já há 

muitas transnacionais sediadas 

em países emergentes, dentre as 

quais algumas constam da lista 

das 500 maiores. Observe a tabela 

abaixo e a anamorfose a seguir.

p	 o	grupo	nestlé,	fundado	em	1866	pelo	farmacêutico	Henri	nestlé,	está	sediado	em	
vevey,	suíça	(observe	a	bandeira	do	país	junto	ao	logo	da	empresa,	na	foto	de	2010).	
em	2011,	o	conglomerado	empregava	328	mil	trabalhadores	(9,7	mil	na	suíça	e	
318,3	mil	no	exterior)	e	possuía	461	fábricas	distribuídas	por	83	países.

As OitO mAiOrEs COrpOrAçõEs dO mundO E OutrAs sElECiOnAdAs, sEgundO O fAturAmEntO – 2011

posição/empresa país ‑sede faturamento (em bilhões de dólares)

1. Royal Dutch Shell Países Baixos 485

2. Exxon Mobil Estados Unidos 453

3. Wal ‑Mart Stores Estados Unidos 447

4. BP Reino Unido 387

5. Sinopec Group China 375

6. China National Petroleum China 352

7. State Grid China 259

8. Chevron Estados Unidos 246

10. Toyota Motor Japão 235

12. Volkswagen Alemanha 222

22. General Electric Estados Unidos 148

23. Petrobras Brasil 146

71. Nestlé Suíça  94

82. Telefónica Espanha  87

410. McDonald’s Estados Unidos  27

GLOBAL 500. Fortune, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list>. Acesso em: 27 out. 2012.
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Algumas transnacionais, como as primeiras co‑

locadas na lista da revista Fortune, cresceram tanto 

que possuem um faturamento maior que o PIB da 

maioria dos países do mundo, o que lhes assegura 

muito poder econômico e político. Poder econômico 

para controlar e manipular mercados visando ao au‑

mento de seus lucros; poder político para interferir 

nos governos em benefício de seus interesses. Embora 

as transnacionais gerem empregos, renda e impostos 

nos Estados em que se instalam, muitas vezes algu‑

mas delas desrespeitam as leis que lhes são desfavo‑

ráveis e não demonstram preocupação com a saúde 

pública, a preservação do meio ambiente e as condi‑

ções de trabalho de seus empregados. O texto a seguir, 

de Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia (2001), 

economista ‑chefe do Banco Mundial (1997 ‑2000) e 

professor da Universidade de Columbia (Nova York), 

refere ‑se a esses aspectos contraditórios dessas gran‑

des empresas e dá alguns exemplos dessa falta de 

preocupação.

PAÍSES 
BAIXOS

(12)

Royal Dutch 
Shell (1)

CANADÁ
(11)

Manulife Financial
(181)

ESTADOS UNIDOS
(132)

MÉXICO
(3)

VENEZUELA
(1)

BRASIL
(8)

PDVSA
(36)

COLÔMBIA
(1)

Ecopetrol
(303)

ESPANHA
(8)

FRANÇA
(32)

SUÍÇA
(15)

ITÁLIA
(9)

LUXEMBURGO
(2)

BÉLGICA
(4)

ALEMANHA
(32) ÁUSTRIA

(1)

RÚSSIA
(7)

POLÔNIA
(1)

DINAMARCA
(1)

TURQUIA
(1)

ARÁBIA SAUDITA
(1)

IRLANDA
(2)

REINO UNIDO
(26)

REINO UNIDO/
PAÍSES BAIXOS
(1)

NORUEGA
(1)

SUÉCIA
(4) FINLÂNDIA

(1)

COREIA DO SUL
(13) JAPÃO

(68)

CHINA
(73)

ÍNDIA
(8)

TAILÂNDIA
(1)

TAIWAN
(6)

MALÁSIA
(1)

CINGAPURA
(2)

AUSTRÁLIA
(9)

Toyota Motor
(10)

Samsung
Electronics

(20)

Sinopec Group
(5)

Hon Hai
Precision Industry
(43)

Petronas
(68)

PTT
(95)

Indian Oil
(83)

Gazprom
(15)

Nokia
(174)

Volvo
(208)

Sabic
(188)

EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS
(1) International 

Petroleum Investment
(305)

Wilmar International
(223)

BHP Billiton
(108)

Koç Holding
(222)

PKN ORLEN
Group (297)

OMV Group
(210)

HUNGRIA
(1)

Mol Hungarian Oil & Gas
(412)

ENI
(17)

Glencore 
International

(14)

Volkswagen
(12)

A.P. Moller-Mærsk Group
(154)

Statoil
(40)Unilever

(139)

Total S.A.
(11)

Banco Santander
(44)

Petrobras
(23)

Pemex
(34)

Anheuser-Busch Inbev
(265)

ArcelorMittal
(70)

Accenture
(405)

BP
(4)

Exxon Mobil
(2)

(1) Quantidade de empresas
entre as 500 maiores do 
ranking da revista Fortune

(10) Classificação da maior
empresa do país entre as 500
do ranking da revista Fortune

10

1

As 500 maiores corporações do mundo – 2011

Adaptado de: Global 500. Fortune, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list>. Acesso em: 27 out. 2012.

p	 em	2011,	o	brasil	tinha	oito	empresas	entre	as	quinhentas	maiores	do	mundo.	Além	da	petrobras,	constavam	da	lista,	por	ordem	
de	faturamento:	banco	do	brasil,	banco	bradesco,	Vale,	Jbs,	itaúsa	‑investimentos	itaú,	ultrapar	Holdings	e	companhia	brasi‑
leira	de	Distribuição.

A esquerda (e a nem tão esquerda assim) costuma falar mal das 

grandes empresas, retratando ‑as em documentários como A corpora‑

ção e Wal ‑Mart: The High Cost of Low Prices [Wal ‑Mart: o alto custo dos 

preços baixos] como entidades gananciosas e impiedosas que colocam 

o lucro acima de tudo. Muitos exemplos de mau procedimento das gran‑

des empresas se tornaram, com razão, famosos e lendários: a campa‑

nha da Nestlé para persuadir as mães do Terceiro Mundo a usar seus 

produtos em vez de amamentar os flhos; a tentativa de Bechtel de pri‑

vatizar a água da Bolívia (documentada no flme Thirst [Sede]); a conspi‑

ração de meio século das companhias americanas de cigarros para 

persuadir as pessoas de que não havia provas científcas de que fumar 

faz mal para a saúde, ainda que suas próprias pesquisas confrmassem 

isso (maravilhosamente dramatizada no flme O informante [veja indi‑

cação na seção de vídeo]; o desenvolvimento pela Monsanto de semen‑

tes que produziam plantas que, por sua vez, produziam sementes que 

não podiam ser replantadas, forçando, assim, os agricultores a comprar 

novas sementes todos os anos; o enorme vazamento de óleo do super‑

petroleiro Valdez, a serviço da Exxon, e as tentativas subsequentes da 

empresa de evitar o pagamento da indenização.

Para muita gente, as grandes empresas multinacionais passa‑

ram a simbolizar o que há de errado na globalização; muitos diriam 

que elas são a principal causa de seus problemas. Essas companhias 

são mais ricas do que a maioria dos países em desenvolvimento. [...] 

Essas empresas não são apenas ricas, mas também politicamente 

A empresA multinAcionAl
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poderosas. Se um governo decide tributá ‑las ou regulamentá ‑las de 

uma maneira que não lhes agrada, elas ameaçam mudar ‑se para ou‑

tro lugar. Há sempre um outro país disposto a receber suas receitas 

tributárias, seus empregos e seus investimentos.

As empresas buscam o lucro e isso significa que ganhar dinheiro 

é a prioridade máxima delas. As companhias sobrevivem diminuindo, 

dentro da legalidade, seus custos ao máximo. Elas evitam pagar impos‑

tos sempre que possível; algumas economizam no seguro ‑saúde de 

seus empregados; muitas tentam limitar os gastos com o saneamento 

da poluição que provocam. Com frequência, a conta é assumida pelos 

governos dos países em que atuam.

No entanto, as grandes empresas têm levado os benefícios da 

globalização aos países em desenvolvimento, ajudando ‑os a elevar o 

padrão de vida em grande parte do mundo. Elas possibilitaram que os 

produtos desses países chegassem aos mercados dos países indus‑

triais avançados; a capacidade das empresas modernas de fazer com 

que os produtores saibam quase instantaneamente o que os consu‑

midores internacionais querem tem sido muito benéfica para ambos. 

Elas têm sido os agentes da transferência de tecnologia dos países 

industriais avançados para os países em desenvolvimento, ajudando 

a diminuir a diferença de conhecimento entre os dois grupos. Os qua‑

se 200 bilhões de dólares que elas investem anualmente nos países 

em desenvolvimento diminuíram a diferença de recursos. As grandes 

empresas levaram empregos e crescimento econômico às nações 

em desenvolvimento e mercadorias baratas de qualidade cada vez 

melhor para as desenvolvidas, baixando o custo de vida e contribuin‑

do, assim, para uma era de inflação pequena e taxas de juros baixas.

Com as grandes empresas no centro da globalização, elas po‑

dem ser acusadas de muitos de seus males, bem como receber cré‑

dito por muitos de seus sucessos. Assim como a questão não é se a 

globalização em si mesma é boa ou ruim, mas como podemos re for‑

má ‑la para que funcione melhor, a questão em relação às empresas 

deveria ser: o que pode ser feito para minimizar seus danos e maximi‑

zar sua contribuição para a sociedade?

[...] As empresas são frequentemente acusadas pelo materialis‑

mo que é endêmico nas sociedades desenvolvidas. Na maior parte do 

tempo, elas simplesmente respondem às demandas das pessoas – 

por exemplo, a necessidade de ir de um lugar para o outro, que os 

carros e as motos tornam mais fácil; se automóveis e motocicletas 

são maiores ou mais extravagantes do que precisavam ser é princi‑

palmente porque os consumidores gostam de veículos desse tipo e os 

compram. Ainda assim, é preciso admitir que as empresas se empe‑

nham algumas vezes em moldar esses desejos de maneira a aumen‑

tar seus lucros, e pelo menos alguns excessos materialistas podem 

ser atribuídos a esses esforços. Se a propaganda não estimulasse o 

desejo, elas não gastariam bilhões de dólares por ano em publicidade.

STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. p. 302 ‑304.

Como constatamos pela observação da anamor‑

fose, hoje há grandes corporações também nos países 

emergentes, especialmente na China. Portanto, a ex‑

pansão dos capitais produtivos pelo mundo não é fei‑

ta apenas por empresas dos países desenvolvidos.

As transnacionais têm várias possibilidades de 

ação para se expandir mundialmente. Podem:

• construir novas unidades (filiais) no exterior: 

isso ocorre, por exemplo, quando a maior monta‑

dora de automóveis do mundo, a japonesa Toyota, 

constrói novas fábricas nos Estados Unidos e no 

Brasil (em 1998 construiu uma unidade em Indaia‑

tuba ‑SP e em 2012 concluiu a construção de uma 

segunda fábrica em Sorocaba ‑SP), entre outros paí‑

ses; ou amplia as já existentes;

• adquirir empresas estatais em processos de pri‑

vatização: isso foi muito comum nos anos 1990, 

fase áurea do neoliberalismo. A espanhola Telefóni‑

ca, por exemplo, comprou a Telecomunicações de 

São Paulo S.A. (Telesp), então a maior empresa do 

grupo Telebras, privatizada no governo de Fernan‑

do Henrique Cardoso (1995 ‑2003). Atualmente, há 

companhias controladas por governos comprando 

empresas privadas: por exemplo, a Petrobras ad‑

quiriu as petrolíferas privadas argentinas Perez 

Compac (PeCom) e Petrolera Santa Fé;

• adquirir empresas privadas no exterior: por exem‑

plo, em 1997 a italiana Magnetti Marelli, pertencente 

ao Grupo Fiat, comprou a Cofap, uma empresa priva‑

da brasileira de autopeças, e ampliou seus negócios 

no Brasil. Em 2009, ampliando ainda mais seus negó‑

cios, a Fiat comprou parte da montadora norte ‑ame‑

ri cana Chrysler, que estava à beira da falência.

Tanto empresas de países desenvolvidos quanto 

empresas de países emergentes têm ido às compras no 

exterior para ampliar seus negócios além de suas fron‑

teiras. Por exemplo, a mineradora Vale (privatizada em 

1997, permaneceu sob controle de sócios brasileiros), 

em seu processo de expansão mundial, comprou em 

2007 a canadense Inco, maior produtora mundial de 

níquel, e atua em 38 países (veja outro exemplo de 

transnacional brasileira na foto da página ao lado).

O país emergente que mais está se expandindo 

pelo mundo, seja comprando empresas nacionais, seja 

montando novos negócios, é a China. Companhias 

controladas pelo governo chinês estão comprando em‑

presas privadas pelo mundo todo. A maioria das corpo‑

rações chinesas não se orienta apenas pelo interesse 

econômico imediato – a busca de lucros e a remunera‑

ção dos acionistas –, como uma companhia privada 

qualquer, mas também por interesses estratégicos de 

longo prazo. Muitas delas buscam garantir o forneci‑
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p	 o	frigorífico	Jbs	foi	fundado	em	1953	por	João	batista	sobrinho,	em	Anápolis	(go).	depois	de	se	consolidar	no	mercado	interno,	
iniciou	seu	processo	de	internacionalização	em	2007,	ao	comprar	o	frigorífico	swift	&	company	nos	estados	unidos	e	na	Aus-
trália,	tornando	-se	a	maior	empresa	de	carne	bovina	do	mundo,	com	140	unidades	de	produção	no	brasil	e	no	exterior.	segundo	
relatório	de	pesquisa	publicado	em	2012	pela	fundação	dom	cabral,	é	a	mais	internacionalizada	das	transnacionais	brasileiras:	
seu	índice	de	transnacionalidade	era	de	53,8%	e	tinha	filiais	em	dezesseis	países.	na	foto	de	2009,	unidade	de	abate	de	porcos	
em	Marshalltown,	iowa	(estados	unidos),	pertencente	ao	Jbs	(antes	pertencia	ao	swift).

fluxo	de	inforMAções

As informações podem circular por diversos 
veículos de comunicação: jornais, revistas, rádio, te‑
levisão, smartphones, etc. Alguns deles são muito an‑
tigos, como os jornais, que gradativamente se difun‑
diram a partir do século XV, quando Johannes Gu‑
tenberg inventou a prensa tipográfica. Nos primór‑
dios da comunicação de massa, a difusão das infor‑
mações era apenas local, mas, com o passar do tem‑

po e principalmente com os avanços tecnológicos, 
sua área de abrangência foi se ampliando até atingir 
a escala planetária. Hoje em dia, quase o mundo 
todo está interligado por cabos de fibras ópticas, 
como mostra o mapa a seguir, e os satélites de comu‑
nicação permitem conectar qualquer lugar que te‑
nha uma antena parabólica para captar ondas de 
rádio, televisão e telefonia celular.

mento de energia e matérias ‑primas ao país, um dos 
maiores importadores de produtos primários do mun‑
do. Isso explica o apoio do governo chinês à expansão 
de suas empresas, especialmente na África, na Ásia e na 
América Latina, onde há países com grandes reservas 
de recursos naturais. Por exemplo, em 2009 o governo 
chinês se dispôs a emprestar 10 bilhões de dólares à 
Petrobras para financiar a exploração de petróleo e gás 

da bacia do pré ‑sal, em troca da garantia de forneci‑
mento de petróleo. Em 2012, a estatal chinesa Sino‑
chem Petróleo comprou uma parte dos blocos de ex‑
ploração do pré ‑sal detidos pela Perenco (companhia 
petrolífera franco ‑britânica). Portanto, a tendência é 
que cada vez mais empresas transnacionais de países 
emergentes, sejam privadas, sejam estatais, ganhem 
espaço no mundo globalizado.
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Atualmente, o veículo de difusão de informações e 

conhecimentos que mais tem crescido é a internet, um 

dos principais símbolos da atual Revolução Técnico‑

‑Científica ou Informacional. A internet aumentou as 

possibilidades de acesso a diversos serviços (como troca 

de mensagens, pesquisas em bancos de dados, compra 

de produtos) e a informações, mudando até mesmo as 

concepções de tempo e espaço. Um espaço virtual se 

abre aos internautas em tempo real. De um computador 

ou tablet em praticamente qualquer lugar do mundo é 

possível pesquisar arquivos do Banco Mundial, em 

Washington, do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta‑

tística (IBGE), no Rio de Janeiro, ou a edição on ‑line da 

Enciclopédia Britânica; pode ‑se conhecer o acervo do 

Museu do Louvre, de Paris, do Museu Britânico, de Lon‑

dres, ou do Museu de Arte de São Paulo (Masp); comprar 

produtos variados; baixar livros digitais ou músicas; e se 

comunicar em tempo real com diversas pessoas.
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p	 o	mundo	está	crescentemente	conectado,	mas	há	claramente	um	centro	principal	de	controle	das	informações:	os	estados	unidos.

IBGE. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 29 nov. 2012.ONU. Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 16 ago. 2012.

p	 os	avanços	tecnológicos	facilitam	a	integração	em	escala	nacional	e	mundial.	não	há	distância	separando	aqueles	que	estão	
conectados	à	internet.	A	partir	de	um	computador	instalado	em	qualquer	lugar	do	mundo,	uma	pessoa	pode	explorar	o	site	da	
onu,	em	nova	York	(acesso	disponível	em	árabe,	chinês,	inglês,	francês,	russo	e	espanhol);	em	seguida,	a	página	do	ibge,	no	
rio	de	Janeiro.	As	possibilidades	são	infinitas.
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Entretanto ainda são poucos os que têm acesso 
às informações disponíveis na rede. Segundo dados 
do Internet World Stats, em meados de 2012 cerca de 
2,4 bilhões de pessoas estavam conectadas à internet. 
É uma quantidade enorme de usuários, mas esse nú‑
mero correspondia a apenas 34% da população mun‑
dial. Além disso, como mostram as tabelas ao lado, a 
maioria dos internautas está fortemente concentrada 
em países desenvolvidos e em alguns emergentes. Os 
maiores índices de conexão estão em países que têm 
populações reduzidas e são muito ricos, como os nór‑
dicos. A Islândia é o país que possui mais pessoas co‑
nectadas em termos relativos: 98% de sua população 
é usuária da internet, mas isso representa muito pou‑
co em termos absolutos por causa de sua minúscula 
população. Já a China, apesar do baixo índice relativo 
de conexão (38% da população do país), tem um gran‑
de número de internautas em razão de sua enorme 
população. Na Índia, o índice relativo de conexão é 
menor ainda (10%). Em menor escala, isso também 
ocorre com o Brasil.

Apesar da difusão desigual, a internet tem am‑
pliado as possibilidades de contato entre as pessoas e 
pode ‑se dizer até mesmo que está abrindo a possibi‑
lidade de gestação de uma cidadania global. Por 
exemplo, nos anos 1990 os movimentos antiglobaliza‑
ção eram organizados por meio de trocas de mensa‑
gens na rede mundial de computadores, assim como 
os movimentos “ocupe” contra o sistema financeiro 
em 2011/2012 (a novidade é que agora a internet pode 
ser acessada de smartphones). Entre 2010 e 2012 as 
redes sociais da internet também foram utilizadas 
para organizar protestos contra regimes ditatoriais 
em diversos países do Oriente Médio e do norte da 
África. Esses movimentos por democracia ficaram co‑
nhecidos como “primavera árabe” e puseram fim a 
antigas ditaduras, como a de Hosni Mubarak, que go‑
vernava o Egito desde 1981.

Os mAiOrEs usuáriOs dA intErnEt 
Em tErmOs ABsOlutOs – dEz. 2011

posição/país
total de usuários 

(em milhões)

porcentagem dos 
usuários em relação 
à população do país

1. China 513,1 38,4

2. Estados Unidos 245,2 78,3

3. Índia 121,0 10,2

4. Japão 101,2 80,0

5. Brasil (mar. 2012) 81,8 42,2

6. Alemanha 67,4 82,7

7. Rússia 61,5 44,3

Mundo (jun. 2012) 2 405,5 34,3

INTERNET WORLD STATS. Internet penetration rate, jun. 2012. Disponível em: 
<www.internetworldstats.com/list2.htm>. Acesso em: 5 nov. 2012.

Os mAiOrEs usuáriOs dA intErnEt, 
Em tErmOs rElAtiVOs – dEz. 2011

posição/país
total de usuários 

(em milhões)

porcentagem dos 
usuários em relação 
à população do país

1. Islândia  0,3 97,8

2. Noruega  4,6 97,2

3. Suécia 8,4 92,9

4. Austrália 19,6 89,8

5. Países Baixos 15,1 89,5

6. Dinamarca  4,9 89,0

7. Finlândia  4,7 88,6

INTERNET WORLD STATS. Internet penetration rate, jun. 2012. Disponível em: 
<www.internetworldstats.com/list2.htm>. Acesso em: 5 nov. 2012.

fluxo	de	turistAs

Outro aspecto importante da globalização é a 
crescente movimentação nacional e internacional de 
viajantes, com seu impacto econômico e cultural as‑
sociado. Um dos fatores que explicam o aumento da 
circulação de turistas pelo mundo e o surgimento de 
novos lugares turísticos é o enorme avanço tecnológi‑
co da indústria aeronáutica: hoje os aviões são maio‑
res, mais rápidos, seguros e confortáveis. Além disso, 

a maior concorrência entre as empresas de aviação 
fez baixar significativamente o preço das passagens 
aéreas. Como se pode constatar no mapa da página 
seguinte, durante muito tempo o turismo era circuns‑
crito a poucos lugares da Europa ocidental e do nor‑
deste da América do Norte. Foi somente no século XX 
que se tornou um fenômeno global, com a multiplica‑
ção de lugares turísticos pelo planeta.

GGB_v2_PNLD2015_035a054_U01C02.indd   47 3/25/13   9:02 AM



48	 Mundo	conteMporâneo:	econoMiA,	geopolíticA	e	sociedAde

Os turistas podem viajar por motivos variados:

• lazer e recreação: as pessoas comuns visitam as ci‑

dades globais e outras menos centrais, cidades his‑

tóricas, estâncias turísticas, museus, parques temá‑

ticos, resorts, hotéis‑fazendas, reservas naturais, etc.;

• negócios: profissionais fazem viagens em escala 

nacional, regional e mundial para administrar os 

negócios das corporações transnacionais e tam‑

bém de empresas menores (as cidades globais são 

os principais destinos desses viajantes);

• cursos, congressos científicos e outros eventos relacio‑

nados a educação e conhecimento: as universidades e 

outras instituições de ensino e pesquisa, além dos par‑

ques tecnológicos, atraem mais esses viajantes.

Em 2010, os países que constam no relatório do 

Banco Mundial receberam 942 milhões de turistas, que 

gastaram 996 bilhões de dólares (em 1995 foram 537 

milhões de turistas, com gastos de 487 bilhões de dóla‑

res). Entretanto, a maioria da população do planeta, 

por não ter renda suficiente, jamais ocupará uma pol‑

trona de avião ou conhecerá outros países; tampouco 

participará da movimentação mundial de turistas.

Lugares turísticos segundo o período das primeiras visitações

Antes de 1800 De 1800 a 1849 De 1850 a 1899 De 1900 a 1949 De 1950 aos dias atuais
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A multiplicação dos lugares turísticos

Adaptado de: LE MONDE. El atlas de las mundializaciones. Valencia: Fundación Mondiplo, 2011. p. 163.

∏	 como	vimos	no	mapa	da	página	36,	
os	 grandes	 aeroportos	 do	 mundo	
são	os	nós	mais	importantes	da	rede	
de	rotas	aéreas	que	abrange	todo	o	
espaço	geográfico	terrestre.	na	foto	
de	2010,	vista	panorâmica	do	Aero-
porto	 internacional	 de	 Heathrow,	
em	londres	(reino	unido),	um	dos	
mais	movimentados	do	mundo.
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Como se pode observar na tabela 
ao lado e no mapa que vem a seguir, o 
turismo está fortemente concentrado 
em poucos países e regiões, cujos ter‑
ritórios dispõem de melhor infraestru‑
tura para receber os viajantes. Por 
exemplo, em 2010 os dez maiores re‑
ceptores de turistas hospedaram 418 
milhões de pessoas, o que correspon‑
de a quase metade do total de viajan‑
tes; por outro lado, os 48 países da 
África subsaariana hospedaram 32 mi‑
lhões de turistas, praticamente a mes‑
ma quantidade que o Reino Unido. 
Porém, mesmo na porção subsaariana 
a distribuição é desigual: apenas um 
país, a África do Sul, recebeu 25% dos 
turistas que viajaram para aquela re‑
gião. Em 2010, o Brasil recebeu 5,2 mi‑
lhões de turistas, apenas 0,6% do total 
mundial de viajantes.

Os mAiOrEs rECEptOrEs mundiAis dE turistAs – 2010

posição/país milhões de visitantes % do total mundial

1. França 77,1 8,2

2. Estados Unidos 59,8 6,4

3. China 55,7 5,9

4. Espanha 52,7 5,6

5. Itália 43,6 4,6

6. Reino Unido 28,3 3,0

7. Turquia 27,0 2,9

8. Alemanha 26,9 2,9

9. Malásia 24,6 2,6

10. Rússia 22,3 2,4

Os 10 mais 418,0 44,4

mundo 941,7 100,0

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 386 ‑388.

A mUndiAlizAção dA sociedAde de consUmo

Há outro componente, mais visível e mais antigo 
da globalização, que é a “invasão” de mercadorias es‑
trangeiras em quase todos os países. Com a intensifi‑

cação dos fluxos comerciais, resultante da mundiali‑
zação da produção (estudaremos o comércio interna‑
cional no capítulo 11), produtos são transportados 
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Adaptado de: LE MONDE. El atlas de las mundializaciones. Valencia: Fundación Mondiplo, 2011. p. 160.`

p	 diferentemente	dos	turistas,	que	fazem	parte	de	um	fluxo	temporário,	os	migrantes	tendem	a	se	fixar	permanentemente	ou	por	longo	
período	de	tempo	no	lugar	para	onde	viajam.	os	migrantes	e	refugiados	serão	estudados	na	unidade	de	população	desta	coleção.
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por navios, trens, caminhões e aviões, que circulam por 

uma moderna e intrincada rede que cobre grandes 

extensões da superfície terrestre, sobretudo nos paí‑

ses desenvolvidos e emergentes. 

Com isso, há também uma globalização do con‑

sumo, não apenas de produtos, mas de novos hábitos. 

Ocorre simultaneamente uma “invasão” cultural, 

constituída, pelo menos em sua forma hegemônica, 

de uma cultura de massas que se origina sobretudo 

nos Estados Unidos, a nação mais modernizada, po‑

derosa e influente do planeta, e se difunde pelos meios 

de comunicação mundializados. O American Way of 

Life (em inglês, que significa ‘estilo de vida americano’) 

é difundido por:

• anúncios de agências de publicidade que vendem 

produtos e hábitos de consumo;

• filmes de Hollywood (a maioria dos estúdios se en‑

contra nesse bairro de Los Angeles) e séries produ‑

zidas por estúdios ou canais de televisão; 

• notícias da Cable News Network (CNN), sediada 

em Atlanta (veja no gráfico sua posição entre os 

principais canais internacionais de notícias);

• revistas de negócios, como a Forbes e a Fortune;

• diversas redes de restaurantes fast ‑food (em inglês, 

que significa ‘comida rápida’);

• músicas, videoclipes e videogames;

• esportes, como o basquetebol, o futebol america‑

no, etc.

Or•amento
(em milh›es de dólares)

CNN Internacional
(Estados Unidos)

BBC World
(Reino Unido)

Deutsche Welle
(Alemanha)

Al-Jazira
(Catar)

France 24
(Fran•a)

Euronews
(Fran•a/Europa)

Audi•ncia
(em milh›es de resid•ncias)

Colaboradores
(jornalistas e tŽcnicos)

Ag•ncias
(nœmero)

instala•‹o em curso

Principais canais internacionais de notícias – 2006

Como fica evidente por muitas dessas palavras 

difundidas mundialmente, o inglês é a língua da in‑

dústria cultural e dos negócios globalizados. Aliás, 

como mostra o gráfico setorial ao lado, é também o 

idioma mais utilizado na internet, seguido de perto 

pelo chinês, cuja participação aumentou significati‑

vamente por causa do crescimento da renda da popu‑

lação chinesa, a mais numerosa do planeta.
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DURAND, Marie ‑Françoise et al. Atlas de la mondialisation: comprendre l’espace mondial contemporain. Paris: Presses de Sciences Po, 2007. p. 64.

p	 A	criação	da	Al	-Jazira	(rede	internacional	de	notícias	fundada	em	1996	e	sediada	em	doha,	catar)	é	uma	tentativa	de	mostrar	uma	
visão	de	mundo	alternativa	à	difundida	pela	cnn,	pela	british	broadcasting	corporation	(bbc)	e	por	outras	redes	ocidentais.

Inglês
26,8%

Chinês
24,2%

Espanhol
7,8%

Japonês
4,7%

Português
3,9%

Alemão
3,6%

Árabe
3,3%

Francês
3,0%

Russo
3,0%

Coreano
2,0%

Outras línguas
17,8%

Total de internautas: 2,1 bilhões

Línguas mais usadas na internet – 2011

INTERNET WORLD STATS. Top Ten Languages Used in the Web, May 2011.  

Disponível em: <www.internetworldstats.com/stats7.htm>. Acesso em: 5 nov. 2012.

enquanto	o	inglês	é	falado	em	vários	países	como	
língua	oficial	(reino	unido,	estados	unidos,	Aus-
trália,	canadá,	etc.)	e	é	o	mais	usado	no	mundo	
como	segundo	idioma,	o	chinês	é	muito	circuns-
crito	ao	território	da	china.

p
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Apesar do poder da indústria cultural dos Esta‑

dos Unidos e do avanço do consumo massificado pro‑

veniente daquele país, há resistências em muitos se‑

tores e em muitos lugares, como exemplifica o texto a 

seguir, que mostra a reação às redes de restaurantes 

fast ‑food. Entretanto, como mostra o mapa abaixo, a 

comida globalizada não provém somente dos Estados 

Unidos, embora a maioria das grandes redes de res‑

taurantes fast ‑food seja originária daquele país. O 

hambúrguer, alimento mais comum dessas redes, até 

mesmo da maior e mais onipresente delas – o McDo‑

nald’s, que opera mais de 30 mil restaurantes em 121 

países –, é originário dos Estados Unidos. Mas tam‑

bém estão sediadas em território norte ‑americano 

redes globais de restaurantes de comida rápida que 

fornecem pizzas (alimento originário da Itália), como 

a Pizza Hut, e tacos e nachos (originários do México), 

como o Taco Bell. Essas duas redes pertencem à Yum 

Brands, a maior empresa de restaurantes do mundo, 

que administra cerca de 38 mil restaurantes fast ‑food 

em mais de 120 países. Esses dados evidenciam que o 

fast ‑food é tipicamente americano como processo de 

produção de alimento – industrializado e padroniza‑

do – e como modo rápido de alimentação, mas não 

necessariamente como tipo de alimento oferecido. 

Como veremos no capítulo 6, foi nos Estados Unidos, 

país mais industrializado e modernizado do mundo, 

que começou, com Henry Ford, a produção em série 

de automóveis. Esse mesmo processo de produção, 

que ficou conhecido como fordismo, atingiu outros 

setores industriais. O fast ‑food representa a chegada 

do fordismo à alimentação.

Adaptado de: LE MONDE. El atlas de las mundializaciones. Valencia: Fundación Mondiplo, 2011. p. 134 ‑135.

p	 observe	no	mapa	que	as	áreas	que	oferecem	maior	resistência	à	comida	globalizada	estão	localizadas	nas	regiões	mais	
pobres	do	mundo	e	com	forte	tradição	culinária.
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Pratos tex-mex, guacamole

Arroz cantonês,
rolinho primavera

Curry,
chutney

Washington

ESTADOS UNIDOS

PERU

CHILE

Vancouver

São Francisco
Los Angeles

Cidade do México

Rio de Janeiro

Cidade
do Cabo

Johannesburgo

Mumbai

Calcutá

Bangcoc

Cingapura

Hong Kong

Pequim JAPÃO

Tóquio

Xangai
Osaka

Kobe

Jacarta

Sydney

Lagos

ÁFRICA DO SUL

QUÊNIA

ÍNDIA

AUSTRÁLIA

CHINA

NIGÉRIA

TURQUIA

ITÁLIA

Londres

Paris

Ruhr

SENEGAL

MÉXICO

BRASIL

ARGENTINA

São Paulo

Buenos Aires

Nova York
Boston

Principal foco do turismo internacional

Outros focos do turismo internacional

Metrópoles

Área de maior resistência
(pobreza, forte influência
da cultura culinária local)

Área de menor resistência
(contraste econômico
entre a cidade e o campo)

Pizza (Itália)

Sushi (Japão)

Hambúrguer
(Estados Unidos)

Kebab (Turquia)

Intercâmbio culinário

Origem dos alimentos mais
consumidos nas redes de fast-food

Lugares de gosto culinário variado Resistência à globalização

A
ll

m
a

p
s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

A globalização da comida

GGB_v2_PNLD2015_035a054_U01C02.indd   51 3/25/13   9:02 AM



52	 Mundo	conteMporâneo:	econoMiA,	geopolíticA	e	sociedAde

A
lb

e
rt

o
 P

iz
zo

li
/A

g
ê

n
c
ia

 F
ra

n
c
e

 ‑P
re

s
s
e

G
e

o
P

ic
/A

la
m

y
/O

th
e

r 
Im

a
g

e
s

p	 na	foto	acima,	restaurante	de	uma	rede	internacional	
de	fast-food	em	Hasselt	(bélgica),	em	2011.	A	pizza	
Hut,	fundada	em	1958,	é	a	maior	rede	de	pizzarias	do	
mundo:	produz	12	milhões	de	pizzas	diariamente	em	
12	mil	restaurantes	espalhados	por	88	países,	mas	
nunca	se	instalou	na	itália.	na	foto	à	direita,	de	2012,	
um	dos	restaurantes	do	eataly	food	emporium	em	
roma	(itália).	esse	complexo	gastronômico	inaugu-
rado	em	2012	abriga	diversos	restaurantes	de	comi-
da	italiana	e	mercadinhos	de	alimentos	–	industriali-
zados	e	in natura	–	típicos	do	país,	assim	como	lojas	
de	vinhos	de	vários	produtores	nacionais.	todos	os	
empreendimentos	 de	 eataly	 food	 são	 filiados	 ao	
movimento	Slow Food	e	seguem	seus	princípios.

Para impedir que o patrimônio cultural gastronômico de várias 

regiões do mundo seja destruído pela ação dos alimentos industriali‑

zados, enlatados, congelados e sem personalidade, em 1986 surgiu 

na Itália o movimento Slow Food. O movimento é mais que uma rea‑

ção à massificação e globalização da culinária representada pelas 

cadeias internacionais de fast‑food, especialmente a rede internacio‑

nal de lanchonetes McDonald’s, que na virada da década de 1990 for‑

çava sua presença aos italianos.

Em vez de engolir o Big Mac, os italianos reagiram. Mas o Slow 

Food abriga um conceito maior: valorizar o processo cultural que de‑

terminou a receita de cada alimento, de cada prato, disseminar o res‑

peito pela qualidade dos ingredientes e desenvolver nos consumido‑

res a percepção de que cada ambiente natural deixa sua marca nos 

produtos alimentícios. O símbolo do movimento Slow Food é o cara‑

col, um bichinho lento, porém determinado.

CIAFFONE, Andréa. Turismo e gastronomia: o verdadeiro sabor da desco‑

berta. In: FUNARI, Pedro Paulo; PINSKY, Jaime. Turismo e patrimônio cultural.  

3. ed. São Paulo: Contexto, 2003. p. 118.

o cArAcol contrA A corporAção

p	 em	1989,	em	paris	 (frança),	 foi	constituído	o	Movimento	
internacional	Slow Food,	que	se	originou	na	itália	e	hoje	está	
espalhado	por	diversos	países.	de	acordo	com	a	apresenta-
ção	em	sua	página	na	internet,	a	associação	foi	criada	como	
resposta	“aos	efeitos	padronizantes	do	fast -food;	ao	ritmo	fre-
nético	da	vida	atual;	ao	desaparecimento	das	tradições	culi-
nárias	regionais;	ao	decrescente	interesse	das	pessoas	na	
sua	alimentação,	na	procedência	e	sabor	dos	alimentos”.
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1.	 defina,	com	suas	palavras,	empresa	transnacional.	explique	por	que	essas	empresas	se	expandiram	pelo	
mundo,	principalmente	após	a	segunda	guerra	Mundial,	e	avalie	se	esse	processo	continua	ocorrendo	hoje	
em	dia.

2.	 com	suas	palavras,	defina	o	que	você	entende	por	globalização.	discuta	se	seus	fluxos	atingem	igualmente	
todos	os	lugares	do	mundo	e	relacione	isso	com	o	meio	técnico	-científico	-informacional.

3.	 explique	como	se	dá	a	expansão	dos	capitais	produtivos	e	especulativos	pelo	mundo.

4.	 em	sua	opinião,	de	que	forma	está	se	criando	uma	cultura	massificada	no	mundo?	você	identifica	resistên-
cias	a	esse	processo?	dê	exemplos.

compreendendo conteúdos

1.	 As	 empresas	 transnacionais,	 ou	 multinacionais,	 são	 um	 dos	 principais	 agentes	 da	 globalização,	 são	 as	
grandes	responsáveis	pelo	fluxo	de	capitais	produtivos,	pela	mundialização	da	produção.	

em	grupo,	leiam	o	texto	“A	empresa	multinacional”	(página	43),	troquem	ideias	sobre	ele	e	apontem	aspectos	
positivos	e	negativos	da	expansão	mundial	dessas	corporações.

vocês	podem	construir	um	quadro	com	duas	colunas	e	listar	os	benefícios	que	elas	trazem	e	os	problemas	que	
causam	aos	países	onde	se	instalam.	percebam	que,	apesar	de	diversos	benefícios,	muitas	vezes	a	relação	de	
algumas	dessas	empresas	com	os	governos,	os	trabalhadores	e	os	consumidores	é	problemática.

depois,	individualmente,	escreva	um	pequeno	texto	que	responda	às	questões	a	seguir:

a)	 qual	é	sua	opinião	sobre	essas	empresas?	e	a	do	grupo?

b)	como	você	vê	a	atuação	delas	em	seu	cotidiano?

2.	 leia	o	texto	a	seguir	e	discuta	-o	com	seus	colegas	de	grupo	buscando:

a)	 explicar	o	que	é	“globesidade”.

b)	 relacionar	esse	fato	com	os	dados	apresentados	no	subtítulo	“A	mundialização	da	sociedade	de	consumo”	(pági-
na	49),	apontando	o	papel	das	grandes	redes	internacionais	de	restaurantes	de	fast -food	e	de	outras	indústrias	
alimentícias	nesse	processo.

c)	 refletir	sobre	algumas	possibilidades	de	frear	o	crescimento	da	obesidade	entre	a	população,	destacando	o	papel	
de	governantes	e	consumidores.

Epidemia	de	“globesidade”

Estima -se que um quinto da população mundial esteja com excesso de peso. Entre esses, há 300 milhões que são 
considerados obesos. Pior: esses números têm aumentado nas últimas décadas.

Essas informações abriram a palestra “Atualização da epidemia global de obesidade”, proferida pela professora Mary 
Schmidl, do Departamento de Nutrição e Ciência dos Alimentos da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. [...]

“É uma doença que está em todas as faixas etárias, grupos étnicos e classes sociais. Ela também atinge tanto homens 
como mulheres. Essa espécie de onipresença motivou a criação do termo ‘globesidade’ (globesity, em inglês)”, contou.

Segundo Mary, não há um vilão único para a epidemia. A escalada da obesidade teria muitos responsáveis, como a 
indústria alimentícia, políticas públicas, escolas, restaurantes, comunidades, pais e os próprios indivíduos.

A pesquisadora apontou exemplos. A indústria e os comerciantes de alimentos estariam habituando os consumidores 
a porções cada vez maiores. Garrafas de refrigerante, hambúrgueres, pacotes de salgadinhos, caixas de cereais, entre 
outros produtos industrializados, têm aumentado de tamanho nos Estados Unidos desde a década de 1970.

O mesmo ocorreu com os restaurantes. “A porção recomendada de batatas fritas por pessoa é de cerca de seis uni-
dades (palito) por dia e a porção que estamos servindo é essa”, disse ao apontar a foto de um prato com cerca de 500 
gramas de fritas, comum nos restaurantes norte -americanos. [...]

desenvolvendo habilidades 

CID
A

D
A

N
IA

: ALIMENTA‚ÌO
 E

 S
A

ò
D

E

GGB_v2_PNLD2015_035a054_U01C02.indd   53 3/25/13   9:02 AM



54	 Mundo	conteMporâneo:	econoMiA,	geopolíticA	e	sociedAde

Os governos também têm a sua parte de culpa. As políticas públicas teriam muito ainda a avançar. Uma ideia é 
sobretaxar alimentos menos saudáveis e estimular o consumo de vegetais. “Se o governo estipulasse um imposto 
de US$ 0,01 para cada onça (28,3 gramas) de refrigerante vendido, só na cidade de Nova York seriam arrecadados 
US$ 1,2 bilhão por ano”, disse.

A pesquisadora também coloca parte da responsabilidade nos próprios consumidores. Segundo ela, cada um teria 
que ter um compromisso com a sua saúde, não só procurando melhorar a qualidade e adequar a quantidade dos ali-
mentos consumidos como também criar hábitos de fazer exercícios físicos.

[...]

Mary também propõe a rotulagem de alimentos explicitando a sua caloria e composição nutricional (o que já ocorre no 
Brasil) e a proibição das máquinas automáticas de guloseimas, que são mais comuns nos Estados Unidos. Para ela, 
essas máquinas deveriam vender somente água mineral, um produto cujo consumo, segundo ela, deveria ser mais 
incentivado de maneira geral.

reYnol,	fábio.	epidemia	de	“globesidade”.		Agência	de	notícias	da	fundação	de	Amparo	à	pesquisa	do	estado	de	são	paulo	
(fapesp),	9	dez.	2009.	disponível	em:	<http://agencia.fapesp.br/11471>.	Acesso	em:	27	out.	2012.

Sessão	de	vídeo

P A corporação. Direção: Mark Achbar e Jennifer Abbott, Canadá, 2004.

O documentário mostra como atuam as grandes corporações transnacionais, procurando desvendar o poder que detêm no mun‑

do globalizado. Evidencia que seus maiores objetivos são o compromisso com os interesses dos acionistas e a busca de lucros, 

eventualmente em detrimento da ética, da conservação do meio ambiente e da saúde das pessoas. Há depoimentos de quarenta 

personalidades (críticas ou favoráveis às corporações), como Noam Chomsky (linguista e professor do MIT), Milton Friedman 

(ex ‑professor da Universidade de Chicago e ganhador do Nobel de Economia), Charles Kernagham (ex ‑diretor do Comitê Nacio‑

nal do Trabalho dos Estados Unidos), Michael Moore (cineasta) e Naomi Klein (escritora).

P O informante. Direção: Michael Mann, Estados Unidos, 1999.

O filme, baseado em fatos reais, relata a história de Jeffrey Wigand (Russel Crowe), ex ‑funcionário de uma indústria de tabaco, 

e de Lowel Bergman (Al Pacino), produtor da rede de televisão CBS. Bergman pretendia pôr no ar uma entrevista explosiva 

concedida em 1994 por Wigand ao programa 60 minutos, no qual denunciava a adição de substâncias químicas viciantes ao 

cigarro e os males que esse produto causa à saúde. Ambos enfrentam o poder da indústria de tabaco e de seus aliados na mídia.

P Onde sonham as formigas verdes. Direção: Werner Herzog, Austrália/Alemanha, 1984.

O filme relata a resistência dos aborígenes no interior da Austrália contra a chegada de uma empresa interessada em explorar 

minério de urânio em suas terras. Mostra o conflito entre a moderna sociedade capitalista, marcada pela busca do lucro, e a 

tentativa de uma sociedade tradicional de manter sua cultura ancestral.

P super size me: A dieta do palhaço. Direção: Morgan Spurlock, Estados Unidos, 2004.

Enquanto discute a influência da indústria de comida rápida, Spurlock registra as transformações físicas e psicológicas sofridas 

por seu próprio corpo durante o mês em que passou se alimentando apenas com sanduíches e outras comidas servidas na rede 

McDonald’s. Ele fez as três refeições diárias em restaurantes dessa rede de fast ‑food e, depois de 30 dias, ganhou 11 quilos de peso.

Pesquisa	na	internet

P fundação dom Cabral

No website dessa instituição de ensino e pesquisa na área de administração de empresas está disponível a publicação anual 

Ranking das transnacionais brasileiras. Disponível em: <www.fdc.org.br/pt/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 2 nov. 2012.

P sobeet

Para saber mais sobre o processo de globalização e a atuação das empresas transnacionais, acesse a página da Sociedade 

Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica. Disponível em: <www.sobeet.org.br>. Acesso 

em: 2 nov. 2012.

P unctad

No website da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento há diversas publicações que tratam da glo‑

balização econômica e das transnacionais, com destaque para o Relatório de investimento mundial, publicado anualmente e 

disponível para consulta (em inglês). Disponível em: <www.unctad.org>. Acesso em: 2 nov. 2012.
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Desenvolvimento humano 
e objetivos do milênio

ca
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A pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas em vez 

de meramente como baixo nível de renda.

Amartya Sen (1933), economista indiano, professor da Universidade de Harvard, 
ganhou o prêmio Nobel de Economia (1998).

Os termos “subdesenvolvimento” e “terceiro mundo” são usados desde o final da Segunda Guerra 
para classificar os países onde a maioria da população apresenta más condições de vida, mas com o 
tempo tornaram-se pejorativos e governo de nenhum país quer ser classificado como tal.

Em seus relatórios, as instituições internacionais, como a ONU e o Banco Mundial, não usam a 
expressão “país subdesenvolvido”, e sim “país em desenvolvimento”, em oposição a “país desenvolvido”.

Na atualidade é inviável qualquer tentativa de agrupar os mais de duzentos países do mundo 
em apenas duas ou três categorias. Há uma grande heterogeneidade entre esses países do ponto de 
vista social e econômico, especialmente no interior do grupo considerado em desenvolvimento, como 
veremos a seguir. E há ainda os países que até o início dos anos 1990 adotavam o modelo econômico 
socialista, como os que pertenciam à União Soviética ou estavam em sua órbita de influência geopo-
lítica. Como agrupá-los?

Neste capítulo vamos estudar a origem e as principais características desse complexo problema; 
a classificação dos países segundo o Índice de Desenvolvimento Humano e, por fim, os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, conjunto de ações que 
buscam superar a pobreza em escala mundial.

a	granDe	heterogeneiDaDe	
Dos	países	em	Desenvolvimento

Entre as décadas de 1940 e 1960, várias guerras 
e guerrilhas de libertação nacional eclodiram na 
África e na Ásia e houve um generalizado processo 
de descolonização nesses continentes, como visto 
no capítulo 1. Nessa época surgiram vários novos 
países independentes, todos marcados por profun-
dos problemas socioeconômicos: altas taxas de na-

talidade e mortalidade, baixa expectativa de vida, 
subnutrição, analfabetismo e muitos outros proble-
mas associados à pobreza extrema. A maior visibili-
dade desses problemas levou o mundo a ter maior 
consciência das desigualdades entre os países, e fo-
ram criados os conceitos de “subdesenvolvimento” e 
“terceiro mundo” (leia o boxe a seguir).
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O fim dO terceirO mundO

O termo terceiro mundo foi utilizado pela primei-
ra vez pelo demógrafo francês Alfred Sauvy num artigo 
publicado em 1952, no qual fez uma comparação entre 
os países subdesenvolvidos, no pós-guerra, e o Tercei-
ro Estado, na época da Revolução Francesa. Concluiu 
o artigo intitulado “Três Mundos, um planeta”, com a 
seguinte frase: “Pois enfim esse Terceiro Mundo, igno-
rado, explorado, desprezado, tal como o Terceiro Esta-
do, também quer ser alguma coisa”. Sauvy parafraseou 
a frase do Abade de Sieyès (político francês simpatizan-
te do movimento revolucionário), que, em 1789, ao se 
referir ao grupo de deputados eleitos pela burguesia e 
pelos camponeses, qualificou-o de Terceiro Estado, em 
contraposição à Nobreza (Primeiro Estado) e ao Clero 
(Segundo Estado).

No período da Guerra Fria (1947-1989) era comum 
classificar os Estados nacionais em um dos “três mun-
dos”: o primeiro formado por países capitalistas desen-
volvidos, sob a liderança dos Estados Unidos; o segundo 
composto pelos países socialistas, sob a liderança da 
União Soviética, e o terceiro integrado pelos países sub-
desenvolvidos, capitalistas em sua maioria, mas tam-
bém por alguns socialistas não alinhados com a então 
superpotência socialista. As nações do terceiro mundo 
localizavam-se na Ásia, na África, a maioria recém-inde-
pendente naquele momento, e na América Latina.

Após a Segunda Guerra, o fato de pertencer ao ter-
ceiro mundo tinha um significado geopolítico e socioeco-
nômico e expressava alguma identidade entre os países 

que pertenciam a esse grupo. Em 1955, foi realizada em 
Bandung, Indonésia, uma conferência que reuniu as na-
ções recém-independentes da Ásia e da África. Nesse en-
contro, o termo terceiro mundo passou a ser identificado 
como uma terceira via de desenvolvimento, uma alter-
nativa ao capitalismo norte-americano e ao socialismo 
soviético. Com isso, a Conferência de Bandung lançou as 
bases do movimento dos países não alinhados.

Hoje em dia, na atual fase informacional do capi-
talismo, esse termo ganhou caráter pejorativo (sinôni-
mo de pobreza), e nenhum país quer ser identificado 
como pertencente a esse grupo (o mesmo ocorre com 
“subdesenvolvido”, como vimos). O conceito de terceiro 
mundo é datado historicamente, pertence ao contexto 
da Guerra Fria.

Desde o início dos anos 1990, com o fim da União 
Soviética e, portanto, da Guerra Fria, o segundo mun-
do deixou de existir. Com o surgimento dos países de 
industrialização recente, denominados emergentes, o 
grupo de países então classificados de terceiro mun-
do ficou muito heterogêneo. E mesmo no interior dos 
países desenvolvidos têm aumentado os índices de 
desigualdade social, marginalização e pobreza, espe-
cialmente a partir do início da crise financeira nos 
Estados Unidos em 2008/2009, que posteriormente 
atingiu vários países europeus. Assim, embora even-
tualmente ainda sejam usadas, atualmente não faz 
sentido empregar as expressões primeiro e terceiro 
mundos para agrupar os países.

Estatísticas e avaliações de organismos interna-
cionais, como a ONU e suas agências e o Banco Mun-
dial, demonstravam (e ainda demonstram) que a 
maioria dos povos que habitam essas ex-colônias tem 
um padrão de vida muito inferior ao considerado mí-
nimo para atendimento das necessidades básicas de 
alimentação, moradia, saneamento básico, saúde, 
educação e trabalho. Esses países, hoje chamados “em 
desenvolvimento”, apresentam profundas desigualda-
des sociais e regionais e baixo IDH (índice de Desen-
volvimento Humano). Muitos dos Estados africanos e 
asiáticos (que conquistaram sua independência na 
segunda metade do século XX) e das nações latino- 
-americanas (independentes desde o século XIX) têm, 
além de diversos problemas em sua estrutura social e 
política, economias frágeis e dependentes. Grande 
parte deles não conseguiu diversificar sua economia e 
continua exportando produtos primários de origem 
agropecuária e mineral, como na época do colonialis-
mo. Entretanto, no grupo dos “países em desenvolvi-
mento” existem condições socioeconômicas extrema-

mente diversas; por isso há outras classificações no 
interior desse grupo. Segundo a Unctad, há os “países 
emergentes” e os “países menos desenvolvidos”.

De acordo com o glossário do G-20 (Grupo dos 
20), “países emergentes” são aqueles que estão em 
rápido processo de crescimento econômico e indus-
trialização; são considerados em transição entre a si-
tuação de “países em desenvolvimento” para a de “paí-
ses desenvolvidos”. Porém, não há uma classificação 
consensual sobre quais são os países incluídos na 
categoria “emergente”. A Unctad lista apenas dez paí-
ses como economias emergentes (veja o mapa a se-
guir). Porém, na mídia especializada em negócios, é 
comum países como China, Rússia, índia, Indonésia, 
Turquia, África do Sul, Marrocos e Colômbia, entre 
outros, também serem apontados como economias 
emergentes.

Segundo a Unctad, os “países menos desenvol-

vidos”, aqueles que apresentam graves problemas so-
cioeconômicos e os piores índices de desenvolvimen-
to humano, são os mais vulneráveis; os países mais 
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pobres do mundo. Estão nessa categoria 49 países: 34 
localizados na África, 14 na Ásia/Pacífico e um na 
América (Haiti). Como veremos, são os países que 
despertam mais atenção por parte dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. Essa organização classi-
fica também alguns dos antigos países socialistas de 
“economias em transição”. Observe o mapa abaixo.

A Unctad faz a seguinte ressalva, reconhecendo 
que é difícil classificar os países: “As designações ‘de-
senvolvido’, ‘em transição’ e ‘em desenvolvimento’ fo-
ram adotadas por conveniência estatística e não ne-
cessariamente expressam um julgamento sobre o es-
tágio alcançado por um país em particular no proces-
so de desenvolvimento”.
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Países menos desenvolvidos

Entre os diversos exemplos da dificuldade de 
classificar os países e suas consequentes  inconsistên-
cias, podemos destacar: 
• a Coreia do Sul, país com um índice de desenvol-

vimento humano bastante elevado e uma das eco-
nomias mais modernas e competitivas do mundo, 
ainda aparece no grupo das economias emergentes 
da Unctad, embora a própria ONU já a classifique 
como país desenvolvido; 

• a Romênia, país do antigo bloco socialista que, 
embora tenha um índice de Desenvolvimento Hu-
mano elevado, é um dos mais atrasados da Europa.
Por ser membro da União Europeia está no grupo 
das economias desenvolvidas (verifique os dados 
desses países nas tabelas das páginas a seguir); 

• a divergência entre a lista dos países emergentes da 
Unctad e a denominação recorrente na mídia inter-
nacional.

Os países que eram socialistas, mas que entra-
ram na União Europeia, como o exemplo citado, não 

foram classificados como “economias em transição”, 
mas sim como “desenvolvidos”. A Rússia, por sua vez, 
herdeira da União Soviética, é considerada uma “eco-
nomia em transição”.

diferenças sOciOecOnômicas

No Atlas do desenvolvimento global 2011, o Banco 
Mundial faz o seguinte comentário: “Economias de 
baixa e média renda são muitas vezes definidas como 
economias em desenvolvimento. Não se pretende 
com isso concluir que todas as economias deste gru-
po estão vivenciando desenvolvimento similar ou que 
as outras economias são superiores ou atingiram o 
estágio final de desenvolvimento”. Por sua vez, os paí-
ses de alta renda são em geral definidos como econo-
mias desenvolvidas, como vimos no mapa da Unctad. 
Mas há várias exceções, como a Arábia Saudita, um 
país de alta renda que não é considerado desenvolvi-
do. Observe a tabela da página seguinte.

O mundo segundo a Unctad

Adaptado de: UNCTADSTAT. Countries, Economic Groupings. Classification, 21 jun. 2012. Disponível em: <http://unctadstat.unctad.org/

UnctadStatMetadata/Classifications/UnctadStat.Countries.EconomicGroupingslist.Classification_En.pdf>. Acesso em: 27 out. 2012.

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

GGB_v2_PNLD2015_055a074_U01C03.indd   57 3/25/13   9:04 AM



58	 munDo	contemporâneo:	economia,	geopolítica	e	socieDaDe

INDICaDOrES SOCIOECONôMICOS DE paÍSES SElECIONaDOS – 2010

país

rendimento 
Nacional Bruto* 
per capita (em 

dólares) 

Crescimento 
vegetativo anual 

(% média, 2000-2010)

Mortalidade de crianças 
com até 5 anos 

(por mil)

acesso a água tratada 
(% da população rural/urbana)

renda alta (12 196 ou mais)

Noruega 87 350 0,8 3 100 / 100

Estados Unidos 47 340 0,9 7  94 / 100

Alemanha 43 070 -0,1 3 100 / 100

Japão 41 850 0,0 2 100 / 100

Coreia do Sul 19 890 0,4 4 100 / 100

Arábia Saudita 16 190 3,1 15 ** / 97

renda média-alta (entre 3 946 e 12 195)

Rússia 9 900 -0,3 9 92 / 99

Brasil 9 390 1,1 17  85 / 100

México 8 890 1,3 14 91 / 97

Argentina 8 620 0,9 12 80 / 98

Romênia 7 850 -0,5 11 ** / 99

África do Sul 6 090 1,3 41 79 / 99

renda média-baixa (entre 996 e 3 945)

China 4 270 0,6 16 85 / 98

Índia 1 270 1,5 48 90 / 97

renda baixa (995 ou menos)

Haiti 670 1,4 70 51 / 85

Etiópia 390 2,3 68 34 / 97

República Democrática do Congo 180 2,8 112 27 / 79

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20-22, 42-44, 128-130 e 154-156.

*  O Rendimento Nacional Bruto (RNB) é diferente do Produto Interno Bruto (PIB). Enquanto o PIB mostra a produção interna de um país gerada por todos os setores de sua 
economia, o RNB mostra essa produção mais os rendimentos que entram em seu território menos os que saem. Por exemplo: dinheiro enviado ao exterior ou recebido 
de fora, pagamento ou recebimento de royalties, de empréstimos, etc. Se um país recebe mais rendimentos do que envia ao exterior, terá um RNB maior que o PIB; se, ao 
contrário, mais envia ao exterior do que recebe, terá um RNB menor que o PIB.

** Não há dado disponível. 

Segundo o Banco Mundial, mesmo nos países 
por ele designados “em desenvolvimento” há um ele-
vado percentual de pobres na população, sobretudo 
nos do Sul da Ásia e nos da África subsaariana, onde 
está a maioria dos “países menos desenvolvidos”. São 
pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, 
portanto abaixo da linha de pobreza internacional 

(sobrevivem na pobreza extrema aquelas que têm 
renda inferior a 1,25 dólar/dia). 

A maioria dos países que apresentam elevados 
percentuais de pobreza em sua população se localiza 
na África subsaariana, entretanto o maior contingen-

te de pobres ainda se encontra no Sul da Ásia e, sobre-
tudo, na índia: em 2008 eram 862 milhões de indianos 
vivendo com menos de 2 dólares por dia. Os africanos 
nessa situação perfaziam 562 milhões de indivíduos, 
mas espalhados por 47 países da região ao sul do Saa-
ra. A China ainda possuía 399 milhões de pobres, mas 
foi o país que mais reduziu a pobreza desde o início 
da década de 1980, quando começou seu acelerado 
crescimento econômico. Veja na tabela a seguir as re-
giões/países onde se encontram os maiores contin-
gentes de pobres no mundo e sua evolução desde 
1981. Em 2008, apenas três regiões – Leste da Ásia/
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Pacífico, Sul da Ásia e África subsaariana – concentra-
vam 95% das pessoas que vivem com menos de 2 dó-
lares/dia. Note que entre 1981 e 2008 houve uma re-
dução da pobreza no mundo e quem mais contribuiu 

para isso foi o Leste da Ásia e sobretudo a China. Ob-
serve que na índia a pobreza aumentou em termos 
absolutos, embora tenha se reduzido em termos rela-
tivos. O mesmo aconteceu na África subsaariana.

MaIOrES CONtINGENtES DE pOBrES NO MUNDO (pESSOaS qUE vIvEM COM MENOS DE 2 DólarES ppC* aO DIa)

país/região

1981 2008

total de pobres 
(em milhões)

percentual sobre a 
população do país/região

total de pobres 
(em milhões)

percentual sobre a 
população do país/região

Leste da Ásia/Pacífico 1 313 92,4 659 33,2

China 972 97,8 395 29,8

Sul da Ásia 811 87,2 1 125 70,9

Índia 621 86,6 862 72,4

África subsaariana 288 72,2 562 69,2

Outras regiões 173 — 125 —

Mundo 2 585 69,6 2 471 43,0

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 72.

*  Paridade do Poder de Compra: método utilizado para estabelecer comparações entre o PIB (e a renda per capita) dos países, com base em levantamento internacional de preços feito 
pelo Banco Mundial e pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse programa compara preços de diversos países. Com base nisso, a paridade do 
poder de compra é calculada para ajustar os respectivos PIBs. O dólar americano (US$) ajustado pela PPC é melhor para comparar os PIBs dos países do que o dólar corrente, usado 
pelo Banco Mundial (que considera só a variação da taxa de câmbio), pois este não mostra com precisão as diferenças de capacidade de compra e de padrão de vida de cada país.

A pobreza é muito desigual entre os países, mesmo 
nas regiões onde há mais concentração de pessoas po-
bres. Por exemplo, compare a pobreza da África do Sul 
com a da República Democrática do Congo, ambos os 
países situados na África subsaariana. Observe na tabela 

abaixo o percentual de pobreza em alguns países (para 
saber o total de pobres em números aproximados, cal-
cule a porcentagem sobre a população) e perceba a rela-
ção entre esses dados e os indicadores sociais dos mes-
mos países registrados na tabela da página anterior.

pOpUlaçãO aBaIxO Da lINHa DE pOBrEza INtErNaCIONal EM paÍSES SElECIONaDOS*

país (ano da pesquisa)
população total em milhões de 

habitantes – 2010
% da população vivendo com 
menos de 2 dólares por dia

Rússia (2009) 142 <2,0

Argentina (2010) 40 <2,0

México (2008) 113 5,2

Brasil (2009) 195 10,8

China (2008) 1 338 29,8

África do Sul (2009) 50 31,3

Índia (2010) 1 225 68,7

Etiópia (2005) 83 77, 6

Haiti (2001) 10 77,5

República Democrática do Congo (2006) 66 95,2

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20-22 e 69-71.

* Nos relatórios do Banco Mundial só constam dados de países em desenvolvimento; não há dados para a Arábia Saudita.

Como estudaremos adiante, a ONU criou os Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio e usa a expres-
são “combate à pobreza”, e não “ao subdesenvolvi-
mento”. Excetuando as economias “em transição”, a 

oposição entre países desenvolvidos de um lado e 
países em desenvolvimento de outro divide a maior 
parte dos Estados em dois grupos, como se formas-
sem dois mundos dissociados e estanques. Além de 
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não apreender as peculiaridades socioeconômicas e 
culturais de cada país, essa classificação transmite a 
ideia de que o “subdesenvolvimento”, ou a situação de 
pobreza, é um estágio para o desenvolvimento. Isso é 
reforçado quando os países pobres são chamados de 
“países em desenvolvimento” ou de “países menos de-
senvolvidos” pelos organismos internacionais. Entre-
tanto, os países desenvolvidos de hoje não foram con-
siderados subdesenvolvidos no passado.

Desenvolvimento e “subdesenvolvimento” são 
realidades opostas, porém inseparáveis, resultantes do 
processo de mundialização do capitalismo. Desde as 
Grandes Navegações e os descobrimentos houve gran-
de transferência de riqueza das colônias para as metró-
poles, fruto da exploração colonialista e imperialista, 

criando as condições para o desenvolvimento econô-
mico, que com o tempo elevaria as condições de vida 
da população. Como mostra a tabela a seguir, a diferen-
ça de renda no mundo (considerando a renda per capi-

ta dos países e regiões) não era muito pronunciada no 
início das Grandes Navegações, mas foi aumentando 
ao longo do desenvolvimento desigual do capitalismo e 
tornou-se muito profunda no período contemporâneo. 
O desenvolvimento econômico foi maior no novo mun-
do, sobretudo nos Estados Unidos, no Japão e na Euro-
pa ocidental, onde se encontram os países desenvolvi-
dos, e muito baixo na América Latina, na Ásia (exce-
tuando o Japão) e principalmente na África, o continen-
te que mais sofreu com o imperialismo europeu e que 
menos se desenvolveu economicamente no período.

rENDa pEr CapIta ENtrE 1500 E 1998 (EM DólarES DE 1990)

região 1500 1870 1950 1998
aumento percentual da renda 
per capita entre 1500 e 1998

Europa ocidental 774 1 974 4 594 17 921 2 215

Novo Mundo* 400 2 431 9 288 26 146 6 437

Japão 500  737 1 926 20 413 3 983

Ásia (exceto Japão) 572  543 635 2 936 413

América Latina 416  698 2 554 5 795 1 293

África 400  444 852 1 368 242

Mundo 565  867 2 114 5 709 910

MADDISON, 2006. In: THE WORLD BANK. World Development Report 2009. Washington, D.C., 2009. p. 109. 

* Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

p	 as	desigualdades	sociais	são	muito	acentuadas	nos	países	emergentes	e	estão	bem	visíveis	em	suas	paisagens	urbanas.	À	esquerda,	
condomínios	de	classe	média	ao	lado	da	favela	real	parque,	em	são	paulo	(sp),	foto	de	2011.	essa	favela,	onde	vivem	em	torno	de	4	mil	
pessoas,	vem	passando	por	um	processo	de	urbanização.	À	direita,	villa	31	(villa miseria	é	como	os	argentinos	chamam	suas	favelas),	em	
buenos	aires,	argentina	(foto	de	2009).	essa	villa	abriga	cerca	de	40	mil	pessoas	e	fica	perto	do	centro	financeiro	da	capital	federal.
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Entretanto, o rápido crescimento econômico que 
vem ocorrendo em diversos países em desenvolvimen-
to desde os anos 1990 tem mudado essa situação. Paí-
ses emergentes como China, Brasil, Rússia, índia e Mé-
xico, entre outros, são, em muitos aspectos (PIB, produ-
ção industrial, recursos naturais e potencial do merca-
do interno), mais ricos que muitos países classificados 
como desenvolvidos. Porém, apesar de as elites desses 
países terem alto padrão de vida, o IDH de suas popu-
lações é inferior ao dos países desenvolvidos, como 
mostra a tabela da página 63. Além disso, a infraestru-
tura produtiva (energia, telecomunicações, portos, ro-

dovias, etc.) muitas vezes apresenta problemas.
Os países do golfo Pérsico produtores de petró-

leo, como Arábia Saudita e Kuwait, estão no grupo dos 
países de alta renda per capita. Entretanto, como a 
riqueza desses países se concentra nas mãos de uma 
pequena minoria, eles não podem ser considerados 
desenvolvidos. O Brasil, país de renda média-alta, tem 
uma das piores distribuições de renda do mundo, de 
acordo com pesquisa do Banco Mundial. Analise a ta-
bela a seguir e constate como, de maneira geral, a ri-
queza está distribuída de forma muito mais desigual 
nos países em desenvolvimento.

DIStrIBUIçãO DE rENDa EM paÍSES SElECIONaDOS

país*
percentual sobre o total do rendimento nacional

Índice de Gini**
10% mais pobres 10% mais ricos

Japão 4,8 21,7 24,9

Noruega 3,9 23,4 25,8

Alemanha 3,2 22,1 28,3

Etiópia 4,1 25,6 29,8

Romênia 3,4 23,5 30,0

Coreia do Sul 2,9 22,5 31,6

Índia 3,8 28,3 33,4

Rússia 2,8 31,7 40,1

Estados Unidos 1,9 29,9 40,8

China 1,8 32,0 42,5

República Democrática do Congo 2,3 34,7 44,4

Argentina 1,5 32,3 44,5

México 1,4 37,2 47,7

Haiti 0,7 59,2 47,7

Brasil 0,8 42,9 54,7

África do Sul 1,2 51,7 63,1

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 74-76.

*  Neste relatório constam dados de distribuição de renda de 155 países. A maioria desses dados é da segunda metade dos anos 2000, mas 
há países com números mais antigos, caso do Japão (de 1993), e países cujos governos não disponibilizam esse indicador socioeconômico, 
caso da Arábia Saudita e do Kuwait.

**  Esse coeficiente de desigualdade recebe esse nome em homenagem ao seu criador, o estatístico italiano Corrado Gini (1884-1965), e 
mostra como a renda está distribuída em uma sociedade. Esse coeficiente varia de zero, que indica plena igualdade, a cem, situação de 
máxima desigualdade.

ínDice	De	Desenvolvimento	humano

Analisar o desenvolvimento de um país apenas do 
ponto de vista macroeconômico significa obter uma vi-
são parcial e limitada da realidade, como denunciam as 
charges da abertura do capítulo. Para analisar as condi-
ções de vida de uma população, além dos indicadores 

econômicos tradicionais (como renda per capita e PIB), 
devem ser considerados os sociais (expectativa de vida, 
mortalidade infantil e analfabetismo, por exemplo), os 
políticos (respeito aos direitos humanos, participação 
política da população, entre outros) e a sustentabilidade 
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ambiental. O economista in-

diano Amartya Sen, um dos 

criadores do IDH, define o de-

senvolvimento como um pro-

cesso de expansão das liberda-

des reais dos seres humanos, o 

que inclui o acesso a bons ser-

viços de educação e saúde, ga-

rantias de direitos civis, etc. Se-

gundo ele, como afirma a epí-

grafe deste capítulo, não pode-

mos encarar o desenvolvimen-

to apenas do prisma dos indica-

dores econômicos. Desde 1990, 

o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (Pnud) 

calcula e divulga o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) de quase todos os paí-

ses. Esse índice fornece um re-

trato mais preciso das condi-

ções de vida das populações 

(observe o mapa abaixo e a ta-

bela da página 63).

p	 a	pobreza	se	materializa	no	espaço	geográfico	e	é	perceptível	na	paisagem,	como	nesta	foto	
de	2009,		que	mostra	pessoas	vivendo	em	habitações	precárias	ao	lado	de	um	córrego	poluí-
do	na	favela	(slum,	em	inglês)	Diepsloot,	na	periferia	de	johannesburgo	(África	do	sul).	nes-
sa	favela	vivem	cerca	de	150	mil	pessoas,	que	além	de	sofrerem	com	a	precariedade	da	
infraestrutura,	convivem	com	o	medo	da	violência:	roubos,	assaltos,	homicídios,	etc.
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p	 apesar	de	ser	um	indicador	mais	aperfeiçoado,	o	iDh	continua	sendo	uma	média	e,	portanto,	ainda	esconde	desigualdades,	como	cri-
ticam	as	charges	da	página	55.	por	exemplo,	num	país	de	desenvolvimento	humano	elevado,	como	o	brasil,	milhões	de	pessoas	con-
tinuam	vivendo	em	péssimas	condições	de	vida	e,	portanto,	teriam	um	baixo	iDh	se	fossem	consideradas	à	parte.	mesmo	nos	países	
de	iDh	muito	elevado	nem	todos	vivem	bem.

Adaptado de: PNUD. Relatório de desenvolvimento humano 2011. New York, 2011. p. 133-136.
*  O Sudão do Sul tornou-se independente em 9 de julho de 2011, mas nesse ano ainda não havia dados socioeconômicos exclusivos para o país; assim, o IDH de 2011 se refere ao Sudão unificado, antes da independência de sua porção meridional.
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ÍNDICE DE DESENvOlvIMENtO HUMaNO DE paÍSES SElECIONaDOS – 2011

posição/país IDH
Expectativa de vida ao nascer 

(em anos)

Escolaridade média/
escolaridade esperada* 

(em anos)

rendimento nacional 
bruto per capita  

(dólar PPC de 2005)

Desenvolvimento humano muito elevado

1. Noruega 0,943 81,1 12,6 / 17,3 47 557

4. Estados Unidos 0,910 78,5 12,4 / 16,0 43 017

9. Alemanha 0,905 80,4 12,2 / 15,9 34 854

12. Japão 0,901 83,4 11,6 / 15,1 32 295

15. Coreia do Sul 0,897 80,6 11,6 / 16,9 28 230

45. Argentina 0,797 75,9  9,3 / 15,8 14 527

Desenvolvimento humano elevado

50. Romênia 0,781 74,0 10,4 / 14,9 11 046

56. Arábia Saudita 0,770 73,9  7,8 / 13,7 23 274

57. México 0,770 77,0  8,5 / 13,9 23 245

66. Rússia 0,755 68,8  9,8 / 14,1 14 561

84. Brasil 0,718 73,5  7,2 / 13,8 10 162

Desenvolvimento humano médio

101. China 0,687 73,5  7,5 / 11,6 7 476

123. África do Sul 0,619 52,8  8,5 / 13,1 9 469

134. Índia 0,547 65,4  4,4 / 10,3 3 468

Desenvolvimento humano baixo

158. Haiti 0,454 62,1 4,9 / 7,6 1 123

174. Etiópia 0,363 59,3 1,5 / 8,5 971

187. República Democrática do Congo 0,286 48,4 3,5 / 8,2 280
PNUD. Relatório de desenvolvimento humano 2011. New York, 2011. p. 133-136.

*  Número de anos de escolaridade que uma criança em idade de entrada na escola pode esperar receber se as taxas de matrícula por idades permanecerem as mesmas ao 
longo de sua vida escolar. 

O IDH é uma medida sumária do desenvolvimento humano. Mede 
as realizações médias de um país em três dimensões básicas do desen-
volvimento: uma vida longa e saudável, o acesso ao conhecimento e 
um padrão de vida digno. O IDH é a média geométrica dos índices 
normalizados que medem as realizações em cada dimensão. [...]

criação dos índices de dimensão
São definidos valores mínimos e máximos (limites) para trans-

formar os indicadores em índices entre 0 e 1. Os máximos são os 
valores mais altos observados no período (1980-2011). Os valores 
mínimos podem ser apropriadamente entendidos como valores de 
subsistência. Os valores mínimos são fixados em 20 anos para a 
esperança de vida, em 0 (zero) ano para ambas as variáveis da edu-
cação e em US$ 100 para o Rendimento Nacional Bruto (RNB) per 

capita. [...]

lIMItES para O ÍNDICE DE DESENvOlvIMENtO HUMaNO NEStE rElatórIO

Indicadores Máximo observado Mínimo

Esperança de vida ao nascer (anos)  83,4 (Japão, 2011) 20

Média de escolaridade (anos)  13,1 (República Tcheca, 2005) 0

Escolaridade esperada (anos)  18,0 (limitados a) 0

Índice de educação combinado  0,978 (Nova Zelândia, 2010) 0

Rendimento Nacional Bruto per capita (dólar PPC)  107 721 (Catar, 2011) 100

Após definidos os valores mínimos e máximos, os subíndices são calculados da seguinte forma:

Índice de dimensão = 
valor real – valor mínimo

valor máximo – valor mínimo
[...]

O IDH é a média geométrica dos três índices de dimensão.

Adaptado de: PNUD. Relatório de desenvolvimento humano 2011. New York, 2011. p. 174.

cálculO dO Índice de desenvOlvimentO HumanO
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As tradicionais explicações que enfatizam as 
relações econômicas entre os países ao longo da His-
tória, embora não sejam falsas, consideram apenas 
uma faceta desse complexo problema. Ao darem 
destaque à relação Norte-Sul e aos antagonismos 

entre os países ricos e os pobres (e muitos nem são 
tão pobres) como responsáveis pelas desigualdades 
sociais, encobrem as contradições internas tanto 
dos países em desenvolvimento quanto dos países 
desenvolvidos.

percepção	Da	corrupção	e	“estaDos	faliDos”

Com poucas exceções, os países em desenvolvi-
mento, principalmente os “países menos desenvolvidos”, 
são, ou foram por longo período, governados por ditadu-
ras ou regimes democráticos pouco consolidados, sob o 
comando de elites em geral indiferentes ao bem-estar 
social do restante da população. Por isso, o Estado deixa 
de cumprir muitas de suas atribuições básicas e dedica- 
-se a satisfazer aos interesses da classe social ou do gru-
po étnico que detém o poder. Essa apropriação do Esta-
do por um setor da sociedade (clã ou etnia, por exemplo) 
é mais comum nos países menos desenvolvidos, sobre-
tudo na África subsaariana, e denominada pelo sociólo-
go espanhol Manuel Castells de “Estado predatório”. Em 
casos extremos, uma pessoa ou uma família chega a co-
mandar um país, como ilustram os exemplos a seguir:
• O Zaire, atual República Democrática do Congo, 

país situado no centro da África, foi governado pelo 
ditador Mobutu Sese Seko, ex-sargento do exército 
colonial belga, entre 1965 e 1997. Durante seu gover-
no, Mobutu acumulou uma fortuna avaliada em 4 bi-
lhões de dólares. Em 1997, Laurent Kabila, líder guer-
rilheiro que lutava contra o regime de Mobutu, ocupou 
Kinshasa, a capital do país, e tomou o poder. Mobutu 
fugiu para o Marrocos, onde morreu de câncer no 
mesmo ano. Kabila instaurou uma nova ditadura, 
contra a qual cresceu a resistência. A guerra civil de-
corrente desse enfrentamento provocou a morte de 
milhares de pessoas. Em 2001, Laurent Kabila foi as-
sassinado e em seu lugar assumiu seu filho, Joseph 
Kabila. Em 2006 foram convocadas as primeiras elei-
ções livres do país: Kabila elegeu-se presidente. Embo-
ra seja muito rica em recursos minerais, a República 
Democrática do Congo é um dos países mais pobres 
do mundo: tem o menor IDH entre todos os que cons-
tam do relatório 2011 do Pnud e 95% de sua popula-
ção vive com menos de 2 dólares por dia.

• O Haiti, país centro-americano, foi governado pela 
família Duvalier entre 1957 e 1986. Naquele ano ele-
geu-se presidente François Duvalier, conhecido 
como “Papa Doc” (‘papai médico’), que, apesar de 
certo reconhecimento internacional como médico 
sanitarista, transformou seu governo numa violenta 

ditadura. Após sua morte, em 1971, seu filho Jean- 
-Claude Duvalier, conhecido com “Baby Doc”, assu-
miu o poder aos 19 anos e nele permaneceu até 1986. 
Após sua morte assumiu uma junta militar que go-
vernou o país até a elaboração de uma nova consti-
tuição. Desde 1990 vêm sendo realizadas eleições 
diretas, mas o Haiti continua sendo um país contur-
bado, muito instável social e politicamente. Suas ins-
tituições estatais são frágeis e sua infraestrutura so-
cioeconômica é precária, por isso desde 2004 as 
forças de paz da ONU permanecem em seu territó-
rio para tentar estabilizar politicamente e organizar 
economicamente o país. Apesar de certa melhoria, 
continua sendo um dos países mais pobres do mun-
do (veja seus indicadores nas tabelas anteriores). 
Para piorar ainda mais sua já precária situação, no 
início de 2010 o país sofreu um terremoto de 7 graus 
de magnitude que destruiu a maior parte de sua in-
fraestrutura, sobretudo na capital Porto Príncipe, e 
deixou um saldo de mais de 100 mil mortos.

p	 as	forças	de	paz	da	onu	ou	missão	das	nações	unidas	para	a	
estabilização	do	haiti	(minustah,	na	sigla	em	francês)	contam	
com	soldados	de	várias	nacionalidades,	mas	a	maioria	é	bra-
sileira,	e	o	comandante	é	um	general	do	exército	brasileiro.	
na	foto,	sede	da	missão	da	onu	em	porto	príncipe,	haiti.	
como	se	pode	observar,	o	prédio	que	abriga	a	minustah	tam-
bém	foi	atingido	pelo	terremoto	do	dia	12	de	janeiro	de	2010.
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Em países em desenvolvimento que atingiram 
certo grau de industrialização, como muitos dos 
emergentes, é frequente um grupo social ou partido 
político se apropriar do aparelho de Estado. Nesse 
caso, é comum a concessão de subsídios e de genero-
sos incentivos fiscais a diversos grupos econômicos li-
gados ao poder instituído, muitas vezes em detrimen-
to de investimentos sociais que poderiam benefi ciar 
a maioria pobre da população.

O desvio das funções do governo, a relação entre o 
Estado e o capital, o governo e o partido político, a impu-
nidade e o desrespeito à cidadania acabaram intensifi -
cando nos países em desenvolvimento, especialmente 
nos menos desenvolvidos, outro fenômeno: a corrup-
ção. Embora não seja exclusividade desses países, este 

problema está fortemente arraigado na maioria deles, 
devido à falta de transparência e à impunidade, e conso-
me vultosos recursos, que poderiam ser investidos na 
solução dos graves problemas sociais que enfrentam.

A corrupção é um problema que aparece em to-
dos os países: desenvolvidos, emergentes e menos de-
senvolvidos. Entretanto, como mostra o mapa da pá-
gina seguinte, ela é muito mais séria nos países em 
desenvolvimento, especialmente nos menos desen-
volvidos, onde o sistema jurídico é frágil e a cidadania, 
pouco consolidada. Dos 16 países altamente corrup-
tos do mundo (IPC até 2), oito estão localizados na 
África – sendo sete na porção subsaariana, a região 
mais pobre do mundo –, seis na Ásia e dois na Améri-
ca Latina e Caribe (Haiti e Venezuela).

p	 a	corrupção	é	um	problema	muito	sério	na	maioria	dos	países	latino-americanos,	como	evidenciam	as	manchetes	da	revista	Exame	
e	das	edições	on-line	do	jornal	Clarín (argentina)	e	do	Jornal do Brasil.	como	afi	rma	o	escritor	leonardo	boff	em	seu	artigo	no	JB,	a	
corrupção	é	um	“crime	contra	a	sociedade”.	ela	atrapalha	o	crescimento	econômico	e	afeta	principalmente	a	população	pobre,	a	que	
mais	depende	de	serviços	públicos.	um	estudo	feito	em	2005	(matéria	de	capa	da	Exame,	acima)	mostrou	que,	se	o	índice	de	corrupção	
no	brasil	fosse	idêntico	ao	dos	estados	unidos,	o	pib	poderia	crescer	mais	2%	ao	ano	e	os	serviços	públicos	poderiam	ser	de	melhor	
qualidade.	segundo	dados	da	fiesp	(federação	das	indústrias	de	são	paulo),	cerca	de	85	bilhões	de	reais	são	desviados	anualmente	
pela	corrupção.	com	esse	dinheiro	seria	possível	aumentar	em	89%	os	leitos	hospitalares	ou	construir	1,5	milhão	de	casas.
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Jornal do Brasil, 15 abr. 2012. Disponível em: <www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2012/04/15/

corrupcao-crime-contra-a-sociedade>. Acesso em: 30 ago. 2012.

Clarín.com, 22 ago. 2012. Disponível em: <www.clarin.com/mundo/region-varias-denuncias-
condenas_0_760124067.html>. Acesso em: 30 ago. 2012.
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Estreitamente ligada ao problema da corrupção 
está a questão dos “paraísos fiscais”. Muitas vezes o 
dinheiro obtido em esquemas ilícitos é transferido 
para paraísos fiscais no exterior, muitos deles locali-
zados em países desenvolvidos ou em territórios ul-
tramarinos desses países. É importante salientar que 
o IPC avalia apenas a corrupção no setor público, por-
tanto, não leva em consideração que muitos países na 
lista dos menos corruptos dão suporte financeiro aos 
criminosos que atuam no mundo, principalmente nos 
países mais pobres. Ou seja, alguns países ricos e “al-
tamente limpos” são coniventes com a corrupção. Por 
exemplo, a Suíça, um dos países menos corruptos do 
mundo (IPC 8,8), tem um histórico de abrigar em seu 
sistema bancário – em contas secretas – dinheiro 
oriundo de esquemas de corrupção em países em de-
senvolvimento. Por isso vem crescendo a pressão so-
bre os paraísos fiscais para que seus sistemas finan-

ceiros sejam mais transparentes e menos coniventes 
com a corrupção internacional.

A violênciA nos “EstAdos fAlidos”

Outro sério problema que várias das nações 
menos desenvolvidas enfrentam, sobretudo as afri-
canas e asiáticas, são as guerras civis que as arruí-
nam social e economicamente. De acordo com a 
publicação The State of the World Atlas 2012, das trin-
ta guerras em andamento em 2010, dezessete ocor-
riam na Ásia (sendo cinco no Oriente Médio), nove 
na África (sete na região subsaariana), três na Amé-
rica Latina e uma na Europa. Essas guerras atingiam 
principalmente os chamados “Estados falidos”, 
aqueles países em que a sociedade está em maior ou 
menor grau mais vulnerável aos conflitos violentos e 
à desagregação social e econômica.
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Índice de Percepção da Corrupção – 2011

Adaptado de: TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perception Index 2011. Disponível em: <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results>. Acesso em: 27 out. 2012.

p	 o	ipc	é	elaborado	anualmente	pela	transparência	internacional	(ong	com	sede	em	Berlim,	alemanha)	com	base	em	pesquisas	
e	entrevistas	feitas	por	diversas	entidades	junto	a	setores	da	sociedade	mundial	e	de	cada	país	–	especialistas	no	assunto,	
empresários,	políticos,	etc.	com	base	nesse	índice,	os	países	são	classificados	segundo	o	grau	de	corrupção	percebido	no	setor	
público,	variando	de	zero	(altamente	corrupto)	a	dez	(altamente	limpo).	segundo	esse	critério,	em	2011	o	país	menos	corrupto,	
entre	os	183	pesquisados,	foi	a	nova	Zelândia	(ipc	9,5),	e	o	mais	corrupto,	a	somália	(ipc	1,0).
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Dos quinze Estados com maior índice de falên-
cia, dez são da África subsaariana, quatro da Ásia e 
um do Caribe. Observe o gráfico a seguir e veja que 

não é mera coincidência que a Somália seja o primei-
ro colocado nesse ranking e o último no anterior, que 
retrata o índice de Percepção da Corrupção:
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Observe a tabela ao lado e perceba que justa-
mente alguns dos países mais pobres do mundo, mui-
tos dos quais na lista dos “Estados falidos”, têm mais 
despesas públicas com as forças armadas do que com 
saúde e educação. É exatamente o oposto do que 
ocorre nos países mais desenvolvidos.

Entretanto, deve ser lembrado que o percentual 
gasto com armas nas maiores potências econômicas 
mundiais, embora pequeno em termos percentuais, re-
presenta muito dinheiro devido ao tamanho de seus 
PIBs. Em 2010, os Estados Unidos foram o país que 
mais gastou, em termos absolutos, com armamentos 
no mundo. Em termos relativos está longe da Arábia 
Saudita, mas como o PIB norte-americano era de  
14 587 bilhões de dólares naquele ano, os 4,8% do or-
çamento de suas forças armadas corresponderam a 
700 bilhões de dólares. Os sauditas comprometeram 
10,4% de um PIB de 435 bilhões de dólares, o que cor-
respondeu a um gasto total de 45 bilhões de dólares. O 
valor dos gastos norte-americanos com armas é quinze 
vezes maior do que o dos sauditas e corresponde a uma 
vez e meia o PIB desse país do Oriente Médio, que é a 
23a economia mundial (os dispêndios armamentistas 
da maior potência militar do planeta superam o PIB de 
mais de 90% dos países-membros da ONU).

Os países em estado de alerta (índice de falência acima de 100) – 2012

THE FUND FOR PEACE. Failed States Index 2012. Disponível em: <www.fundforpeace.org/global/?q=fsi>. Acesso em: 27 out. 2012.

p	 o	índice	de	falência	é	composto	de	doze	indicadores	sociais,	econômicos,	políticos	e	militares.	as	notas	para	
cada	um	desses	doze	indicadores,	variando	de	um	a	dez,	ajudam	a	compor	um	único	indicador:	o	índice	de	
estados	falidos	(ou	fracassados).	uma	nota	máxima	de	120	significa	que	a	sociedade	está	fracassando	total-
mente	em	todas	as	medidas.

GaStOS púBlICOS EM paÍSES SElECIONaDOS, 
COMO pErCENtaGEM DO pIB – 2010

país Forças armadas Educação Saúde

Arábia Saudita 10,4 5,6  4,3

Iraque  6,0 *  8,4

Estados Unidos  4,8 5,5 17,9

Iêmen  4,4 5,2  5,2

Paquistão  3,2 2,4  2,2

China  2,0 *  5,1

Brasil  1,6 5,4  9,0

Noruega  1,6 6,5  9,5

Alemanha  1,4 4,6 11,6

Etiópia  1,3 4,7  4,9

África do Sul  1,2 6,0  8,9

Japão  1,0 3,8  9,5

Argentina  0,9 6,0  8,1

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. 
Washington, D.C., 2012. p. 82-84, 100-102 e 308-310.

* Não há dado disponível.

GGB_v2_PNLD2015_055a074_U01C03.indd   67 3/25/13   9:04 AM



68	 munDo	contemporâneo:	economia,	geopolítica	e	socieDaDe

Note como a situação dos países mais pobres é 
perversa: têm um PIB pequeno e gastam proporcional-
mente mais com armas, sobrando menos para investi-
mentos sociais. É importante lembrar também que os 
países “menos desenvolvidos” não são produtores de 
armamentos, por isso importam dos países desenvol-
vidos (e de alguns “emergentes”), principalmente das 
grandes potências militares, os maiores exportadores 
mundiais de material bélico. Apenas os Estados Uni-
dos são responsáveis por 30% do comércio internacio-
nal de armas, como mostra o gráfico ao lado.

Estados Unidos
30%

Rússia
24%

Alemanha
9%

França
8%

Reino Unido
4%

China
4%

Espanha
3%

Países Baixos
3%

Itália
3%

Israel
2%

Outros
10%

Os dez maiores exportadores de armas – 2010

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI). SIPRI Yearbook Online 

2012. Disponível em: <www.sipriyearbook.org>. Acesso em: 27 out. 2012.
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∏	 enquanto	bilhões	de	dólares	são	gastos	em	armas	no	mundo	todo,	
milhões	de	pessoas	não	têm	o	que	comer.	nos	países	pobres,	
principalmente	na	África	subsaariana,	há	adultos,	jovens	e	crian-
ças	morrendo	em	guerras,	nas	quais	se	usam	armamentos	caros	
importados	dos	países	ricos,	e	de	fome,	porque	não	têm	como	
produzir	alimentos	nem	comprar	comida.	nas	fotos,	de	2007,	sol-
dados	do	exército	congolês	perseguiam	rebeldes	em	ruthsuru,	
nordeste	da	república	Democrática	do	congo,	e	criança	subnutri-
da	era	atendida	em	campo	de	refugiados	na	região	de	goma,	cida-
de	às	margens	do	lago	Kivu,	no	mesmo	país.	cerca	de	50	mil	pes-
soas	fugiram	da	área	dos	combates	e	foram	abrigadas	em	campos	
de	refugiados	próximos	a	goma.
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Em muitos “países menos desenvolvidos” e 
com graves problemas institucionais, a falta de pers-
pectivas socioeconômicas faz com que muitos jo-

vens, principalmente do sexo masculino, sejam ali-
ciados por grupos armados. Sobre isso, leia os tre-
chos a seguir:

O ranking do Índice dos Estados Falidos está intimamente ligado 
a importantes indicadores demográficos e ambientais. Dos 20 Esta-
dos listados, 17 possuem taxas de rápido crescimento populacional, 
muitos deles com expansão de cerca de 3% ao ano ou 20 vezes por 
século. Em cinco desses 17 países, as mulheres têm em média seis 
filhos cada. Em 14 dos Estados, pelo menos 40% da população se situa 
abaixo de 15 anos, uma estatística demográfica geralmente associa-
da com a futura instabilidade política. Jovens sem oportunidades de 
emprego tornam-se desafeiçoados, o que faz deles recrutas prontos 
para movimentos de insurgência.

BROWN, Lester R. Plano B 4.0: mobilização para salvar a civilização. São 
Paulo: Ideia; New Content, 2009. p. 43.

A guerra cria um círculo vicioso. Quando grupos rebeldes come-
çam a ganhar dinheiro, atraem mais líderes gananciosos. Ao mesmo 
tempo, a guerra torna difícil para as pessoas pacíficas ganharem seu 
sustento. Ninguém quer construir fábricas em regiões conflagradas. 
A pobreza promove a guerra e a guerra empobrece.

THE ECONOMIST. Pobreza é principal causa de guerra civil. Valor Econômi-

co, ano 4, n. 776, 10 jun. 2003. p. A-12.

estadOs falidOs: jOvens na guerra

A superação da falta de perspectivas socioeco-
nômicas, do desalento que impera nos países po-
bres, passa antes de tudo por romper o círculo vicio-
so pobreza-guerra-pobreza, principalmente nos cha-
mados “Estados falidos”. Contudo, essa não é uma 
tarefa fácil, por causa dos interesses envolvidos tan-

to dos grupos que detêm o poder nesses países 
quanto dos exportadores de armas. Mas a tomada de 
consciência internacional da importância de com-
bater a pobreza e a desesperança mobilizou os paí-
ses do mundo em torno dos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio.

objetivos	De	Desenvolvimento	Do	milênio

Na Cúpula do Milênio, realizada em 2000 na sede 
da ONU, em Nova York, foi lançada uma ambiciosa pro-
posta para reduzir a pobreza mundial e melhorar os in-
dicadores de desenvolvimento humano dos países da 
África, da Ásia e da América Latina, onde se encontra a 
maioria dos pobres do mundo. Os Objetivos de Desen-

volvimento do Milênio (ODM) constam da Declaração 

do Milênio das Nações Unidas, documento assinado pe-
los países-membros da ONU (na ocasião eram 189). To-
dos os países-membros da organização assumiram oito 
compromissos, a serem postos em prática até o ano de 
2015. Observe o infográfico a seguir.
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∏	 o	então	secretário-geral	da	onu,	Kofi	annan,	
discursa	na	sede	das	nações	unidas	durante	
a	abertura	da	cúpula	do	milênio,	em	6	de	
setembro	de	2000.
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INFOGRÁFICO

objetivos	De	Desenvolvimento	Do	milênio
conheça	os	oito	compromissos	assumidos	pelos	países-membros	da	onu	e	a	situação	do	brasil	nesse	ce-
nário,	conforme	dados	publicados	pela	onu.	consulte	o	site	do	pnud	brasil	e	conheça	a	situação	mundial.
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1 ErraDICar a ExtrEMa 
pOBrEza E a FOME

O Brasil já cumpriu o objetivo 
de reduzir pela metade o número 

de pessoas vivendo em extrema pobre-
za até 2015: de 25,6% da população em 
1990 para 4,8% em 2008. Mesmo assim, 
8,9 milhões de brasileiros ainda tinham 
renda domiciliar inferior a US$ 1,25 por dia 
até 2008. Para ter uma ideia do que isso 
representa em relação ao crescimento 
populacional do país, em 2008 o número 
de pessoas vivendo em extrema pobreza 
era quase um quinto do observado em 
1990 e pouco mais do que um terço do 
valor de 1995. Diversos programas gover-
namentais estão em curso com o objetivo 
de alcançar essa meta.

6 COMBatEr O HIv/aIDS, 
a MalÁrIa E OUtraS 

DOENçaS

O Brasil foi o primeiro país em de-
senvolvimento a proporcionar acesso 
universal e gratuito para o tratamento 
de HIV/Aids na rede de saúde pública. 
Quase 200 mil pessoas recebem trata-
mento com antirretrovirais fi nanciados 
pelo governo. A sólida parceria com a 
sociedade civil tem sido fundamental 
para a resposta à epidemia no país. 
De acordo com dados do Relatório de 
Acompanhamento dos ODM de 2010, a 
taxa de prevalência da infecção na po-
pulação em geral, de 15 a 49 anos, é de 
0,61% e cerca de 630 mil pessoas vivem 
com o vírus.

2 atINGIr O ENSINO 
BÁSICO UNIvErSal

No Brasil, os dados mais re-
centes são do 4o Relatório Na-

cional de Acompanhamento dos ODM, 
de 2010, com estatísticas de 2008: 
94,9% das crianças e jovens entre 7 e 
14 anos estão matriculados no Ensino 
Fundamental. Nas cidades, o per-
centual chega a 95,1%. O objetivo de 
universalizar o ensino básico de me-
ninas e meninos foi praticamente al-
cançado, mas as taxas de frequência 
ainda são mais baixas entre os mais 
pobres e as crianças das regiões Nor-
te e Nordeste do país. Outro desafi o 
é com relação à qualidade do ensino 
recebido.

4 rEDUzIr a MOrtalIDaDE Na INFÂNCIa

As projeções para os ODM ligados à saúde são as piores no grupo 
de metas estabelecidas até 2015. O Brasil reduziu a mortalidade 

infantil (crianças com menos de 1 ano) de 47,1 óbitos por mil nas-
cimentos, em 1990, para dezenove em 2008. Até 2015, a meta é reduzir 
esse número para 17,9 óbitos por mil, mas a desigualdade ainda é grande: 
crianças pobres têm mais do que o dobro de chance de morrer do que as 
ricas, e as nascidas de mães negras e indígenas têm maior taxa de mor-
talidade. O Nordeste apresentou a maior queda nas mortes de 0 a 5 anos, 
mas a mortalidade na infância ainda é quase o dobro das taxas registradas 
no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste.

7 GaraNtIr a SUStENtaBIlIDaDE 
aMBIENtal

O país reduziu o índice de desmatamen-
to e o consumo de gases que provocam o 

buraco na camada de ozônio, e aumentou sua 
efi ciência energética com o maior uso de fontes 
renováveis de energia. O acesso à água potável 
deve ser universalizado, mas a meta de melho-
rar condições de moradia e saneamento básico 
ainda depende dos investimentos a serem rea-
lizados e das prioridades adotadas pelo país. A 
estimativa é de que o Brasil cumpra, na média 
nacional, todos os oito ODM, incluindo o ODM 7. 
Mas este é considerado por muitos especialistas 
como um dos mais complexos para o país, prin-
cipalmente na questão de acesso aos serviços de 
saneamento básico em regiões remotas e nas 
zonas rurais.

3 prOMOvEr a IGUalDaDE 
ENtrE OS SExOS E a aUtONOMIa 
DaS MUlHErES

O empoderamento das mulheres é im-
portante não apenas para o cumprimento do 
Objetivo 3, mas para vários outros objetivos, 
em especial os ligados a pobreza, fome, saú-
de e educação. No Brasil, as mulheres já es-
tudam mais que os homens, mas ainda têm 
menos chances de emprego, recebem menos 
do que homens trabalhando nas mesmas 
funções e ocupam os piores postos. Em 2008, 
57,6% das brasileiras eram consideradas 
economicamente ativas, perante 80,5% dos 
homens. Em 2010, elas fi caram com 13,6% 
dos assentos no Senado, 8,7% na Câmara dos 
Deputados e 11,6% no total das Assembleias 
Legislativas.

5 MElHOrar a SaúDE MatErNa

Segundo o 4o Relatório Nacional de Acompanhamento 
dos ODM de 2010, o Brasil registrou uma redução na 

mortalidade materna de praticamente 50% desde 1990. A 
Razão de Mortalidade Materna (RMM) corrigida para 1990 era 
de 140 óbitos por 100 mil nascidos, enquanto em 2007 declinou 
para 75 óbitos. O relatório explica que a melhora na investiga-
ção dos óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos de 
idade), que permite maior registro dos óbitos maternos, possi-
velmente contribuiu para a estabilidade da RMM observada nos 
últimos anos da série.

8 EStaBElECEr 
UMa parCErIa 

MUNDIal para O 
DESENvOlvIMENtO

O Brasil foi o principal articula-
dor da criação do G-20 nas ne-
gociações de liberalização de 
comércio da Rodada de Doha da 
Organização Mundial do Comér-
cio. Também se destaca no es-
forço para universalizar o aces-
so a medicamentos para a Aids. 
O país é pró-ativo e inovador na 
promoção de parcerias globais 
usando a Cooperação Sul-Sul 
e a contribuição com organis-
mos multilaterais como princi-
pais instrumentos.

Divulgação/ONU

Adaptado de: PNUD BRASIL. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: 8 objetivos para 2015. Disponível em: <www.pnud.org.br/ODM.aspx>. Acesso em: 27 out. 2012.
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Cada um dos oito ODM gerais é subdividido 

em metas específicas, as quais são avaliadas para 

medir o avanço em relação ao que foi projetado 

para 2015. Por exemplo, os avanços da meta 1A – 

reduzir pela metade a pobreza extrema entre 1990 

e 2015 – estão registrados no gráfico abaixo (cada 

país faz sua avaliação tendo em vista a meta esta-

belecida para sua região). Note que, enquanto os 

países subsaarianos estão longe de atingir sua 

meta, os países asiáticos do leste e sudeste, espe-

cialmente a China, superaram com folga a deles. 

Observe o mapa e o gráfico:
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WORLD BANK. Atlas of the Millennium Development Goals. New York: Collins Bartholomew/The World Bank, 2011. Disponível em: <www.app.collinsindicate.com/mdg/en-us>. Acesso em: 27 out. 2012.

* Ou ano mais recente disponível.
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Não é possível dissociar o combate à pobreza e a 
melhoria dos indicadores de desenvolvimento em ge-
ral de ações no campo ambiental, tanto que o objetivo 
7 dos ODM visa “garantir a sustentabilidade ambien-
tal”. Os impactos ambientais são um problema muito 
sério nos países menos desenvolvidos, e a falta de so-
lução para a questão ecológica dificulta a melhoria de 
seus indicadores de desenvolvimento. A vinculação 
entre combate à pobreza e desenvolvimento susten-
tável fica evidente na Agenda 21, documento lançado 
na Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro (RJ). A 
Agenda 21 é um instrumento de planejamento para a 
construção de sociedades sustentáveis em escala lo-
cal, nacional e mundial, nas quais devem ser compa-
tibilizadas a proteção ambiental, a justiça social e o 
crescimento econômico. Cada país deve estabelecer 
suas próprias metas de sustentabilidade em escala 
nacional e local a partir da Agenda 21 Global.

Para que os Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio sejam alcançados, é fundamental que os países 
ricos cumpram as metas do objetivo 8. Essas ações são 
particularmente necessárias com relação aos países da 
África subsaariana, onde, como vimos, localiza-se a 
maioria dos países menos desenvolvidos e também  
a maior parte dos “Estados falidos”. Esses países são os 
que mais precisam avançar para cumprir as metas do 
milênio, mas não conseguirão fazê-lo sem uma efetiva 
ajuda externa. Entretanto, a assistência internacional 
é claramente insuficiente, e algumas das maiores po-
tências econômicas mundiais, como os Estados Uni-

dos, o Japão e a Alemanha, ajudam menos do que 
poderiam. Observe na tabela abaixo que, proporcio-
nalmente ao tamanho das respectivas economias, são 
os países europeus ocidentais, sobretudo os nórdicos, 
os que mais doam recursos aos países menos desen-
volvidos.

aSSIStêNCIa INtErNaCIONal aOS paÍSES MENOS 
DESENvOlvIDOS (OS SEIS MaIOrES DOaDOrES E OUtrOS 

SElECIONaDOS, COMO pOrCENtaGEM DO rNB) – 2009

país/posição % do rNB

1. Luxemburgo 0,27

2. Dinamarca 0,25

3. Noruega 0,23

4. Irlanda 0,22

5. Suécia 0,20

6. Países Baixos 0,14

9. Reino Unido 0,12

12. Canadá 0,09

17. Estados Unidos 0,06

18. Alemanha 0,05

19. França 0,04

20. Japão 0,04

25. Itália 0,02

WORLD BANK e ATLAS of the Millennium Development Goals. New York: Collins 

Bartholomew/The World Bank, 2011. Disponível em: <www.app.collinsindicate.

com/mdg/en-us>. Acesso em: 27 out. 2012.
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∏	 em	foto	de	2012,	Dirk	niebel,	ministro	do	
Desenvolvimento	da	alemanha,	cumpri-
menta	abdiwahab	Khalif,	vice-primeiro-	
-ministro	da	somália,	na	chegada	ao	aero-
porto	de	mogadíscio,	capital	do	país,	tra-
zendo	alimentos	e	outros	suprimentos	a	
serem	 enviados	 para	 crianças	 de	 uma	
aldeia	somali.
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1.	 por	que	o	termo	“subdesenvolvimento”	tem	sido	rejeitado	por	muitos	governos?	Qual	é	o	termo	utilizado	
pelos	organismos	internacionais,	como	a	onu	e	o	banco	mundial?

2.	 observe	a	tabela	que	mostra	o	“índice	de	Desenvolvimento	humano	de	países	selecionados	–	2011”	(página	
63)	e	responda:	uma	renda	per capita	mais	elevada	sempre	corresponde	a	uma	condição	de	vida	melhor,	a	
um	iDh	mais	elevado?	Dê	exemplos.

3.	 observe	a	tabela	que	mostra	a	“Distribuição	de	renda	em	países	selecionados”	(página	61)	e	faça	uma	com-
paração	entre	os	países	desenvolvidos	e	os	países	em	desenvolvimento.

4.	 identifique	as	correlações	existentes	entre	os	dados	observados	nas	tabelas	dos	itens	anteriores	e	aponte	
medidas	que	podem	melhorar	a	condição	de	vida	de	uma	sociedade,	elevando	seu	iDh.

5.	 o	que	são	os	objetivos	de	Desenvolvimento	do	milênio?

compreendendo conteúdos

1.	 observe	o	mapa-múndi	que	mostra	o	“índice	de	percepção	da	corrupção	–	2011”	(página	66)	e	o	que	mostra	
o	“índice	de	Desenvolvimento	humano	–	2011”	(página	62).	em	seguida	responda	às	questões	propostas:

a)	 De	modo	geral,	onde	se	localizam	os	países	mais	corruptos	e	menos	corruptos?

b)	Qual	é	a	correlação	geral	que	se	pode	estabelecer	entre	o	mapa	que	mostra	a	percepção	da	corrupção	no	mundo	
e	o	que	mostra	o	iDh	dos	países?

2.	 observe	o	mapa-múndi	a	seguir,	compare-o	com	os	dados	de	pobreza	internacional	na	tabela	da	página	59	
e	responda	às	questões	propostas.

Adaptado de: LE MONDE DIPLOMATIQUE. L’Atlas 2013. Paris: Vuibert, 2012. p.871.

a)	 em	quais	regiões	do	mundo	se	encontram	os	maiores	contingentes	de	mulheres	analfabetas	e	de	pessoas	po-
bres?	Que	correlações	podem	ser	estabelecidas	entre	essas	duas	informações?

b)	por	que	é	muito	importante	atingir	a	3a	meta	dos	objetivos	de	Desenvolvimento	do	milênio?	caso	não	se	lembre	
dela,	reveja	o	infográfico	da	página	70.
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Pesquisa	na	internet

P Banco Mundial

Para consultar o Relatório de Desenvolvimento Mundial e os Indicadores de Desenvolvimento Mundial (apenas de anos anterio-
res e em inglês; só a visão geral está disponível em português) e para visualizar mapas-múndi temáticos e obter outras informa-
ções, acesse o site do Banco Mundial. Disponível em: <www.worldbank.org> (em diversas línguas, entre as quais a portuguesa). 
Acesso em: 2 nov. 2012.

P Human Development reports

Há um site exclusivo para os Relatórios de Desenvolvimento Humano, no qual as publicações do ano corrente e de anos anteriores 
estão disponíveis em várias línguas, inclusive em português. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en>. Acesso em: 2 nov. 2012.

P pnud Brasil

Para consultar o Relatório de Desenvolvimento Humano em português e obter informações sobre o IDH dos estados brasileiros 
e de algumas regiões metropolitanas, veja o site do Pnud Brasil. Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acesso em: 2 nov. 2012.

P pnud Estados Unidos

Para obter informações socioeconômicas de diversos países, acesse o site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento. Disponível em: <www.undp.org> (em inglês, espanhol e francês). Acesso em: 2 nov. 2012.

P WorldMapper

Mantido pela Universidade de Sheffield (Reino Unido), entre outras entidades, este site disponibiliza várias anamorfoses, algumas 
das quais animadas. Há uma muito interessante que mostra o tamanho da população que vive com menos de 1 dólar por dia 
em cada país do mundo e vai mudando gradativamente até mostrar a população que vive com mais de 200 dólares por dia nos 
mesmos países. Disponível em: <www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html>. Acesso em: 2 nov. 2012.

Sessão	de	vídeo

P Encontro com Milton Santos ou O mundo global visto do lado de 

cá. Direção: Silvio Tendler, Brasil, 2006.

O filme, uma leitura do mundo em tempo de globalização, principal-
mente das contradições do atual período de expansão do capitalismo, 
foi feito com base no pensamento de Milton Santos. Há passagens com 
entrevistas concedidas pelo geógrafo, que acreditava na possibilidade 
de uma globalização não excludente, como defendeu em seu livro Por 

uma outra globalização. Trata-se de uma visão do mundo a partir da 
periferia do capitalismo.

P Hotel ruanda. Direção: Terry George, Estados Unidos/Reino Unido/
Itália/África do Sul, 2004.

Baseado na história real de Paul Rusesabagina, gerente de um hotel 
em Kigali, capital de Ruanda. Em 1994, durante o conflito entre hutus e 
tútsis, que provocou a morte de mais de 1 milhão de pessoas, Rusesa-
bagina, que era hutu, salvou a vida de mais de 1 200 pessoas da etnia 
tútsi, abrigando-as no hotel em que trabalhava. O filme mostra como a 
guerra, além de tirar a vida de civis indefesos, destrói a infraestrutura 
produtiva e desarticula a economia, contribuindo para a manutenção da 
pobreza.

P quem quer ser um milionário? Direção: Danny Boyle, Estados Uni-
dos/Reino Unido, 2008.

Jovem pobre (nascido numa favela de Mumbai, Índia) que trabalha ser-
vindo chá em uma empresa de telemarketing inscreve-se para partici-
par do programa de TV Quem quer ser um milionário?. O filme mostra 
as contradições da sociedade indiana, encontradas também em outros 
países em desenvolvimento: apesar das altas taxas de crescimento 
econômico e da modernização, há milhões de pessoas pobres vivendo 
em favelas ou mesmo nas ruas das grandes cidades.
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Não sei como será travada a Terceira Guerra Mundial, mas 

posso lhe dizer o que os homens vão usar na Quarta: pedras.

Albert Einstein (1879 ‑1955) nasceu na Alemanha, mas teve quatro nacionalida‑
des; criador da teoria da relatividade, ganhou o prêmio Nobel de Física (1921).

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial o mundo vem passando por importantes 
mudanças geopolíticas e econômicas. 

Houve o período da Guerra Fria (1947 ‑1991), marcado pelo antagonismo geopolítico‑
‑ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, pela bipolarização de poder entre 
as duas superpotências e pelo medo da eclosão de uma guerra nuclear.

Em 1989 o Muro de Berlim, que separava a antiga capital alemã em duas, foi derru‑
bado por seus cidadãos; em 1991 a União Soviética se fragmentou territorialmente e cada 
uma de suas quinze repúblicas tornou ‑se um país independente, fato que selou o fim do 
bloco socialista. Desde então vivemos o período pós ‑Guerra Fria, que hoje caminha para 
uma situação de multipolaridade.

As mudanças continuam ocorrendo: a China despontou como grande potência econômica, 
e os países emergentes, entre os quais se destacam o Brasil e a Índia, vêm ganhando importân‑
cia e têm procurado aumentar sua influência no mundo. Para entender essas transformações 

é necessário estudar 
a ordem internacional 
– arranjo geopolítico e 
econômico que regula 
as relações entre as 
nações do mundo em 
determinado momento 
histórico – desde o fim 
da Segunda Guerra até 
os dias de hoje. É o que 
faremos a seguir.
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p	 mísseis	balísticos	intercontinentais	expostos	em	parada	militar	na	praça	Vermelha,	moscou,	
em	7	de	novembro	de	1969,	durante	as	comemorações	do	52o	aniversário	da	revolução	Bol‑
chevique.	durante	a	guerra	Fria,	as	armas	de	destruição	em	massa	–	mísseis	carregados	com	
bombas	nucleares	–	eram	construídas	pelas	duas	superpotências	muito	mais	para	dissuadir	
o	inimigo	de	usar	as	suas	do	que	para	serem	detonadas.	sua	utilização	em	grande	escala	
poderia	levar	ao	fim	da	humanidade	tanto	pela	enorme	destruição	provocada	pela	explosão	
nuclear	quanto	pelos	efeitos	deletérios	da	radiação.
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a	Ordem	geOpOlítica

Durante a Segunda Guerra Mundial a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), criada em 

1922, e os Estados Unidos da América lutaram do mes‑

mo lado, visando derrotar as forças do Eixo nazifascista 

(Alemanha, Japão e Itália). No final da guerra, a derrota 

dos países do Eixo e, ao mesmo tempo, o enfraqueci‑

mento econômico, militar e político do Reino Unido e 

da França, levaram o mundo a um período de grandes 

transformações econômicas e geopolíticas. A divergên‑

cia ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, 

que seguiam linhas político ‑econômicas diferentes, 

acabou por deteriorar essa relação, que se transformou 

em confronto indireto. A União Soviética sofreu gran‑

des perdas humanas (mais de 20 milhões de pessoas 

morreram, a maioria civis) e prejuízos materiais (gran‑

de parte das indústrias, cidades e fazendas foi destruí‑

da) por causa da guerra, por isso estabeleceu como 

metas a reconstrução do país e a busca do equilíbrio 

bélico com o rival ocidental. Diferentemente, os Esta‑

dos Unidos, que ingressaram no conflito somente em 

1941, além de perderem relativamente poucos comba‑

tentes, conseguiram manter intactas suas cidades, in‑

dústrias e propriedades agrícolas, e ainda aumentaram 

a produtividade industrial e 

acumularam vultosas reservas. 

Emergiam, portanto, duas 

superpotências no cenário 

mundial: a União Soviética e os 

Estados Unidos. A hegemonia 

norte ‑americana consolidou ‑se 

no bloco capitalista, ou oci‑

dental. Paralelamente, os so‑

viéticos expandiram seu terri‑

tório e sua área de influência a 

um conjunto de países que 

mais tarde formou o bloco so‑

cialista, ou oriental (observe o 

mapa ao lado). 

Como cada uma das su‑

perpotências tentava dissemi‑

nar seus respectivos sistemas 

econômicos e seus valores po lí ti‑

co ‑ideológicos, a divisão do 

mundo em dois blocos rivais e a 

emergência do conflito Leste‑

‑Oeste foram marcadas pelo an‑

tagonismo geopolítico ‑militar e 

pela propaganda ideológica. 

Cada uma delas, ao mesmo tempo que fazia esforços 

para ampliar sua área de influência, tentava conter a ex‑

pansão da outra, numa época marcada pela bipolariza‑

ção de poder entre os Estados Unidos e a União Soviéti‑

ca que ficou conhecida como Guerra Fria.

Nesse período as duas superpotências, buscan‑

do manter o equilíbrio bélico e a paridade nuclear, 

mantiveram uma acirrada corrida armamentista; ne‑

nhum dos lados admitia ficar em posição de inferiori‑

dade. O cientista político francês Raymond Aron defi‑

niu bem essa situação: “Guerra Fria, paz impossível, 

guerra improvável”. A paz era impossível porque as 

superpotências apresentavam, em vários aspectos, 

um antagonismo insuperável. A guerra era imprová‑

vel porque, se ocorresse e culminasse num enfrenta‑

mento nuclear, não haveria vencedores, podendo 

mesmo levar ao fim da humanidade ou ao menos à 

barbárie. Daí a famosa resposta de Einstein, que era 

pacifista e defendia o controle das armas nucleares, 

ao ser indagado sobre como seria a Terceira Guerra 

Mundial (releia a frase da epígrafe). Em suma, o que 

garantiu a paz durante esse período foi a premissa de 

que o conflito bélico asseguraria a mútua destruição 
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dos contendores. Imperou, por isso, uma “paz arma‑

da”. As armas eram construídas não para serem usa‑

das, sobretudo os letais mísseis nucleares, e sim para 

servir de instrumento de dissuasão. Mas que fato 

marca o início da Guerra Fria?

O ano de 1947, quando os Estados Unidos lan‑

çaram as bases da Doutrina Truman e do Plano 

Marshall, é considerado um dos marcos do início 

desse período histórico. Em 11 de março de 1947, o 

presidente Harry S. Truman (que governou o país de 

1945 a 1953) fez um discurso no Capitólio, em 

Washington D.C., sede do Poder Legislativo norte‑

‑americano, propondo a concessão de créditos para 

a Grécia e a Turquia com o objetivo de sustentar go‑

vernos pró ‑ocidentais naqueles países. Ao proferir 

esse discurso, lançou a doutrina que levou seu nome 

e orientou as ações dos Estados Unidos no contexto 

da Guerra Fria.

O objetivo geopolítico fundamental da Doutrina 

Truman era a contenção do socialismo. Desenvolvi‑

da pelo então conselheiro da embaixada norte ‑ame ri‑

ca na em Moscou, George F. Kennan, sua estratégia era 

isolar a União Soviética e impedir a expansão de sua 

área de influência. Para isso, entre outras ações, foram 

criadas alianças militares, como a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (Otan), sobre a qual fala‑

remos adiante. Complementando a Doutrina Tru‑

man, o então secretário de Estado norte ‑americano, 

George C. Marshall, idealizou um plano de ajuda eco‑

nômica para acelerar a recuperação dos países da Eu‑

ropa ocidental – o Plano Marshall. O Programa de 

Recuperação Europeia, nome oficial do plano, ao con‑

solidar as economias capitalistas da Europa ociden‑

tal, além de frear a expansão da influência soviética, 

tinha como objetivo recuperar mercados para produ‑

tos e capitais norte ‑americanos. Observe, abaixo, a 

charge publicada na época.

A OCDE

Para administrar e distribuir os recursos do Plano 
Marshall, em 1948 foi constituída a Organização Eu‑
ropeia de Cooperação Econômica (Oece). Entre 1948 
e 1952 foram transferidos recursos da ordem de 13 bi‑
lhões de dólares (algo em torno de 150 bilhões de dóla‑
res em valores de 2010) a dezoito países europeus oci‑
dentais. Os principais beneficiados pelo programa de 
recuperação foram: Reino Unido (24%), França (20%), 
Alemanha Ocidental (11%) e Itália (10%). Grande parte 
desse dinheiro foi usada para comprar máquinas e equi‑
pamentos, matérias ‑primas, fertilizantes e alimentos, 
entre outros bens, que ajudaram a recuperar a econo‑
mia europeia, mas também a estimular a indústria e a 
agricultura norte ‑americanas. A maioria dos produtos 
era adquirida dos Estados Unidos porque parte desse 
dinheiro era doação, vinculada à compra de produtos 
de empresas do país, e outra parte era empréstimo. 

Em 1961 a Oece passou a se chamar Organiza‑
ção de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), porque nações não europeias foram admitidas 

e novos objetivos foram traçados. Passou a ser compos‑
ta pelos países europeus ocidentais beneficiados pelo 
Plano Marshall mais os Estados Unidos e o Canadá. 
Como consta no artigo 1o da Convenção assinada pelos 
vinte países fundadores, seus objetivos são:
• alcançar um crescimento econômico vigoroso e 

sustentável, gerando empregos e melhorando o 
padrão de vida da população dos paí ses ‑mem‑
bros, enquanto mantém a estabilidade financeira;
• contribuir para a expansão econômica sustenta‑

da dos países ‑membros e não membros e para o 
desenvolvimento da economia mundial;
• contribuir para a expansão do comércio mundial 

com base em acordos multilaterais.
Com o passar do tempo a organização foi se expan‑

dindo com a incorporação de outros países desenvolvi‑
dos: Japão (1964), Finlândia (1969), Austrália (1971) e 
Nova Zelândia (1973). Durante décadas a OCDE foi co‑
nhecida como o “clube dos ricos”, congregando alguns 
dos países mais ricos e industrializados do mundo. 

p	 com	esta	charge,	o	cartunista	norte	‑americano	edwin	mar‑
cus	(1885	‑1961)	criticou	o	atraso	na	aprovação	dos	recursos	
do	plano	marshall	pelo	congresso.	publicada	pelo	New York 

Times	em	14	de	março	de	1948,	intitulava	‑se	“enquanto	a	
sombra	se	expande”;	nela	vemos	um	cidadão,	que	simboliza	
a	europa	ocidental,	acuado	entre	a	“ameaça	comunista”	
(representada	pelo	urso,	símbolo	da	ex	‑união	soviética)	e	o	
atraso	do	plano	marshall.
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 Entretanto, a partir da década de 1990, com a entrada de 
México, República Tcheca, Hungria, Polônia, Coreia do 
Sul, Eslováquia, Chile, Eslovênia, Estônia e Israel, a OCDE 
não é mais composta apenas de países desenvolvidos, 
como no início. Entre os 34 países que hoje compõem a 

organização há economias emergentes e países do anti‑
go bloco socialista (observe o mapa). Em contrapartida, 
Brasil e China, por exemplo, ainda não fazem parte da 
OCDE, apesar de maiores e mais industrializados do que 
muitos membros da organização.
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Desde 1998 o Brasil vem mantendo um programa de 
cooperação com a OCDE em diversas áreas. Por exemplo, 
tem participado do Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (Pisa, na sigla em inglês).

Em maio de 2007, o Conselho de Ministros da OCDE 
adotou uma resolução que iniciou tratativas com o gover‑

no brasileiro visando à entrada do país na organização. 
Negociações semelhantes foram iniciadas com os gover‑
nos da Rússia, China, Índia, Indonésia e África do Sul. Por‑
tanto, em 2012 havia forte tendência de a OCDE ampliar 
o número de seus membros.

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

Adaptado de: OCDE. Membros e parceiros. Disponível em: <www.oecd.org/about/membersandpartners>. Acesso em: 28 out. 2012.

AS AliAnçAS militArES

No início da Guerra Fria, muitos setores da socie‑
dade norte ‑americana acreditavam que, se a União So‑
viética estendesse sua influência a outros países além 
do Leste Europeu e da China (que aderiu ao socialismo 
em 1949), todos os países, sucessivamente, acabariam 
caindo nas “garras” do inimigo. Esse pressuposto geo‑
político ficou conhecido como efeito dominó. Para 
contê ‑lo, os Estados Unidos criaram várias alianças mi‑
litares na Europa ocidental (Otan), no Sudeste Asiático 
(Organização do Tratado do Sudeste da Ásia – Otase) e 
no Oriente Médio (Pacto de Bagdá), além de acordos 
bilaterais com alguns países como o Japão e a Coreia do 
Sul, estabelecendo um cinturão de isolamento em tor‑
no da superpotência rival, que ficou conhecido como 
cordão sanitário. Observe o mapa da página seguinte.

A mais importante dessas organizações milita‑
res foi a Otan, criada em 1949, com sede em Bruxelas 
(Bélgica), para defender a Europa ocidental da amea‑
ça soviética. Sua criação foi a resposta norte ‑ame ri‑
cana ao bloqueio a Berlim Ocidental, implementa‑
do pela União Soviética entre junho de 1948 e maio de 
1949, como reação à implantação do marco (moeda 
que circulava na parte ocidental da Alemanha) nessa 
zona da cidade. Os aliados capitalistas abasteceram 
Berlim Ocidental pelo ar, por meio de uma “ponte aé‑
rea” (observe no mapa que essa cidade estava “ilhada” 
na zona de ocupação soviética), furando o bloqueio 
terrestre imposto pela União Soviética. Depois de 
onze meses, o bloqueio foi suspenso, mas esse acon‑
tecimento foi a primeira grave crise da Guerra Fria.
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Com a criação da Otan, os Estados Uni‑

dos delimitaram sua zona de influência na Eu‑

ropa ocidental por meio da construção de uma 

série de bases militares e da constituição de um 

gigantesco mercado de armamentos conven‑

cionais e nucleares para seu complexo indus‑

trial ‑mi litar e também de seus aliados.

Outra consequência importante do blo‑

queio a Berlim foi a criação da República Fe‑

deral da Alemanha (RFA), ou Alemanha Oci‑

dental, em maio de 1949, nas zonas ocupadas 

pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. 

Com o fim da Segunda Guerra, a Alemanha 

foi dividida entre os vencedores em quatro 

zonas de ocupação: americana, britânica, 

francesa e soviética. O mesmo aconteceu 

com Berlim, sua antiga capital. Os setores 

americano, britânico e francês, embora den‑

tro do território da Alemanha Oriental (socia‑

lista), permaneceram ligados à Alemanha 

Ocidental (capitalista), que escolheu a cidade 

de Bonn para ser sua capital. A resposta so‑

viética veio em outubro daquele mesmo ano, com a 

criação da República Democrática Alemã (RDA) em 

sua respectiva zona de ocupação. A capital da Ale‑
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Adaptado de: CHALIAND, Gerard; RAGEAU, Jean ‑Pierre. Atlas du millénaire: la mort des empires 1900 ‑2015. Paris: Hachette Littératures, 1998. p. 41.

p	 essa	projeção	mostra	claramente	a	estratégia	de	contenção	embutida	na	doutrina	truman.	Observe	que	a	união	soviética	ficou	
cercada	pelas	alianças	militares	constituídas	pelos	estados	unidos	com	seus	aliados.
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manha Oriental, como ficou mais conhecida a RDA, 

passou a ser a parte oriental de Berlim, sob contro‑

le soviético. Observe o mapa acima.
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Até a década de 1960 muitos berli‑

nenses deixaram o setor oriental em bus‑

ca de melhores oportunidades de traba‑

lho no setor ocidental. Para acabar com 

esse êxodo de trabalhadores e reafirmar a 

soberania sobre seu setor da cidade, as 

autoridades orientais construíram o 

Muro de Berlim, um dos símbolos mais 

significativos do mundo bipolar e das ten‑

sões da Guerra Fria. Ao dividir Berlim, o 

muro de concreto materializava no terri‑

tório de uma cidade todo o antagonismo 

dessa época: o conflito Leste ‑Oeste, ou 

capitalismo versus socialismo.

Quando a Alemanha Ocidental in‑

gressou na Otan, em 1955, a resposta so‑

viética veio com a criação de uma aliança 

militar sob seu comando: o Pacto de Var‑

sóvia, assinado no mesmo ano na capital 

da Polônia. A União Soviética delimitava, 

assim, sua própria zona de influência e 

seu principal mercado de armas, o que 

consolidou a divisão da Europa pela “cor‑

tina de ferro”. Observe o mapa.
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p	 na	noite	de	13	de	agosto	de	1961,	o	lado	ocidental	de	Berlim	foi	isolado	
com	arame	farpado	e	soldados	armados	impediam	a	circulação	de	pes‑
soas.	a	partir	de	então	começou	a	ser	erguido	um	muro	de	159	km	de	
extensão,	que	isolou	a	parte	ocidental	e	tornou	concreto,	nos	dois	sentidos	
da	palavra,	o	conflito	leste	‑Oeste.	na	foto,	de	28	de	julho	de	1962,	o	muro	
nas	proximidades	do	portão	de	Brandenburgo	(ao	fundo),	mesmo	local	
onde	se	comemorou	sua	queda,	em	1989.
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A Europa da Guerra Fria

p	 durante	a	guerra	Fria	a	cortina de ferro	(expressão	criada	em	1946	por	Winston	churchill,	então	primeiro	‑ministro	inglês)	
separava	a	europa	ocidental,	sob	influência	dos	estados	unidos,	da	europa	oriental,	sob	influência	da	união	soviética.	Os	
países	europeus	orientais,	de	regime	comunista,	eram	também	conhecidos	como	“países	da	cortina	de	ferro”.
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Desde o fim da Guerra Fria, a importância das alian‑
ças militares tem diminuído, e aquelas que não foram ex‑
tintas, como o Pacto de Varsóvia, sofreram reestruturação. 
A mais importante delas, a Otan, reduziu seu arsenal mi‑
litar, ganhou mais mobilidade, flexibilidade e novas atri‑
buições. Entre suas novas funções constam garantir a paz 
na Europa e dar apoio em intervenções internacionais, 
como no Afeganistão. Além disso, vem ganhando novos 
países ‑membros: em 1999 entraram na organização a 
Hungria, a Polônia e a República Tcheca.

Durante as negociações para a incorporação de paí‑
ses do Leste na organização, a Rússia posicionou ‑se con‑

tra essa política expansionista, alegando que isso poria em 
risco a sua segurança, mas acabou aceitando ‑a em troca 
de sua entrada no G‑7, rebatizado de G‑8. Finalmente, no 
início de 2002, com a criação do Conselho Otan ‑Rússia, 
esse país passou a ser considerado um aliado estratégico, 
encerrando mais um capítulo da história da Guerra Fria.

Em 2004, mais sete países do antigo bloco oriental 
ingressaram na Otan, e, em 2009, mais dois, elevando para 
28 o número de países ‑membros (observe o mapa). O in‑
gresso de ex ‑integrantes do Pacto de Varsóvia demonstra 
como o mundo mudou do ponto de vista geopolítico desde 
o fim da Guerra Fria. Quem imaginaria isso naquela época?

A OnU E A CriSE DE lEGitimiDADE

A Organização das Nações Unidas (ONU) foi 
criada ao final da Segunda Guerra Mundial com o ob‑
jetivo de preservar a paz e a segurança no mundo, 
além de promover a cooperação internacional para 
resolver questões econômicas, sociais, culturais e hu‑
manitárias. Em 1945, representantes de 51 países, reu‑
nidos na Conferência de São Francisco (Estados Uni‑
dos), aprovaram uma Carta de Princípios que deveria 
orientar as ações da entidade no mundo após a Se‑
gunda Guerra. Sediada em Nova York, a ONU substi‑
tuiu a Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra. 
Atualmente, conta com vários órgãos, dos quais os 
mais importantes são a Assembleia Geral e o Conse‑
lho de Segurança (CS), e diversas agências. A Assem‑
bleia Geral congrega as delegações dos países ‑mem‑
bros (193 em 2012). Faz uma reunião por ano (pode 

haver, entretanto, sessões de emergência), mas não 
decide sobre questões de segurança e cooperação in‑
ternacional, limitando ‑se a fazer recomendações.

O CS é o órgão de maior poder da ONU. É com‑
posto de delegados de quinze países ‑membros, dos 
quais cinco são permanentes e dez eleitos a cada dois 
anos. O poder desse órgão está concentrado nas mãos 
dos cinco membros permanentes, que têm poder de 
veto: qualquer decisão só é posta em prática se houver 
consenso entre Estados Unidos, Reino Unido, França, 
China e Rússia (que substituiu a extinta União Sovié‑
tica). Durante a Guerra Fria, num mundo bipolar, a 
ONU tinha sua capacidade de ação bastante limitada, 
pois suas decisões ora contrariavam interesses norte‑
‑americanos, ora soviéticos. O lado que se sentia pre‑
judicado vetava a resolução que lhe contrariasse.
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O CS pode investigar disputas e conflitos internacio‑
nais ou no interior de um país, propor soluções visando a 
acordos de paz e adotar sanções que vão desde o corte das 
comunicações ou das relações diplomáticas até o blo‑
queio econômico. Em último caso, pode autorizar o uso 
da força militar, como ocorreu em intervenções na Somá‑
lia (1993), na Guerra de Kosovo (1999) e na ocupação do 
Afeganistão (2001), todas sob a liderança dos Estados Uni‑
dos. A alocação das forças de paz da ONU, como a Missão 
das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minus‑
tah), enviadas àquele país em 2004, sob o comando do 
Brasil, também passa por aprovação do CS.

Merece destaque um episódio que pôs a ONU em 
xeque: na guerra contra o Iraque (2003), os Estados Uni‑
dos, com apoio solitário do Reino Unido, optaram por 
invadir o território iraquiano sem a autorização do CS, 
com o intuito de derrubar o ditador Saddam Hussein (ele 
foi condenado à morte e executado em 2006). Sabendo 
que não teria o apoio necessário dos membros do CS, o 
governo norte ‑americano, sob a Presidência de George 
W. Bush (2001 ‑2009), resolveu apostar no unilateralis‑

mo e ignorou o órgão. Tal atitude desgastou a ONU e, por 
extensão, o multilateralismo construído desde sua 
criação, porque fez com que ela perdesse a prerrogativa 
de decidir sobre intervenções militares.

p	 O	fato	de	a	Onu	estar	sediada	em	nova	York	é	uma	das	evi‑
dências	da	influência	que	os	estados	unidos	tinham	quando	
ela	foi	criada.	O	prédio	das	nações	unidas	(o	retangular	no	
centro	da	foto	de	2008)	fica	em	manhattan,	ao	lado	do	east	
river,	um	dos	canais	que	beiram	essa	ilha.

O deficit DE rEprESEntAtiviDADE 
DO CS DA OnU

A composição do CS não expressa a correlação de 
forças do mundo atual, e sim a de quando a ONU foi 
criada, resultante do desfecho da Segunda Guerra. Por 
isso, em 2004, o Brasil, a Alemanha, o Japão e a Índia 
formaram um grupo para tentar acelerar sua reforma. 

Em 2005 esse grupo apresentou à Assembleia Geral um 
projeto que previa a expansão do número de membros 
permanentes. Diante da falta de consenso, o projeto não 
foi acatado, mas o Brasil não desistiu de seu propósito. 
Por ser o maior da América Latina em termos territorial, 
populacional e econômico, o país é um candidato natu‑
ral a uma vaga permanente caso o CS seja ampliado. O 
governo brasileiro tem feito articulações diplomáticas 
nesse sentido, como fica evidente no discurso do então 
ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, na 
abertura da 60a Assembleia Geral da ONU:
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[...] A reforma do Conselho de Segurança destaca ‑se como peça 
central do processo em que estamos envolvidos. A necessidade de 
fazer com que o Conselho se torne mais representativo e democrático 
é reconhecida pela imensa maioria dos Estados ‑membros.

No horizonte histórico em que vivemos, nenhuma reforma do 
Conselho de Segurança será significativa se não contemplar uma 
expansão dos assentos permanentes e não permanentes, com paí‑
ses em desenvolvimento da África, da Ásia e da América Latina em 
ambas as categorias. Não podemos aceitar a perpetuação de dese‑
quilíbrios contrários ao espírito do multilateralismo.

Um Conselho mais eficaz deve ser capaz, acima de tudo, de 
assegurar o cumprimento de suas decisões. Não parece razoável 
imaginar que o Conselho poderá continuar ampliando sua agenda 
e suas funções sem que se resolva seu deficit democrático. [...]

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Discurso do Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim, na abertura do debate geral 
da 60a Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova York, 17 set. 2005. 

Disponível em: <www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 28 out. 2012.

p	 O	ministro	celso	amorim	discursando	na	Onu	em	17	de	
setembro	de	2005.	dez	anos	antes,	na	abertura	da	50a	
assembleia	geral,	o	então	ministro	luiz	Felipe	lam‑
preia,	em	discurso	nesse	mesmo	púlpito,	já	defendia	a	
reforma	do	cs	com	o	argumento	de	que,	após	décadas	
de	sua	criação,	ele	não	mais	expressava	a	correlação	
de	poder	no	mundo.
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Portanto, mesmo se os Estados Unidos, que têm 
procurado se manter neutros nesse debate, e os outros 
membros permanentes vierem a concordar em am‑
pliar o CS, os postulantes ainda enfrentarão problemas, 
já que a entrada no CS depende da aprovação de dois 
terços dos Estados ‑membros da ONU. Na América La‑
tina, o México e possivelmente a Argentina, apesar da 
parceria no Mercosul, poderiam questionar a entrada 
do Brasil. Na África, também há outros pretendentes, 
como o Egito e a Nigéria, que podem concorrer com a 
África do Sul. Na Ásia o conflito indo ‑paquistanês po‑
deria se acirrar porque o Paquistão não se conformaria 
com a entrada da Índia, seu inimigo histórico. Ainda na 
Ásia, a China tende a vetar a entrada do Japão por não 

querer vê ‑lo fortalecido política e militarmente na re‑
gião. Na Europa a situação da Alemanha não é confor‑
tável porque os italianos também são pretendentes a 
uma vaga no Conselho e não querem ser preteridos.

Cada pretendente terá de angariar o máximo de 
apoios para conseguir seu objetivo, principalmente na 
região em que se localiza. O Brasil já obteve apoio de 
todos os membros permanentes do CS, com exceção 
dos Estados Unidos, que até 2012 não tinham se posi‑
cionado. O apoio da China e da Rússia foi formalizado 
no primeiro encontro do Brics (grupo que estudare‑
mos mais à frente neste capítulo e do qual fazem par‑
te Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), realiza‑
do em 2009 na Rússia.

A COOpErAçãO SUl ‑SUl E A ArtiCUlAçãO pArA AmpliAr O CS DA OnU

Vários governos de países em desenvolvimento 
têm se empenhado no aprofundamento da coopera‑
ção entre si – que chamam de cooperação Sul ‑Sul, 
como indica o texto a seguir. Com isso visam aumen‑
tar a aproximação tecnológica e econômica entre eles 
e o poder de negociação com os países desenvolvidos 
– muitas vezes chamados de países do Norte. Um 
exemplo desse empenho foi o acordo de cooperação 
trilateral firmado entre Índia, Brasil e África do Sul, em 
junho de 2003. O nome oficial do grupo é Fórum de 
Diálogo IBSA ou IBAS (a primeira sigla vem das iniciais 
em inglês dos três países, a segunda, em português). O 
grupo busca atuar de forma coordenada nos fóruns 
internacionais para aumentar o poder de negociação 
de seus membros e, como candidatos a membro per‑
manente do CS da ONU, defendem a reforma desse 

órgão, como mostra o documento a seguir, produzido 
ao final da V Cúpula do Fórum de Diálogo IBAS.

Os governos dos três países têm buscado imple‑
mentar programas para cooperação e conhecimento 
mútuos em diversas áreas – medicina e saúde, educa‑
ção, cultura, agricultura, ciência e tecnologia, comér‑
cio e investimentos, etc. – para o que foram criados 
dezesseis Grupos de Trabalho. Criaram também o 
Fundo IBAS para o Alívio da Fome e da Pobreza por 
meio do qual buscam, apoiados em suas experiências 
nacionais, financiar projetos de ajuda a países menos 
desenvolvidos ou que estejam saindo de algum confli‑
to armado, além de promover os Objetivos de Desen‑
volvimento do Milênio (ODM). Até 2012 cinco países 
tinham sido beneficiados por esse fundo: Burundi, 
Cabo Verde, Guiné ‑Bissau, Haiti e Palestina.

[...]

Os Líderes notaram que o Fórum de Diálogo da Índia ‑Brasil‑
‑África do Sul (IBAS) reúne três grandes sociedades pluralistas, mul‑
ticulturais e multirraciais de três continentes, isto é, Ásia, América do 
Sul e África, como um agrupamento puramente Sul ‑Sul de países 
com ideais compartilhados e comprometidos com o desenvolvimen‑
to sustentável inclusivo, na busca de bem ‑estar para seus povos. Os 
líderes sublinharam a importância dos princípios, normas e valores 
subjacentes ao Fórum de Diálogo IBAS, isto é, democracia participa‑
tiva, respeito pelos direitos humanos, e o Estado de Direito.

[...]

Os líderes reafirmaram seu compromisso em aumentar a partici‑
pação de países em desenvolvimento nos órgãos de tomada de decisão 
de instituições multilaterais. Eles sublinharam a necessidade de refor‑
ma urgente das Nações Unidas (ONU) para torná ‑la mais democrática 
e compatível com a realidade geopolítica atual. Eles enfatizaram parti‑

cularmente que nenhuma reforma das Nações Unidas será completa 
sem uma reforma do Conselho de Segurança da ONU (CSNU), incluindo 
uma expansão de seus membros tanto na categoria permanente quan‑
to na não permanente, com participação ampliada de países em desen‑
volvimento em ambas. Tal reforma é de extrema importância para que 
o CSNU obtenha a representatividade e legitimidade de que necessita 
para enfrentar os desafios contemporâneos.

Reiteraram que o sistema internacional contemporâneo deve 
refletir as necessidades e as prioridades dos países em desenvolvi‑
mento. Os países do IBAS, em conjunto com outros países que nu‑
trem ideais semelhantes, continuarão a empenhar ‑se para contribuir 
com uma nova ordem mundial cuja arquitetura política, econômica e 
financeira seja mais inclusiva, representativa e legítima.

V Cúpula do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS). 
Declaração de Tshwane, 18 out. 2011. Disponível em: 

<www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 28 out. 2012.

DEClArAçãO DE tShwAnE

p
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a	Ordem	ecOnômica

Após a Segunda Guerra, norte ‑americanos e bri‑

tânicos, preocupados com a recuperação econômica 

de um mundo devastado pelo conflito bélico, convoca‑

ram a Conferência de Bretton Woods (cidade locali‑

zada nas montanhas de New Hampshire, Estados Uni‑

dos), em 1944. Apesar da participação de várias nações, 

incluindo a União Soviética e o Brasil, quem definia as 

regras do plano eram os Estados Unidos e, em menor 

grau, o Reino Unido. Os representantes dos 44 países 

participantes temiam a ocorrência de uma crise eco‑

nômica, como a dos anos 1930, e lançaram um plano 

que visava garantir a reconstrução e a estabilidade da 

economia mundial após o término da guerra. Nessa 

reunião, foi estabelecido um novo padrão monetário, o 

dólar ‑ouro, em substituição ao ouro, padrão vigente 

até então. O banco central norte ‑americano (Federal 

Reserve Board, mais conhecido como Fed) garantiria 

uma paridade fixa de 35 dólares por onça ‑troy (31,1 g) 

de ouro e a livre conversibilidade. Na prática isso signi‑

ficava que a emissão de dólares deveria ser lastreada 

em ouro, tornando ‑a uma moeda de reserva garantida 

pelo Fed, o que perdurou até 1971. Observe, na tabela 

ao lado, quanto a economia dos Estados Unidos se so‑

brepunha às demais em 1950. Observe também a tabe‑

la “Membros do G‑20 em 2011” (página 86) e observe as 

mudanças ocorridas desde então, quais países entra‑

ram e quais saíram da lista das maiores economias 

mundiais.

AS SEtE MAiorES EConoMiAS Do MUnDo EM 1950

Posição/país
PiB total (em 

bilhões de dólares*)
PiB per capita 
(em dólares*)

1. Estados Unidos 381 2 536

2. União Soviética 126 699

3. Reino Unido 71 1 393

4. França 50 1 172

5. Alemanha Ocidental 48 1 001

6. Japão 32 382

7. Itália 29 626

KENNEDY, Paul. Ascensão e queda das grandes potências: transformação econômica 
e conflito militar de 1500 a 2000. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989. p. 353.

* Dólares de 1964.

Porém, no fim da década de 1960 a economia 

norte ‑americana começou a perder a hegemonia no 

mundo capitalista. Teve de enfrentar a concorrência 

da Europa ocidental e do Japão – já recuperados – e 

A diversidade emergente

Essa imagem é simbólica e representa parte das transformações 
pelas quais o mundo, e especialmente os países emergentes, vêm pas‑
sando. Os três governantes representam importantes economias 
emergentes que buscam cooperar política e economica‑
mente entre si (o gesto deles simboliza essa aproxima‑
ção). A imagem também indica um poder mais plural e 
democrático do ponto de vista de gênero, étnico ‑racial e 
religioso com a eleição de:
•  uma mulher presidente: a primeira na história do Bra‑

sil, 79 anos depois da instituição do voto feminino no 
país (esse direito básico da cidadania só foi assegurado 
pelo Código Eleitoral de 1932, que decretava em seu 
artigo 2o: “É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem 
distinção de sexo […]”);
•  um negro presidente: o terceiro num país majorita‑

riamente composto de negros (79,5% da população), 
onde, até 1994, quando Nelson Mandela foi eleito, 
vigorava um regime racista e segregacionista no qual 
eles não eram considerados cidadãos;
•  um sikh primeiro ‑ministro: o primeiro de uma reli‑

gião minoritária a governar um país em que 80,5% da 
população são hindus, 13,4% islâmicos, 2,3% cris‑

tãos e apenas 1,9% sikhs, crença que funde aspectos do hinduísmo 
e do islamismo.

p	 chefes	de	estado	e	de	governo	posam	para	foto	oficial	na	V	cúpula	do	
iBas,	realizada	em	pretória	(África	do	sul),	em	2011.	da	esquerda	para	
a	direita,	em	frente	às	respectivas	bandeiras	nacionais:	dilma	rousseff,	
presidente	 do	 Brasil;	 jacob	 Zuma,	 presidente	 da	 África	 do	 sul;	 e	
manmohan	singh,	primeiro	‑ministro	da	índia.
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de administrar problemas macroeconômicos: perda 
de competitividade industrial, sucessivos deficit orça‑
mentários, desequilíbrios na balança comercial, ele‑
vados gastos com a corrida armamentista e com a 
longa Guerra do Vietnã (1955 ‑1975), na qual os Esta‑
dos Unidos entraram em 1964. Essa situação levou o 
governo norte ‑americano a emitir moeda sem lastro, 
isto é, sem a retenção do valor correspondente em 
ouro no banco central, o que provocou inflação e, 
consequentemente, desvalorizações do dólar em rela‑
ção a outras moedas fortes. As sucessivas desvaloriza‑

ções levaram o governo dos Estados Unidos a, em 
1971, acabar com a livre conversibilidade. Desde en‑
tão, a cotação da moeda norte ‑americana continuou 
caindo até atingir, em 1995, seu patamar mais baixo 
em relação a outras moedas fortes. Na segunda meta‑
de da década de 1990, com o elevado crescimento 
econômico dos Estados Unidos, o dólar teve uma re‑
lativa valorização diante de seus competidores, mas 
com a crise mundial de 2008/2009, desvalorizou ‑se 
novamente. Veja na tabela a seguir um histórico das 
variações nas cotações do dólar a partir de 1960.

CotAção Do DólAr (ConvErSão DE UM DólAr PArA oUtrAS MoEDAS)

Moedas/país
1960 

(média anual)

1995
(cotação em 18 mar.)

2000 
(cotação em 8 dez.)

2010 
(cotação em 17 set.)

2012 
(cotação em 17 set.)

Libra esterlina (Reino Unido) 0,63 0,35 0,69 0,64 0,61

Iene (Japão) 358,2 89,1 111,25 85,82 78,68

Marco (Alemanha) 4,1 1,4 — — —

Euro (União Europeia)* — — 1,13 0,77 0,76

FMI. Exame, 29 mar. 1995 (1960 e 1995); BANCO CENTRAL DO BRASIL. Conversão de moedas. Disponível em: <www4.bcb.gov.br/?TXCONVERSAO>. Acesso em: 28 out. 2012.

*  A moeda da União Europeia foi implantada em 1999 apenas para transações bancárias. Em 2002, as notas de euro começaram a circular e as moedas nacionais dos países 

que o adotaram, como o marco alemão, deixaram de existir. O Reino Unido, embora membro da União Europeia, não aderiu à moeda única e continuou usando a libra esterlina.

Durante a Conferência de Bretton Woods foram 
constituídos dois organismos até hoje muito atuantes 
no cenário político, econômico e financeiro mundial: 
o Banco Internacional de Reconstrução e Desen‑

volvimento (Bird), a instituição mais conhecida do 
Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), ambos com sede em Washington, capital dos 
Estados Unidos. Essas organizações já nasceram con‑
troladas pela potência hegemônica. Ao Bird coube, 
inicialmente, o financiamento da reconstrução dos 
países devastados pela guerra e, posteriormente, o fi‑
nanciamento a longo prazo de projetos visando ao 
desenvolvimento dos países ‑membros (188 em 2012). 
Em 1960 foi criada a Associação Internacional de De‑
senvolvimento (AID), que hoje concede empréstimos 
sem juros e assistência técnica aos 81 países mais po‑
bres do mundo (39 dos quais na África subsaariana). 
A AID, o Bird e mais três instituições compõem o 
Grupo Banco Mundial.

O FMI foi criado para zelar pela estabilidade fi‑
nanceira mundial através de duas atribuições básicas: 
garantir empréstimos aos países que tenham dificul‑
dade para fechar seu balanço de pagamentos e assegu‑
rar a estabilidade nas taxas de câmbio, sempre tendo 
o dólar como padrão de referência.

Assim, esses organismos ficaram responsáveis por 
viabilizar a reconstrução do bloco capitalista após a Se‑

gunda Guerra, garantir o crescimento da economia mun‑
dial e evitar novas crises como a que eclodiu em 1929.

No entanto, o acirramento das tensões da Guerra 
Fria foi o que, de fato, garantiu a reconstrução do mun‑
do ocidental sob influência norte ‑americana. Além do 
Plano Marshall, direcionado à Europa no início da dé‑
cada de 1950, foi elaborado o plano Colombo, voltado 
para estimular o desenvolvimento de países do Sul e 
Sudeste da Ásia. O Japão foi beneficiado por um pro‑
grama de ajuda bilateral e, entre 1947 e 1950, recebeu 
2,5 bilhões de dólares (em valores da época) diretamen‑
te do Tesouro dos Estados Unidos. Todos esses planos 
de ajuda econômica possibilitaram o fluxo de produtos 
e capitais norte ‑americanos e, alinhados com a Doutri‑
na Truman, a contenção do expansionismo soviético.

Para complementar as medidas econômicas idea‑
lizadas em Bretton Woods, foi constituído, em 1947, na 
Conferência Econômica de Havana, o Acordo Geral de 
Tarifas e Comércio (Gatt, do inglês General Agreement 
on Tariffs and Trade). Com sede em Genebra (Suíça), 
seu objetivo principal era combater medidas protecio‑
nistas e estimular o comércio mundial. O Gatt, assim 
como o Bird e o FMI, sempre atuou em cooperação 
com a ONU. Desde 1995, quando passou a denominar‑
‑se Organização Mundial do Comércio (OMC), tem 
procurado aumentar sua influência nas questões co‑
merciais mundiais, como veremos no capítulo 11.
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Além dessas organizações econômicas criadas 
em Bretton Woods e em Havana, os países mais ricos 
constituíram um fórum de debates sobre a conjuntu‑
ra econômica e a política mundial, conhecido durante 
muito tempo como G‑7. 

DO G‑7 AO G‑20

O G‑7 (Grupo dos 7) teve sua origem em um encon‑
tro realizado em 1975, no qual se reuniram representan‑
tes das principais potências capitalistas da época: Fran‑
ça (o país anfitrião), Estados Unidos, Alemanha, Reino 
Unido, Itália e Japão. Nasceu, portanto, como G‑6. Em 
1977, o Canadá passou a fazer parte do grupo, que se 
transformou em G‑7. Durante anos esse fórum aglutinou 
as sete maiores economias do mundo. Em 1997, num 
encontro realizado em Denver (Estados Unidos), a Rús‑
sia foi admitida como membro do grupo, que passou a 
ser chamado de G‑8. Por se caracterizar como um fórum, 
o grupo não tem uma sede fixa, e a cada ano o encontro 

acontece num país ‑membro, quando são debatidas as 
questões mundiais de interesse do grupo.

O G‑8 está descaracterizado porque não reúne 
mais as maiores economias do planeta e o cenário 
econômico mundial está muito mais complexo do 
que na época em que foi criado. Atualmente, o fórum 
que tem ganhado projeção, especialmente depois da 
crise de 2008/2009, é o G‑20 (Grupo dos 20), que con‑
grega também as principais economias emergentes.

Reprodução/<www.g20.org>

O G‑20 E A CriSE finAnCEirA mUnDiAl

Com as sucessivas crises que atingiram as econo‑
mias emergentes no final da década de 1990, tornou ‑se 
necessária a criação de um novo fórum para discutir 
formas de regulação do sistema financeiro internacio‑
nal. O G‑20, criado em 1999, é composto pelos países do 
G‑8, pela Austrália, pelos dez países emergentes com 
maior peso econômico no mundo e, ainda, a União Eu‑
ropeia (observe a tabela e o mapa a seguir). Trata ‑se do 
reconhecimento da crescente importância econômica 
dos países emergentes, principalmente China, Brasil e 
Índia, e também da aceitação de que até então eles não 
tinham uma participação adequada nos destinos da 
economia mundial. A Espanha (12a economia do mun‑

do em 2011, com PIB de 1 494 bilhões de dólares) não 
faz parte do G‑20 porque a Europa já está super ‑re pre‑
sen tada. Além de abrigar quatro países como represen‑
tantes individuais – Alemanha, França, Reino Unido e 
Itália –, ainda tem a própria União Europeia, que repre‑
senta os 27 países do bloco, incluindo os quatro que já 
fazem parte do G‑20. O mesmo vale para outras econo‑
mias europeias importantes, como os Países Baixos, a 
Suíça, a Suécia e a Bélgica. Para agregar alguns países 
emergentes regionalmente importantes, mas com PIBs 
menores que o de alguns países europeus, o G‑20 não 
é composto exatamente pelas maiores economias do 
mundo, como se observa na tabela.

MEMBroS Do G-20 EM 2011

Posição/país
PiB total (em bilhões 

de dólares)
PiB per capita 

(em dólares)
Posição/país

PiB total (em bilhões 
de dólares)

PiB per capita 

(em dólares)

1. Estados Unidos 15 094 48 387 11. Índia 1 676 1 389

2. China 7 298 5 414 13. Austrália 1 488 65 477

3. Japão 5 869 45 920 14. México 1 155 10 153

4. Alemanha 3 577 43 742 15. Coreia do Sul 1 116 22 778

5. França 2 776 44 008 16. Indonésia 846 3 509

6. Brasil 2 493 12 789 18. Turquia 778 10 522

7. Reino Unido 2 418 38 592 20. Arábia Saudita 578 20 504

8. Itália 2 199 36 267 27. Argentina 448 10 945

9. Rússia 1 850 12 993 29. África do Sul 408 8 066

10. Canadá 1 737 50 436

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 5 nov. 2012. p
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Adaptado de: G‑20. México 2012. Members. Disponível em: <www.g20.org/index.php/en/members>. Acesso em: 1o nov. 2012.

p	 O	g‑20	é	composto	dos	ministros	das	Finanças	e	presidentes	de	bancos	centrais	dos	dezenove	países	representados	no	mapa.	
O	vigésimo	membro	é	a	união	europeia,	representada	pelos	presidentes	do	conselho	europeu	e	do	Banco	central	europeu.

O G‑20 congrega cerca de dois terços da população 
do planeta, 90% do PIB mundial e 80% do comércio inter‑
nacional. A reunião inaugural do fórum aconteceu em de‑
zembro de 1999, em Berlim (Alemanha), e desde então vêm 
ocorrendo reuniões anuais. Com a crise financeira mundial 
de 2008/2009, o G‑20 ganhou importância como fórum de 
discussão e proposição de saídas, e há quem defenda, como 
o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, que de‑
veria ocupar o lugar do G‑8 no cenário mundial.

A décima reunião regular do G‑20 realizou ‑se em novem‑
bro de 2008 em São Paulo; alguns dias depois ocorreu uma 
nova reunião, em Washington. Só que nessa reunião extraor‑
dinária, convocada para buscar saídas para a crise financeira, 
os países do G‑20 estiveram, pela primeira vez, representados 
por seus chefes de Estado e de governo. Foi mais uma demons‑
tração da crescente importância das economias emergentes, 
as menos atingidas pela crise mundial. Dando continuidade 

às negociações, os chefes de Estado e de governo do G‑20 reu‑
ni ram ‑se novamente em abril de 2009, em Londres, quando foi 
lançado um plano com medidas visando à superação da crise 
financeira global. Em razão do agravamento da crise, houve 
outra reunião do G‑20 ainda em setembro daquele ano, em 
Pittsburgh (Estados Unidos), e mais duas em 2010: Toronto 
(Canadá) e Seul (Coreia do Sul).

Em 2012 realizou ‑se a sétima cúpula do G‑20 em Los 
Cabos (México). Nela foi acordado o “Plano de Ação de Los 
Cabos”, com medidas voltadas à estabilização financeira e 
à recuperação da demanda do mercado consumidor para 
assegurar a continuidade do crescimento econômico e a 
recuperação do emprego. Para contribuir para atingir esses 
objetivos, foi acertado entre os líderes do grupo um aumen‑
to da capacidade de empréstimo do FMI, com um aporte 
de novos recursos da ordem de 456 bilhões de dólares (os 
Brics se comprometeram em aportar 83 bilhões de dólares).
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Outro exemplo do fortalecimento dos países em 
desenvolvimento ocorreu na Quinta Conferência Mi‑
nisterial da OMC, realizada em Cancún (México), em 
setembro de 2003. Nela foi constituído, mais uma vez 
sob a iniciativa da diplomacia brasileira e dos aliados 
do IBAS, um grupo de países que ficou conhecido como 
G‑20 (Grupo dos 20) comercial. O G‑20 comercial bus‑
ca defender os interesses dos países em desenvolvi‑

mento nas negociações comerciais com os países de‑
senvolvidos – outro exemplo de cooperação Sul ‑Sul. O 
G‑20 comercial (do qual faziam parte, em 2012, 23 
membros) é composto apenas de países em desenvol‑
vimento: doze da América Latina, seis da Ásia e cinco 
da África (no capítulo 11 vamos estudar melhor esse 
grupo, que não deve ser confundido com o G‑20 finan‑
ceiro, que vimos acima).

O	Fim	da	guerra	Fria	e	a	nOVa	Ordem	mundial
A queda do Muro de Berlim e a dissolução da 

União Soviética marcaram o fim do arranjo geopolíti‑
co e econômico vigente no mundo bipolar da época 
da Guerra Fria. Entretanto, ainda há resquícios da‑

quele período histórico, como o bloqueio imposto a 
Cuba e a divisão da península da Coreia.

Os Estados Unidos mantêm um embargo econô‑
mico a Cuba desde 1962, ano em que o país caribenho 
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foi expulso da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). O embargo e a expulsão se deram em retaliação 

ao alinhamento de Cuba com a União Soviética após a 

vitória da revolução de 1959, sob o comando de Fidel 

Castro, que depôs o ditador Fulgêncio Batista, então 

aliado dos Estados Unidos. Em 2012, Fidel Castro ainda 

continuava no poder, embora o Poder Executivo fosse 

exercido efetivamente por seu irmão, Raul Castro. Ape‑

sar de algumas concessões do regime, como a permis‑

são de viagens de cidadãos cubanos ao exterior, o em‑

bargo norte ‑americano permanecia.

Com a derrota do Eixo na Segunda Guerra Mun‑

dial, a Coreia, que havia sido dominada pelo Japão 

nesse período, foi dividida entre norte ‑americanos e 

soviéticos, com o intuito de provocar a rendição e a 

desocupação japonesa. Mesmo depois de terminada 

a Grande Guerra, a península permaneceu dividida – 

de um lado, a Coreia do Norte, socialista, aliada da 

União Soviética (hoje da China), e, de outro, a Coreia 

do Sul, capitalista, aliada dos Estados Unidos – e foi 

palco de uma guerra regional no período 1950 ‑1953.

Ampliando o foco de tensão que vem desde o 

final dessa guerra, a Coreia do Norte tem investido no 

desenvolvimento de armas nucleares e se transfor‑

mou em um dos principais focos de instabilidade do 

mundo atual. Em 2006, o país fez seu primeiro teste 

nuclear subterrâneo e, apesar das sanções internacio‑

nais impostas pelo CS da ONU, em 2009 fez uma se‑

gunda explosão em local de grande profundidade, 

com uma bomba mais potente. Observe no mapa ao 

lado as instalações nucleares do país.
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Adaptado de: LACOSTE, Yves. Géopolitique: la longue histoire d’aujourd’hui. Paris: Larousse, 2006. p. 185.

p	 em	2003,	o	governo	do	japão	estimava	que	as	Forças	arma‑
das	norte	‑coreanas	dispunham	de	cerca	de	cem	mísseis	
com	alcance	de	1	300	quilômetros,	portanto	capazes	de	atin‑
gir	 qualquer	 ponto	 do	 território	 japonês.	 atualmente	 a	
coreia	do	norte	 já	possui	mísseis	de	maior	alcance,	que	
podem	atingir	3	mil	quilômetros	(mais	que	o	dobro	da	dis‑
tância	pyongyang	‑tóquio).	esses	mísseis	 foram	exibidos	
numa	parada	militar	na	capital	do	país	em	2010.

póS ‑GUErrA friA: OrDEm UnipOlAr? 

Com o fim do mundo bipolar da Guerra Fria, a 

tendência era que a ordem internacional fosse multi‑

polar porque o Japão e a Alemanha se recuperaram da 

destruição sofrida na Segunda Guerra e despontaram 

como potências econômicas. A recuperação japonesa 

foi tão consistente que nos anos 1980 muitos analis‑

tas acreditavam que o país alcançaria os Estados Uni‑

dos e talvez até se transformasse na maior potência 

econômica do mundo. Paralelamente a isso, a Alema‑

nha e a França lideraram a formação da União Euro‑

peia (integração que começou desde o final da Segun‑

da Guerra, com o objetivo principal de recuperar e 

fortalecer as economias de seus membros). Entretan‑

to, com o passar do tempo nenhum deles se mostrou 

à altura de desafiar a hegemonia norte ‑americana e 

erigir um mundo multipolar.

O Japão, mesmo no auge de seu poder econômico, 

era uma potência com limitações geopolíticas. Por cau‑

sa da derrota na Segunda Guerra e da constituição ela‑

borada no período de ocupação norte ‑americana, re‑

nunciou à posse de armas nucleares e mesmo de forças 

armadas com capacidade de intervenção externa. O 

país possui apenas forças de autodefesa, e parte de sua 

segurança está a cargo dos Estados Unidos. Além disso, 

desde meados da década de 1990, o Japão entrou num 

período de baixo crescimento econômico alternado 

com anos de recessão. Em 1985, o PIB japonês corres‑

pondia a 32% do PIB norte ‑americano; em 1995, essa 

relação atingiu 71% (maior aproximação); mas, em 2005, 

caiu para 36%, voltando aos níveis dos anos 1980 (cal‑

cule essa relação em 1950 e em 2010 com base nos da‑

dos da tabela da página 84 e do gráfico da página 91).
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A Alemanha, embora seja uma grande potência 
econômica e tenha recuperado sua plena soberania e 
se fortalecido economicamente após a reunificação de 
1990, também tem limitações geopolíticas: suas forças 
armadas estão sob o controle da Otan, organização 
sempre comandada por um general norte ‑americano.

A Rússia, apesar de herdeira do poderoso arse‑
nal nuclear soviético, mergulhou em profunda crise 
econômica nos anos 1990, da qual começou a se re‑
cuperar somente nos anos 2000.

A China, nos anos 1990, apesar de vir crescendo a ta‑
xas elevadas desde o início dos anos 1980, antes de almejar 
se alçar a potência mundial tinha muitos problemas inter‑
nos a resolver, como garantir o crescimento econômico 
sustentado e gerar empregos para sua enorme população.

Em razão disso, na década de 1990 muitos espe‑
cialistas em relações internacionais argumentavam 
que o mundo bipolar da Guerra Fria tinha sido subs‑
tituído por um mundo unipolar, onde reinava ape‑
nas uma superpotência com poder geopolítico ‑mili‑
tar incontestável e enorme superioridade no campo 
econômico e tecnológico: os Estados Unidos.

A tese da unipolaridade se fortaleceu com a rea‑
firmação do poder militar norte ‑americano após a elei‑
ção de George W. Bush em janeiro de 2001 e, sobretudo, 

após os ataques de 11 de setembro daquele ano (obser‑
ve os dados do mapa a seguir). Esse atentado terrorista 
levou os Estados Unidos à guerra no Afeganistão, cujo 
objetivo era capturar Osama bin Laden e destruir as 
bases da organização Al Qaeda naquele país, e, dois 
anos depois, à guerra contra o Iraque, cujo intento era 
depor Saddam Hussein, que supostamente armazena‑
va armas de destruição em massa. Essa última guerra, 
na realidade uma invasão nos moldes do antigo impe‑
rialismo, ocorreu sem a legitimação de uma resolução 
aprovada no CS da ONU, reforçando o unilateralismo 
norte ‑americano. Essas medidas refletiam a chamada 
Doutrina Bush, que consistia em desencadear ata‑
ques preventivos contra países que, segundo o Pentá‑
gono, poderiam abrigar ou apoiar terroristas e ameaçar 
a segurança dos Estados Unidos.

Além do Afeganistão e do Iraque, já atacados, des‑
de o governo de George W. Bush constam da lista do 
Pentágono como ameaças à segurança dos Estados 
Unidos o Irã e a Coreia do Norte, países situados, de 
acordo com o então presidente norte ‑americano, em 
seu linguajar maniqueísta, no chamado eixo do mal. 
Num de seus discursos, Bush chegou a ameaçar: “Cada 
nação e cada religião têm de tomar uma decisão agora. 
Ou estão conosco ou estão com os terroristas”.
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p	 segundo	Banco	mundial,	os	estados	unidos	são	um	dos	países	que	mais	gastam	com	armas	em	termos	relativos	(4,8%	do	piB,	em	2010),	
e	o	que	mais	gasta	em	termos	absolutos	(700	bilhões	de	dólares,	em	2010).	desde	2001	aumentou	ainda	mais	seus	gastos	com	armas	
para	sustentar	as	guerras	no	iraque	e	no	afeganistão,	tornando	‑se	responsável	por	quase	metade	das	despesas	militares	mundiais.
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Entretanto, com a eclosão da crise mundial em 2008, 

houve mudanças significativas – políticas, econômicas e 

consequentemente geopolíticas – no cenário descrito an‑

teriormente. Com essa crise houve um enfraquecimento 

da economia dos Estados Unidos, embora deva ser lem‑

brado que ela já vinha dando sinais de que não estava bem 
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desde o início dos anos 2000. Com a eleição do democrata 
Barack Obama em 2008 (ele assumiu em janeiro de 2009), 
em grande parte ajudado pela crise, houve uma impor‑
tante mudança de rumo na política externa norte ‑ame ri‑
cana. Com o novo governo, os Estados Unidos abandona‑
ram o unilateralismo da Doutrina Bush e vêm apostando 
no multilateralismo, na negociação e no diálogo, até mes‑
mo com países antes inseridos no chamado eixo do mal. 
Também se reaproximaram de tradicionais aliados, como 
a França e a Alemanha, cujas relações estavam estreme‑
cidas desde a intervenção no Iraque, ação que esses paí‑
ses não apoiaram. Com a reeleição de Obama em novem‑
bro de 2012 para mais um mandato de quatro anos, essa 
política externa deverá ter continuidade.

Diante dessa nova postura política e econômica 
norte ‑americana, somada ao fortalecimento econô‑
mico da China, alçada à condição 
de segunda economia mundial 
(em 2010) e principal credora dos 
Estados Unidos, à emergência do 
G‑20 financeiro e do grupo conhe‑
cido como Brics (leia o texto do 
boxe), a tese da unipolaridade foi 
totalmente superada.

Embora os Estados Unidos 
continuem com mais poder do que 
os outros países, as relações entre 
as potências consolidadas e emer‑
gentes caminham para uma situa‑
ção de maior equilíbrio, de maior 
simetria e até mesmo de maior in‑
terdependência; enfim, para um 

mundo multipolar. Previsões são sempre sujeitas à 
prova de realidade, mas apontam um cenário de mu‑
danças na correlação de forças em futuro próximo, in‑
dicando a emergência de novas potências no mundo. 
Sem dúvida, os países do Brics, principalmente a Chi‑
na, são os que têm maior potencial para ocupar uma 
vaga entre as grandes potências de um mundo multi‑
polar em construção.

Outro importante indicador das mudanças na cor‑
relação de poder econômico entre as potências atuais é 
o fato de os Estados Unidos serem o país mais endivida‑
do do mundo e ser justamente a China seu maior credor, 
superando recentemente o Japão. Observe o gráfico 
abaixo e perceba que mais dois membros do Brics – Bra‑
sil e Rússia – também estão entre os maiores comprado‑
res de títulos públicos do governo norte ‑americano.

BriCS

Brics é um acrônimo que define um grupo formado por cinco importantes países emergentes – Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul (que se juntou ao grupo em 2011).

PotEnCiAl DoS PAÍSES Do BriCS – 2010

Posição mundial 
segundo o PiB/país

População 
(milhões hab.)

Área 
(milhões km²)

PiB 
(em bilhões de dólares)

Crescimento anual 
do PiB de 

2000 a 2010 (%)

reservas de moeda 
estrangeira* 

(em bilhões de dólares)

2. China 1 338 9,6 5 878 10,8 2 464

7. Brasil 195 8,5 2 090 3,7 365

9. Índia 1 171 3,3 1 538 8,0 296

11. Rússia 142 17,1 1 465 5,4 515

28. África do Sul 50 1,2 357 3,9 51

THE WORLD BANK. World Development Report 2012. Washington, D.C., 2011. p. 392 ‑399; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2011. Disponível em: <www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 28 out. 2012; HARVARD BUSINESS SCHOOL. Global Finance. International Reserves of Country Worldwide. 
Disponível em: <www.gfmag.com/tools/global ‑database/economic ‑data/11859 ‑international ‑reserves ‑by ‑country.html#axzz1sVK3aByC>. Acesso em: 28 out. 2012.

* Os dados da China são de 2010, os dos outros países, de 2012.

Valor dos títulos (bilhões de dólares)

* Inclui: Equador, Venezuela, Indonésia, Bahrein, Irã, Iraque, 
   Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,
   Argélia, Gabão, Líbia e Nigéria.

** Inclui: Bahamas, Bermudas, Ilhas Cayman, Antilhas Holandesas
   e Panamá.
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China

1 154 1 122

263 257 254
202 198

154 153 143

Japão Brasil Suíça Taiwan Reino
Unido

Rússia BélgicaPaíses
exportadores
de petróleo*

Países
do

  Caribe**

Principais governos detentores de títulos do Tesouro 
dos Estados Unidos – agosto de 2012

U. S. DEPARTMENT OF THE TREASURY/FEDERAL RESERVE BOARD. Major Foreign Holders of Treasury Securities, 16 out. 2012. Disponível em: <www.
treasury.gov/resource‑center/data‑chart‑center/tic/Documents/mfh.txt>. Acesso em: 1o nov. 2012.
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A sigla Bric foi criada em 2003 pelo econo‑
mista Jim O’Neill, do banco Goldman Sachs. 
Apareceu em um documento, do qual O’Neill 
foi um dos autores, que mostrava diversas 
projeções para os quatro países. Com base em 
uma série de dados – tamanho do PIB, taxa 
de crescimento econômico, renda per capita, 
tamanho da população, participação no con‑
sumo global e movimentação financeira –, os 
autores desse documento previram que esses 
quatro países estarão entre as seis maiores 
potências econômicas do mundo em 2050 
(veja o segundo gráfico ao lado). 

O grupo Bric não é um bloco econômi‑
co nem uma aliança política ou militar. Há, 
contudo, apesar de muitas diferenças inter‑
nas, pontos em comum e interesses 
convergentes entre seus membros, e ele 
acabou tomando a forma de um fórum 
de discussões. Em 16 de junho de 2009, 
aconteceu na Rússia a primeira reunião 
dos chefes de Estado e de governo dos 
quatro países do grupo (antes do in‑
gresso da África do Sul, que só viria a 
ocorrer em 2011), e desde então eles se 
reuniram outras vezes. O objetivo de‑
les é, antes de tudo, mostrar unidade 
diante das potências já estabelecidas, 
discutir estratégias para terem maior 
participação nas decisões políticas e 
econômicas que afetam o mundo e ob‑
ter maior projeção internacional.

Durante a III Cúpula do Bric, rea‑
lizada em Sanya (China) em 2011, a 
África do Sul foi convidada a fazer par‑
te do grupo, que assim ganhou 
o “S” de South Africa. Apesar de 
ser a maior economia africana, a 
África do Sul tem um PIB peque‑
no comparado aos outros quatro; 
no entanto, tem um peso político 
importante como representante 
desse continente.

Estados
Unidos

China

14 658

PIB total (em bilh›es de d—lares)

5 878*
5 459

3 316
2 583 2 247 2 090 2 055

1 574 1 538

*Inclui 207 bilh›es de d—lares do PIB de Hong Kong (prov’ncia especial chinesa).

Japão Alemanha França Brasil Itália Canadá ÍndiaReino
Unido

As maiores potências econômicas em 2010

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2011. Disponível em: 

<www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 28 out. 2012.

PIB total (em bilhões de dólares)

As maiores potências econômicas em 2050 (projeção)

GOLDMAN SACHS. Dreaming with Brics: the path to 2050. Global Economics, New York, n. 99, p. 4, 1o out. 2003. 

Disponível em: <www2.goldmansachs.com/ideas/brics/book/99‑dreaming.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2010.

Foto	oficial	da	iV	cúpula	de	líderes	
do	Brics,	realizada	em	2012	em	nova	
délhi	(índia).	O	anfitrião,	o	primeiro‑
‑ministro	da	índia	manmohan	singh,	
no	meio	da	foto,	 tem	à	sua	direita	
dmitri	 medvedev,	 presidente	 da	
rússia,	e	dilma	rousseff,	presiden‑
te	do	Brasil;	à	sua	esquerda,	en	con‑
tram	‑se	 hu	 jintao,	 presidente	 da	
china,	e	jacob	Zuma,	presidente	da	
África	do	sul.
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1.	 caracterize	sucintamente	o	período	da	guerra	Fria.

2.	 Qual	é	a	ligação	entre	o	plano	marshall	e	a	doutrina	truman?

3.	 O	que	foi	o	conflito	leste	‑Oeste?	Quais	eram	os	principais	símbolos	da	ordem	mundial	bipolar?

4.	 O	que	é	a	Onu	e	como	é	sua	estrutura	de	poder?	Qual	seu	papel	no	mundo?	

5.	 por	que	a	representação	atual	do	cs	da	Onu	é	anacrônica?

6.	 O	que	são	o	Bird	e	o	Fmi?	Qual	foi	o	papel	dessas	entidades	no	período	pós	‑segunda	guerra?

Compreendendo conteúdos

•	leia	os	trechos	a	seguir,	o	primeiro	retirado	da	revista	Política Externa	e	o	segundo,	do	livro	Compreender o mun‑
do,	de	Boniface	pascal.	depois,	faça	o	que	se	pede.

Cartas	dos	editores

Há diversas indicações de que se cristaliza entre os estudiosos das relações internacionais o conceito de que chega 
ao fim a curta era da unipolaridade que parecia haver sucedido a da bipolaridade quando, em 1989, com a queda do 
Muro de Berlim, ficou estabelecido, simbolicamente, o fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética.

O crescimento econômico de países até agora considerados no máximo emergentes, que vem sendo a locomotiva 
do desenvolvimento global no século XXI, é o principal indicador desse ainda incompletamente definido novo ar‑
ranjo de forças, que alguns chamam de multipolar, outros de não polar.

[...]
pOlítica	externa.	são	paulo:	paz	e	terra,	v.	17,	n.	1,	jun./ago.	2008.	p.	5.

Introdução

[...]

Na verdade, o mundo não é unipolar, pois em um mundo globalizado potência alguma pode impor sua agenda 
às outras. Nem mesmo uma superpotência pode, sozinha, decidir, e muito menos resolver, os grandes desafios 
internacionais. No entanto, o mundo também não é multipolar: não há nada equivalente ao poderio norte ‑ame ri‑
cano, embora ele seja menos nítido após os dois mandatos de George W. Bush. 

O mundo, portanto, não é nem unipolar nem multipolar, ele é globalizado. Pode ‑se dizer mesmo que está em 
vias de multipolarização, com o enfraquecimento relativo dos Estados Unidos (o que pode, no entanto, reverter), 
e, sobretudo, a emergência lenta e constante de outros polos de potências que, embora não estejam ainda em 
condições de se medir com os Estados Unidos, têm o próprio espaço, a própria margem de manobra e dispõem de 
peso crescente no processo internacional de decisão.

No início dos anos 1970, refletindo sobre a geopolítica mundial, Nixon e Kissinger1 distinguiam cinco polos de po‑
tências: os Estados Unidos, a União Soviética, a Europa, o Japão e a China. Se trocarmos hoje a URSS pela Rússia 
e levarmos em conta modificações eventuais de hegemonia no interior desse clube, veremos que a situação não 
evoluiu muito. Seria possível, eventualmente, juntar a Índia a essa lista, mas essa seria, antes, uma perspectiva 
futura do que uma realidade imediata.

[...]
BOniFace,	pascal.	Compreender o mundo.	são	paulo:	senac	são	paulo,	2011.	p.	15	‑16.

•	identifique,	ao	longo	do	capítulo,	elementos	para	comprovar	o	que	foi	afirmado	nos	dois	textos.	

•	há	concordância	entre	eles?	afinal,	qual	é	a	ordem	internacional	pós	‑guerra	Fria:	unipolar	ou	multipolar?	
Qual	é	a	posição	do	Brasil	nessa	nova	ordem?

•	produza	um	pequeno	texto	dissertativo	sintetizando	sua	reflexão	e	dê	um	título	a	seu	ensaio.

Desenvolvendo habilidades 

1	  Richard Nixon (1913 ‑1994) foi presidente dos Estados Unidos entre 1969 e 1974; Henry Kissinger (1923‑) foi Secretário de Estado norte ‑americano entre 1973 e 1977.
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Pesquisa	na	internet

P Brics

Para saber mais sobre o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conecte ‑se aos sites:

– BRICS‑PED. Disponível em: <http://brics‑ped.com.br>;

– Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos‑inter‑regionais/agrupamen‑
to‑brics>. Acessos em: 8 nov. 2012.

P G‑20

Saiba mais sobre o G‑20 e seus países ‑membros conectando ‑se ao site (em inglês e espanhol). Disponível em: <www.g20.
org>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P iBAS

Para saber mais sobre o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, conecte ‑se aos sites:

– oficial do fórum (em inglês). Disponível em: <www.ibsa‑trilateral.org>;

– do Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos‑inter‑regionais/forum‑ 
ibas>. Acessos em: 8 nov. 2012.

P oCDE

Para mais informações sobre esse organismo e seus países ‑membros, conecte ‑se ao site (em inglês e francês). Disponível em: 
<www.oecd.org>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P onU

Para saber mais sobre a ONU, instâncias de poder e suas agências, conecte ‑se ao site (em inglês, espanhol e outras línguas). 
Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P onUBr

Consulte também o site das Nações Unidas no Brasil, com informações disponíveis em português. Disponível em: <www.onu.
org.br>. Acesso em: 8 nov. 2012.

P otan

Conecte ‑se ao site para obter mais informações sobre a otan, suas novas atribuições e sua expansão (em inglês e francês). 
Disponível em: <www.nato.int>. Acesso em: 8 nov. 2012.

Sessão	de	vídeo

P o dia seguinte. Direção: Nicholas Meyer, Estados Unidos, 1983.

Mostra as consequências nefastas de uma guerra nuclear, pro‑
vavelmente muito aquém do que seria na realidade. Evidencia o 
perigo que pairou sobre a humanidade durante a Guerra Fria, em 
razão da corrida armamentista, mas que permanece hoje em dia, 
já que os arsenais nucleares dos Estados Unidos e da Rússia fo‑
ram reduzidos, mas não desmantelados, e ainda tem havido a pro‑
liferação de novos países nucleares, como Índia, Paquistão, Israel 
e Coreia do Norte. Esse filme representa bem o cenário sugerido 
pela famosa frase de Albert Einstein, reproduzida na epígrafe des‑
te capítulo.
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Enquanto o mundo for desigual economicamente 

e cada comunidade não puder considerar que é 

tratada com justiça, os riscos de guerra existirão.

Pascal Boniface (1956), diretor do Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) e professor de Relações Internacionais na Universidade de Paris 8.

Os conflitos armados sempre existiram na história da humanidade: nos primórdios, 
entre tribos; com o passar do tempo, entre Estados; também ocorrem guerras civis, que são 
enfrentamentos bélicos entre grupos rivais no interior de um país.

Muitas vezes, uma guerra tem características múltiplas: pode envolver grupos étnicos 
diferentes (de um ou mais países), dois ou mais Estados beligerantes, ou forças de ocupa-
ção estrangeira e grupos guerrilheiros, que, por sua vez, podem usar métodos terroristas.

Logo que a Guerra Fria terminou, houve um aumento dos conflitos armados no mundo 
(foram 50 em 1990), a ponto de em 1993 o então secretário-geral da Otan, Manfred Wörner, 
afirmar: “Desde a dissolução do comunismo soviético, nós nos encontramos diante de um pa-
radoxo: há um recuo da ameaça mas também um recuo da paz”. A partir daí os conflitos bélicos 
deixaram de se inserir na lógica bipolar da Guerra Fria e passaram a ter motivações diversas. 
Com o passar do tempo houve uma redução no número de guerras (foram 30 em 2010) e a 
maioria delas ocorreu em países pobres da África e da Ásia. Observe o gráfico e o mapa a seguir.

Américas

Número de 

conflitos

Europa

6

1 1 1

3 3

1990
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2010

África Oriente Médio Ásia

13
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3

5

21
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Conflitos armados desde o fim da Guerra Fria
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SMITH, Dan. The Penguin State of the World Atlas. 9th ed. London: Penguin Books, 2012. p. 58-59.
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Neste capítulo veremos os exemplos de conflitos armados mais significativos e 

aprofundaremos apenas dois casos que apresentam causas múltiplas e interligadas: a 

Guerra no Afeganistão, motivada pelo terrorismo da Al-Qaeda (em árabe, que significa ‘a 

base’), e os conflitos entre árabes e judeus, motivados por disputas de território.
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Adaptado de: SMITH, Dan. The Penguin State of the World Atlas. 9th ed. London: Penguin Books, 2012. p. 58-59. 

terrorisMo	e	guerrilha

De acordo com o Dicionário de política, de Nor-
berto Bobbio, terrorismo é a “prática política de 
quem recorre sistematicamente à violência contra as 
pessoas ou as coisas provocando o terror”. Quando 
uma organização qualquer faz algum atentado terro-
rista, seja instalando uma bomba em algum local pú-
blico, seja utilizando um homem-bomba num ataque 
suicida, está querendo intimidar, disseminar o medo 
em uma comunidade ou país para atingir algum fim: 
difusão de uma ideologia, autonomia político-territo-
rial, autoafirmação étnica ou religiosa, etc.

É importante também fazer uma distinção entre 
guerrilha e terrorismo, embora muitas vezes um gru-
po guerrilheiro possa lançar mão de táticas terroris-
tas. A guerrilha se caracteriza por ser um conflito em 
que se opõem formações irregulares de combatentes 
e forças armadas regulares de um Estado. É típica de 
países onde há profundas injustiças políticas e sociais 

e, portanto, parte da população está disposta a lutar 
por mudanças ou apoiar o grupo que se propuser a 
isso. Segundo o Dicionário de política: “A destruição 
das instituições existentes e a emancipação social e 
política das populações são, de fato, os objetivos pre-
cípuos dos grupos que recorrem a este tipo de luta 
armada”. Em geral, os grupos guerrilheiros atacam 
alvos militares e pontos estratégicos do Estado contra 
o qual lutam. Preocupam-se em fazer o mínimo de 
vítimas civis e em conquistar a simpatia e o apoio de 
parte da população para sua causa. Já os terroristas 
são indiferentes à quantidade de vítimas civis, com o 
intuito de causar pânico, e não se interessam em dia-
logar com a população nem obter seu apoio.

Há vários exemplos históricos de grupos guerri-
lheiros em diversos países, principalmente da América 
Latina, África e Ásia, continentes marcados por pobre-
za, injustiça social e concentração do poder político. 
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Na América Latina, em 2012, o grupo armado 
mais antigo em atuação eram as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (Farc), que desde sua 
criação, em 1964, lutam contra o Estado colombia-
no. No início, as Farc eram uma guerrilha rural de 
inspiração revolucionária (tinham ligações com o 
Partido Comunista da Colômbia) que lutava contra 
as injustiças sociais e, por isso, obtinha apoio de 
parte da população, sobretudo dos mais pobres. En-
tretanto, com o tempo as Farc se tornaram um gru-
po terrorista por causa de seus métodos violentos, 
que incluem sequestros de civis e até envolvimento 
com o narcotráfi co, hoje sua principal fonte de ren-
da. Por isso não têm mais nenhum apoio da popu-
lação colombiana. A partir de 2002, com a eleição 
do presidente Álvaro Uribe, o governo passou a 
combatê-las mais intensamente com recursos e ar-
mas fornecidos pelos Estados Unidos por meio de 
um acordo batizado de Plano Colômbia. Em 2008, 
as Farc sofreram um duro golpe: numa operação das 
forças armadas do governo na selva, três de seus 
mais importantes líderes foram mortos; em outra 
operação, quinze reféns que estavam em poder do 
grupo foram resgatados. Em 2012 houve uma dis-

tensão no confl ito, fato que acabou levando ao iní-
cio de um processo de negociação de paz na tenta-
tiva de pôr fi m aos enfrentamentos de quase cinco 
décadas. Mas, mesmo durante o período de nego-
ciações, não houve um cessar-fogo: as forças milita-
res do governo mantiveram ofensivas contra o gru-
po e os guerrilheiros continuaram seus ataques.

Na África, em diversos países, houve grupos 
guerrilheiros que lutaram contra o colonialismo, 
como o Movimento Popular de Libertação de An-
gola (MPLA) e a União para a Independência Total 
de Angola (Unita), que combateram a dominação 
portuguesa. Entretanto, após a independência po-
lítica, obtida em 1975, o conflito armado em Ango-
la entrou na lógica da Guerra Fria. O MPLA se con-
solidou no poder com o apoio da União Soviética, e 
a Unita, apoiada por Estados Unidos e África do 
Sul, passou a lutar contra o governo. A guerra civil 
em Angola se estendeu até 2002, quando foi selado 
um acordo de paz. A Unita deixou de ser um grupo 
guerrilheiro e se transformou num partido de opo-
sição ao MPLA.

p	 o	curdistão	(‘país	dos	curdos’)	é	uma	região	que	abrange	
parte	de	territórios	de	vários	estados	e	que	tem	cerca	de	26	
milhões	de	habitantes.	na	turquia,	onde	vive	a	maioria	des-
se	grupo	étnico	(cerca	de	15	milhões,	20%	da	população	do	
país),	foi	criado	o	mais	atuante	grupo	guerrilheiro	que	luta	
por	um	estado	curdo	independente,	o	partido	dos	trabalha-
dores	do	curdistão	(pKK,	do	curdo	Partiya Karkerên Kurdis-
tan),	que	atua	também	no	norte	do	iraque.	desde	1984	o	pKK	
fez	diversos	ataques	contra	alvos	turcos,	sempre	com	vio-
lentos	contra-ataques	das	forças	armadas	da	turquia.	des-
de	então	morreram	mais	de	30	mil	pessoas,	a	maioria	delas	
da	etnia	curda.
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p	 embora	enfraquecidas,	em	2012	as	farc	continuavam	em	
ação	e	ainda	controlavam	uma	parte	signifi	cativa	do	territó-
rio	colombiano.
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Adaptado de: SMITH, Dan. Atlas dos conflitos mundiais. São Paulo: Nacional, 2007. p. 62.
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Há grupos guerrilheiros que adotam táticas ter
roristas contra um Estado nacional tentando separar 
parte do território ou expulsar tropas de ocupação. 
Encaixamse nessa defnição o ETA (do basco Euskadi Ta  

Aska tasuna, que signifca ‘Pátria Basca e Liberdade’), 
 no norte da Espanha; os grupos chechenos, na Rússia; 
os curdos, na Turquia (observe o mapa da página an 
terior). É o caso também dos atuais grupos palestinos, 
como o Hamas, a Jihad Islâmica e as Brigadas dos 
Mártires de AlAqsa, que reivindicam territórios 
ocupados por Israel (a seguir estudaremos em detalhe 
o confito israelopalestino).

Finalmente, há grupos que espalham o terror 
como afirmação de seu fundamentalismo religioso. 
É esse o caso da rede terrorista AlQaeda, que luta 
contra a hegemonia da sociedade cristã ocidental, 
representada principalmente pelos Estados Unidos, 
em nome da preservação de certos preceitos do 
islamismo (como é o maior grupo terrorista em 
atividade e teve conexões com as Guerras do 
Afeganistão e do Iraque, vamos estudálo a seguir). 
Observe no mapa abaixo os principais ataques 
terroristas perpetrados no início do século XXI.

O terrorismo também pode ser praticado pelo Es
tado. Nos anos 1920, Josef Stálin, então secretáriogeral 
do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), em 
perseguição a seus opositores, mandou vários deles 
para campos de concentração. Na Alemanha do início 
dos anos 1930, com a ascensão dos nazistas sob a lide
rança de Hitler, o Estado deu início a um processo de 
genocídio contra judeus, comunistas e ciganos.

Na África do Sul, enquanto vigorou o regime segre
gacionista apartheid (em africâner, que signifca ‘separa
ção’), também havia um Estado terrorista. Após a inde
pendência política em 1961, chegou ao poder o Partido 
Nacional, controlado pelos descendentes de imigrantes 
holandeses e alemães; a partir de então, a minoria bran

ca ofcializou o apartheid. Essa minoria (menos de 10% 
da população) controlava o aparelho estatal, as empre
sas, as terras e explorava a maioria negra, que vivia con
fnada em guetos, coagida pela violência e sem direitos 
políticos mínimos. Durante o apartheid, as pessoas eram 
brancas ou negras, não havia meiotermo. Mas isso mu
dou um pouco com o fm desse regime segregacionista. 
De acordo com a Statistics South African, órgão respon
sável pelo Censo 2011 do país, os 50,6 milhões de sulafri
canos são compostos por 79,5% de africanos (assim o 
censo classifca os negros, divididos em diversas etnias: 
zulus, xhosas, pedis, sothos, etc.), 9% de brancos, 9% de 
coloureds (do inglês, que signifca ‘mestiços’) e 2,5% de 
indianos/asiáticos. 
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Adaptado de: SMITH, Dan. The Penguin State of the World Atlas. 8th ed. London: Penguin Books, 2008. p. 62-63; SMITH, Dan. The Penguin State of the World Atlas. 9th ed. London: Penguin Books, 2012. p. 64-65.
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Em 1994, quando Nelson Mandela (de et-
nia xhosa), após 27 anos de reclusão, foi eleito 
presidente da República, esse regime racista e 
segregacionista foi extinto do ponto de vista jurí-
dico-institucional. Porém, a herança da histórica 
discriminação negativa imposta aos negros, da 
falta de oportunidades e das desigualdades so-
cioeconômicas ainda permanece na sociedade 
sul-africana. Por isso o governo da África do Sul, 
em 2012, no terceiro mandato de um presidente 
negro (Jacob Zuma, da etnia zulu, eleito em 
2009), continuava pondo em prática as políticas 
de ação afirmativa iniciadas em 1994 para com-
pensar as desigualdades socioeconômicas her-
dadas da época do apartheid (saiba mais lendo 
os textos a seguir). Entre elas podem-se mencio-
nar: política de reforma agrária para permitir 
que a maioria da população sul-africana tenha 
acesso à terra, medidas visando a inclusão de 
trabalhadores negros em empresas e no serviço 
público e a entrada de maior número de estu-
dantes negros nas universidades do país.
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p	 crianças	brincam	em	piscina	infantil	no	distrito	de	guguletu,	periferia	
da	cidade	do	cabo	(África	do	sul),	numa	zona	da	cidade	em	que	os	
negros	ficavam	confinados	no	passado	(foto	de	2010).	paralelamente	
às	políticas	de	ação	afirmativa,	os	governos	pós-apartheid	têm	pro-
curado	investir	em	educação	e	saúde	para	que	as	crianças	e	os	jovens	
tenham	uma	condição	de	vida	melhor	que	a	de	seus	antepassados.

Apartheid era um sistema rígido de segregação racial, de sepa-
ração entre brancos e negros, que teriam lugares separados onde 
morar e manteriam suas culturas próprias. Os contatos entre os dois 
grupos deveriam restringir-se às relações de trabalho, nas quais os 
brancos estavam destinados a ser os patrões e os negros, os empre-
gados. Proibia-se o casamento de brancos com negros, mestiços ou 
asiáticos. A separação racial deveria ser completa: um negro não po-
deria sequer rezar na igreja de brancos. Teoricamente, cada grupo 
teria direito a seu desenvolvimento próprio. Assim, todo o ensino, do 
primário ao universitário, era segregado: havia estabelecimentos 
para os brancos e outros para os negros. Sucede que, na divisão do 
território entre brancos e negros, os brancos ficaram com as melho-
res terras, além do controle das minas de ouro e diamantes. Na lógica 
do apartheid, cabia aos brancos a riqueza e aos negros, a pobreza. E 
estes últimos não eram cidadãos. Não podiam votar nem ser votados.

SILVA, Alberto da Costa e. A África explicada aos meus filhos. 
Rio de Janeiro: Agir, 2008. p. 140.

Ação afirmativa

Conceitualmente, a ação afirmativa refere-se a um conjunto de 
políticas públicas adotadas com vistas a contribuir para a ascensão de 
grupos socialmente minoritários, sejam eles grupos étnico-culturais, 
sexuais ou portadores de necessidades especiais. Em síntese, a ação 
afirmativa tem como objetivo combater as desigualdades sociais re-

sultantes de processos de discriminação negativa, dirigida a setores 
vulneráveis e desprivilegiados da sociedade.

Tais políticas, que têm como marco histórico a sua instituciona-
lização no sistema educacional norte-americano, a partir da década 
de 1960, visando ao ingresso dos negros nos centros universitários de 
excelência do país, são, grosso modo, justificadas a partir de duas 
ordens de argumentos.

Na primeira delas, parte-se do princípio de que a ação afirmativa 
decorre da necessidade de superação de uma histórica situação de 
exploração e discriminação presentes em uma dada sociedade, sub-
jazendo, portanto, a esta perspectiva, a ideia de reparação (ou com-
pensação) a um grupo por uma injustiça ocorrida no passado.

Numa outra vertente, a ação afirmativa teria a função de corrigir 
situações de desigualdades existentes presentemente em uma so-
ciedade, resultantes da discriminação ou do racismo institucional, 
bem como de uma cultura política baseada em crenças e atitudes ei-
vadas de preconceito, hostilidade e segregação. Neste sentido, as 
políticas de ação afirmativa constituem-se em medidas garantidoras 
da inclusão social, voltando-se, portanto, para a promoção da igual-
dade social, conforme prescrito nos textos constitucionais dos Esta-
dos democráticos de direito.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB). Programa de Pós-Gradua-
ção em Ciências Jurídicas. João Pessoa, 2009. Disponível em: <www.ccj.ufpb.br/

pos/index.php/acao-afirmativa>. Acesso em: 6 nov. 2012.

O que erA O apartheid?

CID
A

D
A

N
IA

: P

O
LÍTICA COM

P
E

N
S

A
T

Ó
R

IA

98	 Mundo	conteMporâneo:	econoMia,	geopolítica	e	sociedade

GGB_v2_PNLD2015_094a115_U01C05.indd   98 3/25/13   9:08 AM



O terrorismo de Estado também foi comum na 

América Latina durante as várias ditaduras militares 

que se instalaram durante a Guerra Fria: Brasil 

(1964-1985), Chile (1973-1990), Argentina (1976- 

-1983), entre outras. Nesse período, milhares de pes-

soas foram presas sem julgamento, torturadas e 

muitas delas assassinadas apenas porque faziam 

oposição ao governo vigente. Em reação ao fecha-

mento político e à ausência de diálogo, surgiram gru-

pos armados que passaram a adotar práticas terro-

ristas contra os governos ditatoriais, acirrando o 

conflito e a violência.

O terrOrismO dA Al-qAedA e A GuerrA nO AfeGAnistãO

A Al-Qaeda foi responsável 

pelo maior atentado terrorista da 

História, perpetrado em 11 de se-

tembro de 2001 contra os Estados 

Unidos (veja a foto). Após esse 

atentado, transformou-se no mais 

atuante e temido grupo terrorista 

da atualidade.

A Al-Qaeda foi criada em 

1988, mas começou a se formar no 

início dos anos 1980. Na época, o 

milionário saudita Osama bin La-

den ajudou a recrutar voluntários 

e a formar os mujahedins (comba-

tentes islâmicos, majoritariamen-

te árabes) para lutar no Afeganis-

tão contra a ocupação soviética 

(1979-1989), pois ele não aceitava 

a presença estrangeira em países 

muçulmanos (em 1984 ele próprio 

foi lutar nessa guerra e permane-

ceu até o final). Os mujahedins re-

ceberam apoio financeiro de Bin 

Laden, da Arábia Saudita, de ou-

tros países árabes, do Paquistão e 

dos Estados Unidos (porque esse conflito ainda se 

inseria na lógica bipolar da Guerra Fria). Além disso, 

os norte-americanos forneceram armas e treinamen-

to militar aos combatentes no Afeganistão.

Com a expulsão dos soviéticos, instaurou-se 

uma luta pelo poder no Afeganistão até a vitória, em 

1996, do movimento Talibã (em pashtun, que signifi-

ca ‘estudantes’), grupo fundamentalista formado 

pela etnia majoritária no país (observe o gráfico na 

página seguinte). O Talibã foi organizado nas ma-

drassas (em árabe, que significa ‘escolas religiosas’) 

do Paquistão voltadas para o estudo do Alcorão, o 

livro sagrado do islamismo. Nessa época Bin Laden 

voltou ao Afeganistão, montou o quartel-general da 

Al-Qaeda no país e criou diversos centros de treina-

mento de terroristas; o regime Talibã passou a dar 

suporte à sua causa antiamericana. Alguns anos an-

tes Bin Laden tornara-se inimigo dos Estados Uni-

dos quando estes, durante a primeira guerra contra 

o Iraque, em 1990/1991, colocaram tropas e aviões 

em alerta na Arábia Saudita (como vimos, ele era 

contra a presença de estrangeiros em território mu-

çulmano, principalmente em seu país natal, onde 

estão as cidades sagradas de Meca e Medina). 

Na Primeira Guerra do Golfo, o Iraque, então 

governado por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait 

para se apoderar de seus campos de petróleo e 

ameaçou invadir a Arábia Saudita. Por isso os Esta-

dos Unidos intervieram na guerra para expulsar o 

Iraque do território kuwaitiano e defender o da Ará-

bia Saudita, maior produtor de petróleo e impor-

tante aliado norte-americano na região (Bin Laden 

também era inimigo do regime saudita por causa 

dessa aliança). 

p	 dezenove	terroristas	(catorze	deles	sauditas)	sequestraram	quatro	aviões	de	passa-
geiros	em	aeroportos	dos	estados	unidos	e	os	usaram	nos	ataques	a	importantes	
símbolos	do	poder	norte-americano.	dois	deles	foram	arremessados	contra	as	duas	
torres	gêmeas	do	World	trade	center	(em	nova	York),	símbolos	do	poder	econômico,	
o	que	provocou	o	desabamento	dos	edifícios	e	a	morte	de	2	973	pessoas	(a	foto	mos-
tra	o	momento	em	que	a	primeira	torre	desaba).	o	terceiro	avião	caiu	sobre	uma	ala	
do	pentágono	(departamento	de	defesa	norte-americano,	em	Washington,	d.c.),	
símbolo	do	poder	militar	do	país.	o	quarto	avião,	que	provavelmente	seria	lançado	
sobre	a	casa	Branca,	sede	do	poder	político	norte-americano,	caiu	em	um	campo	
agrícola	no	estado	da	pensilvânia.
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ATLAS of the Middle East. 2nd ed. Washington, D.C.: National Geographic, 2008. p. 24.

Após os ataques de 11 de setembro, o governo 

norte-americano exigiu do Afeganistão a entrega de 

Bin Laden. Como o governo do Talibã não cedeu à 

exigência, em outubro de 2001 os Estados Unidos, 

apoiados pelos ingleses, iniciaram um ataque aéreo 

contra o país. Paralelamente, deram apoio à Aliança 

do Norte, grupo guerrilheiro composto de diversas 

etnias que tinham em comum a oposição ao governo 

do Talibã. Com o apoio anglo-americano, a Aliança do 

Norte foi conquistando territórios até tomar a capital, 

Cabul, em novembro de 2001, e o Talibã acabou 

deposto. O líder moderado da etnia pashtun, Hamid 

Karzai, foi escolhido para formar o governo interino.

Em 2002 foi instituída a Missão das Nações Unidas 

de Assistência ao Afeganistão (Unama), e em 2004 foram 

realizadas eleições diretas, nas quais Hamid Karzai, até 

então governante interino, foi eleito presidente.

Entretanto, o governo afegão não controlava o 

país integralmente, mas apenas Cabul e algumas re-

giões próximas da capital. Parte do território continua-

va controlada por milícias locais, sob a liderança de 

senhores da guerra de diversas etnias (essa situação 

permanecia até 2012). A rearticulação do Talibã e da 

Al-Qaeda na fronteira com o vizinho Paquistão e a in-

tensificação dos combates e dos atentados terroristas, 

principalmente em Cabul, levaram o governo dos Esta-

dos Unidos e seus aliados a aumentar o contingente 

das tropas no Afeganistão. Em 2002, o Conselho de Se-

gurança da ONU aprovou o envio de uma Força Inter-

nacional de Assistência e Segurança (Isaf, sigla em in-

glês), comandada pela Otan, composta de pouco mais 

de 5 mil soldados. No início de 2010, esse contingente 

já atingira 85 mil soldados e, em 2012, já havia ultrapas-

sado os 112 mil militares vindos de cinquenta países, 

embora, como mostra a tabela da página seguinte, os 

Estados Unidos possuíssem dois terços do total.

Ca
ss

ia
no

 R
öd

a/
A

rq
ui

vo
 d

a 
ed

ito
ra

Cabul

Bagram

TURCOMENISTÃO

USBEQUISTÃO
TAJIQUISTÃO

CHINA

ÍNDIA

PAQUISTÃO

IRÃ

FARAH

NIMROZ

HELMAND
KANDAHAR

ZABUL
PAKTIKA

GHAZNI

URUZGAN

DAYKUNDI

LOGAR

LAGHMAN

KHOST

TAKHAR

BADAKHSHAN

BAGHLAN

BALKH

JAWZJAN

SAR-E PUL

BAMYAN

FARYAB

BADGHIS

HERAT GHOR

PARWAN

PANJSHIR

CABUL

WARDAK

KUNAR

PAKTIYA

SAMANGAN

KUNDUZ

NURISTAN

NANGARHAR

KAPISA

Kandahar

Herat

34° N

68° L

Lashkar Gah

Mazar-i
Sharif

Estados Unidos

Alemanha

Reino Unido

Dinamarca

Geórgia

Itália

Espanha

Austrália

Romênia

França

Turquia

Polônia

Norte - Alemanha

Oeste - Itália

Sudoeste - Estados Unidos

Sul - Estados Unidos

Leste - Estados Unidos

Central - Turquia

Sede do comando regional

Comandos regionais
(países líderes)

Principais batalhões
de manobras

km

0 90

Guerra no Afeganistão: comandos regionais
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EFEtivOs DA isAF NO AFEGANistãO EM 10 DE sEtEMbrO DE 2012*

País Número de soldados

Estados Unidos 74 400

Reino Unido 9 500

Alemanha 4 645

Itália 4 000

França 2 453

Polônia 2 432

Outros 44 países 15 149

total 112 579

INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE (ISAF). Troop Contributing Nations. 

Disponível em: <www.isaf.nato.int/images/media/PDFs/2012-09-10%20isaf%20

placemat.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2012.

*  De acordo com a Isaf, esses números são aproximados, porque mudam diaria-

mente com a chegada e saída de soldados.

Osama bin Laden estava na lista dos dez ter roristas 

mais procurados pelo FBI (Federal Bureau of Investiga-

tion, em inglês) desde 1998, quando foi acusado de ser um 

dos responsáveis por explosões de bombas em embaixa-

das norte -americanas na Tanzânia e no Quênia, que cau-

saram a morte de mais de duzentas pessoas. Após os 

atentados de 2001, o governo dos Estados Unidos chegou 

a oferecer 25 milhões de dólares de recompensa por in-

formações que pudessem levar à sua captura. Durante 

todo esse tempo, Bin Laden permaneceu escondido em 

diversos lugares, até ser descoberto num casarão na cidade 

de Abbotabad, próximo a Islamabad, capital do Paquis-

tão, onde foi morto por forças especiais nor te -ame ri ca-

nas em maio de 2011. A partir dessa data, a Al -Qaeda 

passou a ser liderada pelo médico egípcio Ayman al-

-Zawahiri, até então o número dois de sua hierarquia.

THE FBI (Federal Bureau of Investigation). U.S. Department of Justice. Disponível em: <www.fbi.gov/wanted/

wanted_terrorists/usama-bin-laden>. Acesso em: 31 dez. 2012.

p	 o	cartaz	“terroristas	mais	procurados”	(Most wanted terrorists,	
em	inglês),	disponível	no	site	do	fBi,	mostra	a	foto	e	a	des-
crição	de	osama	bin	laden.	como	uma	espécie	de	troféu,	
embora	dado	por	falecido	(deceased,	em	inglês),	ele	ainda	
constava	nesse	site	em	dezembro	de	2012,	um	ano	e	meio	
após	sua	morte.	desde	então,	quem	encabeça	a	lista	dos	
terroristas	mais	procurados	é	al	-Zawahiri,	cuja	recompensa	
também	pode	chegar	a	25	milhões	de	dólares.

A Al -Qaeda é uma organização terrorista dife-

rente dos grupos tradicionais: não possui uma base 

territorial fixa. Atua em rede, com células espalhadas 

em vários países, as quais se articulam para um ata-

que e depois se desfazem. Células da Al -Qaeda foram 

responsáveis por diversos ataques terroristas após 11 

de setembro de 2001 (reveja -os no mapa da página 

97), entre os quais: 

• bomba instalada em resort em Bali, Indonésia; 

• explosão simultânea de quatro trens de passagei-

ros em Madri, Espanha (veja a foto abaixo); 

• explosões provocadas por homens -bomba no me-

trô e num ônibus em Londres, Inglaterra (veja a 

foto da página seguinte). 

Observando o mapa da página 

97 percebe -se que a Al -Qaeda co-

meteu atentados não apenas nos 

países desenvolvidos, mas também 

em países em desenvolvimento, in-

cluindo muçulmanos.
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∏	 um	dos	trens	destruídos	
por	bombas	colocadas	na	
rede	ferroviária	de	Madri	
(11/3/2004).	
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p	 resgate	aguarda	feridos	na	estação	King’s	cross	do	metrô	de	londres	após	três	composições	terem	sido	destruídas	por	bombas	
(7/7/2005).	em	2003,	tropas	norte	-americanas	e	inglesas	ocuparam	o	iraque	e	depuseram	saddam	hussein,	que	supostamente	
teria	armas	de	destruição	em	massa	e,	como	o	afeganistão,	daria	suporte	à	al	-Qaeda	(nenhuma	dessas	suposições	foi	compro-
vada).	Mais	tarde,	a	espanha	também	enviou	soldados	(depois	das	explosões	em	Madri,	os	retirou).	esses	atentados	foram	
represálias	ao	apoio	desses	países	à	ocupação	do	território	iraquiano.	a	guerra	no	iraque	custou	aos	estados	unidos	cerca	de	
1	trilhão	de	dólares	e	a	vida	de	muitos	soldados.	por	isso	uma	das	promessas	de	Barack	obama	ao	tomar	posse	em	2009	foi	
retirar	gradativamente	os	quase	140	mil	soldados	que	estavam	no	país.	em	dezembro	de	2011,	as	últimas	tropas	deixaram	o	
iraque	(apenas	150	soldados	permaneceram	com	a	missão	de	cooperação	e	treinamento),	pondo	fim	a	um	conflito	que	se	esten-
deu	por	nove	anos	e	provocou	a	morte	de	cerca	de	4,5	mil	soldados	norte	-americanos	e	milhares	de	civis	iraquianos	(segundo	
a	ong	iraq	Body	count,	foram	mais	de	100	mil).

guerras	étnicas	e	nacionalistas

Guerras étnicas opõem povos diferentes na dis-
puta pelo controle do poder dentro de um país, mas 
também podem ser separatistas quando opõem um 
grupo étnico minoritário e um governo na luta pela 

independência de parte do território. Como veremos 
a seguir, há vários exemplos desse tipo de guerra, 
mas antes é importante saber alguns conceitos que 
utilizaremos.
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etniA, pOvO, nAçãO e pOpulAçãO

A palavra etnia (do grego éthnos, que significa ‘povo’) 
define um grupo humano que tem características cul-
turais próprias. É possível distinguir uma etnia de outra 
com base em suas diferenças religiosas, linguísticas, de 
costumes e tradições. Em sentido antropológico, povo 
e etnia são sinônimos. Neste capítulo essas palavras são 
utilizadas com essa conotação. Entretanto, povo, no sen-
tido jurídico -político, é sinônimo de cidadão e refere -se 
à população que habita o território sob jurisdição de um 
Estado e tem um conjunto de direitos e deveres.

A palavra população define todos os habitantes de 
um território, independentemente de suas diferenças cul-

turais e de terem ou não cidadania. População é um ter-
mo de conotação quantitativa, que inclui, por exemplo, os 
residentes estrangeiros não naturalizados.

A palavra nação, no sentido antropológico, também 
é muito usada como sinônimo de etnia ou povo. É co-
mum a afirmação de que a União Soviética ou a Iugos-
lávia eram formadas por várias nações, etnias ou povos, 
assim como no Brasil fala -se de diversas nações, etnias 
ou povos indígenas.

Contudo, nação também pode ter uma conotação 
político -territorial e, como conceito jurídico -político, é si-
nônimo de Estado. Tanto que a sigla ONU, entidade com-
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posta de 193 Estados -membros, como vimos no capítulo 
anterior, significa Organização das Nações Unidas.

Quando uma nação (em sentido antropológico) ou 
etnia busca controlar um território e constituir -se em 
Estado, ou defende algum programa de autoafirmação 
de sua nacionalidade, está empenhada num projeto 
político chamado nacionalismo. O nacionalismo pode 
assumir várias formas e originar -se de necessidades di-
versas. Por exemplo:
• um grupo étnico que se sinta oprimido pode querer 

afirmar sua nacionalidade e tornar -se independen-
te, criando um novo Estado, como fez a etnia trigrí-
nia ao se separar da Etiópia e constituir a Eritreia 
(1993); ou como o povo basco vem tentando sem 
sucesso na Espanha; ou ainda como ocorre com os 
curdos, na Turquia.
• um Estado -Nação pode querer impor seus valores 

(muitas vezes do grupo étnico dominante) ao con-

junto dos cidadãos para sobreviver como unidade 
política, como no caso da Nigéria, que possui mais 
de 250 grupos étnicos, mas os hauçás são a etnia 
majoritária (29% da população) e mais influente 
politicamente.

Vale lembrar que o Estado -Nação quase sempre é 
multinacional, multiétnico. O que garante sua integridade 
político -territorial é uma identidade nacional entre seus 
habitantes, apesar das diferenças culturais e regionais, 
conquistada por vias democráticas. Essa identidade pode 
ser fortalecida, por exemplo, por uma língua falada em 
todo o território, como acontece no Brasil, ou por um pro-
jeto de integração política e socioeconômica – por meio 
de medidas de ação afirmativa – de grupos étnicos margi-
nalizados, como acontece na África do Sul. Muitas vezes, 
entretanto, esse sentido de identidade é imposto, como 
aconteceu nas extintas União Soviética e Iugoslávia, que 
eram ditaduras de partido único.

O sepArAtismO nO CáuCAsO e nOs BálCãs

Na década de 1990, ao mesmo tempo que muitos 
Estados se empenharam em fazer acordos que visa-
vam à maior integração econômica, social e política 
entre si, em outros ocorreu uma desintegração terri-
torial, caso das antigas União Soviética e Iugoslávia. 
Em alguns dos países que surgiram da desintegração 
desses territórios foram organizados novos movimen-
tos separatistas por minorias étnicas que também 

anseiam por autonomia, como os chechenos, na Rús-
sia; os ossétios e abkhazes, na Geórgia; e os kosovares, 
na Sérvia. Esses separatismos estão associados a mo-
vimentos nacionalistas que buscam o controle de um 
território e a formação de um Estado soberano. Em 
alguns desses casos, são utilizados métodos terroris-
tas tanto por parte dos grupos minoritários quanto 
pelo Estado que os oprime.
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p	 os	habitantes	do	parque	indígena	do	Xingu	pertencem	a	várias	etnias	e	são	culturalmente	
diferentes	da	maioria	da	população	brasileira,	até	mesmo	falando	suas	próprias	línguas,	
não	o	português.	no	entanto,	não	têm	um	projeto	político	de	independência,	visando	à	cria-
ção	de	um	estado	próprio.	pode-se	até	dizer	que	o	Xingu	é	habitado	por	várias	nações	indí-
genas,	mas	nesse	caso	o	termo	nação	tem	uma	conotação	antropológica,	é	sinônimo	de	
etnia.	na	foto,	índios	kalapalos	(uma	das	etnias	do	Xingu)	durante	o	ritual	Quarup,	em	2009.
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A princípio pode parecer 
que os movimentos separatistas 
estão na contramão da História, 
já que a tendência do mundo glo-
balizado é de crescente integra-
ção. Entretanto, antes da inde-
pendência, a limitação à sobera-
nia desses Estados era imposta 
pelo controle político exercido 
por Moscou (na então União So-
viética, cujo governo era controla-
do pelos russos) e por Belgrado 
(na antiga Iugoslávia, cujo poder 
central era exercido pelos sér-
vios). Com a fragmentação, houve 
um rearranjo territorial, e cada 
novo Estado independente pôde 
decidir se pleitearia ou não sua 
adesão à União Europeia, que 
analisa esses pedidos caso a caso. 
A limitação da soberania dentro 
desse bloco resulta de um acordo 
entre os Estados -membros em 
troca de vantagens socioeconô-
micas, porém seu ordenamento 
jurídico e suas singularidades cul-
turais e regionais são mantidos.

A União Soviética era um 
dos principais exemplos de paí-
ses multiétnicos. No início dos 
anos 1990, antes de sua dissolu-
ção, chegou a possuir a terceira 
população do planeta (cerca de 
290 milhões de habitantes), com-
posta de cerca de 140 etnias, al-
gumas das quais articuladas em 
fortes movimentos nacionalistas 
que ansiavam por independên-
cia. Em 1991, com sua fragmen-
tação político -territorial, cada 
uma das quinze antigas repúbli-
cas soviéticas se transformou em 
um novo Estado, como mostra o 
mapa. Observe que, em geral, a 
etnia majoritária em cada um de-
les dá nome ao país: por exem-
plo, Casaquistão quer dizer ‘país 
dos casaques’, uma das etnias da 
Ásia central; Eslovênia é o país 
dos eslovenos, uma das etnias da 
região do mar Báltico.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolter-Noordhoff/Paris: Nathan, 2011. p. 95.

Adaptado de: UNIVERSITY OF TEXAS LIBRARIES. Comparative Soviet Nationalities by Republic. Disponível em: <www.utexas.edu/maps/commonwealth/

ussr_natrep_89.jpg>. Acesso em: 3 nov. 2012.
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p	 após	a	revolução	russa	de	1917	formou-se	a	união	das	repúblicas	socialistas	
soviéticas	(urss),	composta	de	quinze	repúblicas	distribuídas	em	um	território	de	
22	milhões	de	quilômetros	quadrados.	após	sua	fragmentação	de	1991,	cada	uma	
dessas	repúblicas	tornou-se	um	país	independente,	sendo	a	rússia	o	maior	deles,	
com	17	milhões	de	quilômetros	quadrados.
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Entretanto, a Rússia continua sendo um país 
multiétnico, ainda sujeito à ação de movimentos se‑
paratistas, como o que ocorreu na Chechênia (obser‑
ve o mapa abaixo), uma república localizada no Cáu‑
caso, região extremamente diversificada do ponto de 
vista étnico ‑religioso. Os chechenos são muçulma‑
nos, e os russos, cristãos ortodoxos. A Guerra da 
Chechênia (1994 ‑1996) ocorreu porque o governo 
russo não reconheceu o movimento nacionalista, 
que buscava a divisão de parte de seu território, e 
atacou militarmente os separatistas. Conflitos volta‑
ram a ocorrer no final de 1999, resultando em nova 
intervenção de Moscou e em nova guerra. Desde en‑
tão, o conflito está em estado latente, e os guerrilhei‑
ros chechenos vêm cometendo atentados terroristas 
contra alvos russos. No pior deles, ocorrido em 2004, 
eles ocuparam uma escola da pequena cidade de 

Beslan, na Ossétia do Norte (república da Federação 
Russa), e fizeram reféns estudantes, professores e 
funcionários. Depois de três dias de tensão, sem que 
se chegasse a um acordo, as forças russas invadiram 
a escola, o que resultou na morte de 336 reféns, a 
maioria crianças, e de trinta terroristas (observe o 
mapa da página 97, e perceba que também houve 
um ataque em Moscou em 2002).

Na Geórgia também há movimentos separatis‑
tas: os ossétios (Ossétia do Sul) e abkhazes (Abkhazia) 
lutam pela independência política e são apoiados 
pela Rússia. Em 2008, houve um conflito armado en‑
tre a Rússia e a Geórgia no qual tropas russas invadi‑
ram a Ossétia do Sul para desalojar tropas georgianas 
que tinham ocupado a província separatista. Os rus‑
sos mantêm bases na Ossétia do Sul e na Abkhazia. 
Observe esses territórios no mapa a seguir.

A antiga Iugoslávia, na região dos Bálcãs, é outro 
exemplo importante de país multiétnico que se frag‑
mentou e, nesse caso, de forma muito violenta. A inde‑
pendência das antigas repúblicas iugoslavas foi marcada 
por sangrentas guerras étnicas ao longo dos anos 1990, 
como a da Bósnia (1992 ‑1995) e a do Kosovo (1999). Des‑
de então esse território é governado pela Administração 
Interina das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK).

O fim do socialismo na União Soviética e sua 
consequente fragmentação influenciaram também as 
minorias da Iugoslávia, que resolveram expressar 
suas aspirações separatistas contra a maioria sérvia, 
que controlava o país. Eram marcantes as diferenças 
religiosas entre sérvios (ortodoxos), eslovenos e croa‑
tas (cristãos), bósnios, macedônios e albaneses (mu‑
çulmanos).
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Adaptado de: LE MONDE DIPLOMATIQUE. El atlas de las minorías. Valencia: Fundación Mondiplo, 2012. p. 63.
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Os mapas desta página mos‑
tram a diversidade étnica e religio‑
sa da antiga Iugoslávia. Observe 
que de sua fragmentação político‑
‑territorial surgiram seis novos 
países que, de modo geral, corres‑
pondem às grandes divisões étni‑
co ‑religiosas do mundo atual.
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Iugoslávia: religiões

Conflitos étniCos na ÁfriCa subsaariana

Na África vêm ocorrendo diversos conflitos que 
opõem etnias diferentes, muitas das quais forçadas 
a conviver dentro do território de um mesmo Esta‑
do. Por terem sido constituídas, de forma geral, so‑
bre os limites traçados pelas potências imperialistas 
europeias no Congresso de Berlim (1884 ‑1885), as 
fronteiras dos Estados africanos não respeitaram os 
territórios tribais vigentes anteriormente à sua 
Constituição. O resultado foi a ocorrência, ao longo 
da História, de uma série de conflitos étnicos:

• hauçás × ibos, na Guerra de Biafra (1967 ‑1970), na 
qual os ibos lutaram sem sucesso pela separação 
dessa região, parte do território da Nigéria;

• o separatismo da etnia tigrínia na Etiópia, resultan‑
do na independência da Eritreia em 1993 (veja o 
mapa a seguir);

• hutus × tútsis, na guerra civil de Ruanda em 1994, 
que provocou a morte de cerca de 1 milhão de pes‑
soas (90% tútsis, etnia minoritária no país);

• muçulmanos × cristãos e animistas no Sudão, entre 
outros.

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolter-Noordhoff/Paris: Nathan, 2011. p. 86.

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolter-Noordhoff/Paris: Nathan, 2011. p. 86.
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∏	 a	 iugoslávia	 foi	 criada	 após	 a	 Primeira	
Guerra	com	o	nome	de	reino	dos	sérvios,	
Croatas	e	Eslovenos.	Em	1929,	foi	adotado	o	
nome	de	reino	da	iugoslávia,	com	capital	
em	Belgrado,	na	sérvia.	após	a	segunda	
Guerra,	com	a	chegada	dos	comunistas	ao	
poder,	 passou	 a	 se	 chamar	 república	
socialista	federal	da	iugoslávia.	Era	orga-
nizada	em	seis	 repúblicas	abrigando	as	
etnias	majoritárias.	a	sérvia	era	ainda	divi-
dida	em	duas	regiões	autônomas:	Voivodina	
e	Kosovo.

Iugoslávia: composição étnica
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O conflito no Sudão, um dos mais longos da 
África, opôs os muçulmanos, no poder desde a inde-
pendência em 1956, e rebeldes separatistas cristãos e 
animistas baseados no sul do país. Os enfrentamen-
tos vinham ocorrendo desde a época da independên-
cia, mas se intensificaram fortemente a partir de 
1983, quando foi fundado o Exército de Libertação do 
Povo Sudanês (SPLA, do inglês Sudan People’s Libera-

tion Army) e seu braço político, o Movimento de Li-
bertação do Povo Sudanês (SPLM, do inglês Sudan 

People’s Liberation Movement). Após duas décadas de 
guerra, o saldo foi de cerca de 2 milhões de mortos e 
4 milhões de refugiados. Em 2002, o governo e os se-
paratistas do SPLA/SPLM iniciaram uma negociação 

de paz que culminou na independência da porção 
meridional do país. Como resultado desse processo, 
em 2011 foi criado o Sudão do Sul, o 193o Estado-
-membro da ONU (veja o mapa a seguir). O governo 
do Sudão acabou aceitando a autonomia do novo 
país mediante acordos para a:
• divisão da renda das abundantes reservas de petró-

leo disponíveis na porção sul (os poços que agora se 
localizam no Sudão do Sul são responsáveis por 75% 
do petróleo produzido nos dois países);

• fixação das novas fronteiras, incluindo a desmilitari-
zação de Abyei, região fronteiriça reivindicada pelos 
dois países, monitorada pela Força de Segurança In-
terina das Nações Unidas para Abyei (UNISFA).

Adaptado de: LE MONDE DIPLOMATIQUE. L’Atlas 2013. Paris: Vuibert, 2012. p. 157.

p	 a	exploração	do	petróleo	no	sudão	foi	concedida	a	companhias	estrangeiras,	com	a	preponderância	da	china	national	petroleum	
corporation.	a	china	tem	investido	maciçamente	em	países	africanos,	como	sudão,	sudão	do	sul,	nigéria	e	angola,	para	
garantir	seu	abastecimento	de	combustíveis.

Entretanto, antes de resolver o antigo conflito 
armado com o SPLA/SPLM, eclodiu uma nova guerra. 
Em 2003, outros dois grupos guerrilheiros iniciaram 
em Darfur um novo movimento separatista, argu-
mentando que o governo islâmico não dá atenção à 
região. Depois de tentativas fracassadas de firmar um 
acordo de paz, em 2007 o Conselho de Segurança da 
ONU aprovou o envio de militares e de pessoal de 
apoio civil da Operação Híbrida União Africana/Na-
ções Unidas em Darfur (Unamid), que começaram a 
chegar à região em 2008.

De 2005 a 2011, outra força de manutenção da 
paz atuou no país, a Missão das Nações Unidas no 
Sudão (UNMIS), que auxiliou no acordo entre o gover-
no e o SPLA/SPLM. Com a independência do Sudão 
do Sul em 2011, essa operação de paz foi extinta e a 
ONU criou a Missão das Nações Unidas no Sudão do 
Sul (UNMISS) para auxiliar na consolidação do novo 
país, que, apesar das grandes reservas de petróleo, 
está entre os mais pobres do mundo (na atividade De-

senvolvendo habilidades há um mapa com todas as 
missões de paz da ONU e seu significado em inglês).
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Os novos países da África e a produção de petróleo
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∏	 pessoas	fazem	fila	para	pegar	
água	no	campo	de	refugiados	
de	Jamam	(sudão	do	sul),	em	
2012.	esse	campo	é	mantido	
pelo	 alto	 comissariado	 das	
nações	unidas	para	os	refu-
giados	(acnur	ou	unhcr,	em	
inglês),	agência	da	onu	que	
abriga	pessoas	que	deixaram	
seu	lugar	de	origem	fugindo	
de	guerras	ou	perseguições.

Grande parte das guerras recentes aparece na mídia 
como conflitos étnicos ou religiosos. Entretanto, dizer que 
grupos sociais vão à guerra apenas por suas diferenças 
culturais é simplista. Mais do que as diferenças étnicas, 
as principais causas de numerosos conflitos nos países 
“menos desenvolvidos”, não apenas na África, mas na Ásia 
e na América Latina, são a pobreza, a falta de oportuni-
dades socioeconômicas, a ausência de liberdade política 
e principalmente os interesses de líderes gananciosos e 
corruptos, que se apropriam do aparelho estatal e muitas 
vezes instrumentalizam diferenças étnicas ou religiosas 
para atingir seus objetivos político -econômicos, como su-
gere o texto a seguir.

pobreza é principal causa de guerra civil

Um novo estudo feito por Paul Collier, do Banco Mundial, e 

outros sobre as guerras civis do mundo desde 1960 conclui que, 

embora as divergências tribais sejam muitas vezes um fator, ra-

ramente são o principal. [...]

Em parte, a razão de os países pobres, estagnados, serem 

vulneráveis é que é fácil dar uma causa a um homem pobre. Mas 

também, ao que tudo indica, porque pobreza e crescimento baixo 

ou negativo são muitas vezes sintomas de governos corruptos e 

incompetentes, que podem provocar rebeliões. Os recursos na-

turais costumam agravar esses problemas. Quando um Estado 

possui petróleo, seus líderes podem enriquecer sem se incomo-

dar com o desenvolvimento de outros tipos de atividade econômi-

ca. Dirigentes corruptos frequentemente cimentam sua base de 

apoio dividindo o butim com seu próprio grupo étnico, o que enfu-

rece os outros grupos.

A maioria dos países tem “românticos étnicos que sonham 

com a criação de uma entidade política etnicamente ‘pura’”, nas 

palavras de Collier. Se se encontra petróleo numa região, seus 

apelos pela secessão logo passam a ser atraentes aos habitan-

tes da região e abomináveis para os outros. O petróleo foi um dos 

motivos de Biafra tentar se separar da Nigéria e da resistência 

feroz do governo nigeriano.

THE ECONOMIST. Pobreza é principal causa de guerra civil. Valor Econômi-

co, ano 4, n. 776, 10 jun. 2003. p. A -12.

A pOBrezA e As GuerrAs Civis

Os COnflitOs entre árABes e judeus e A questãO pAlestinA

Os judeus viviam desde a Antiguidade na Palesti-
na. No início da Era Cristã, quando parte do atual 
Oriente Médio ficou sob o domínio dos romanos, eles 
foram expulsos e se dispersaram por vários lugares, 
principalmente da Europa central e oriental. Após lon-
ga ocupação romana, no século VII a Palestina foi 
ocupada pelos árabes, que nesse território ficaram co-
nhecidos como palestinos. No século XIX, durante a 

expansão imperialista europeia, essa região caiu sob o 
domínio do Reino Unido. A partir daí a Palestina pas-
sou a receber imigrantes judeus (povo que considerava 
essa terra sua porque aí estão enterrados seus ances-
trais), movimento que se intensificou bastante com a 
ascensão do nazismo na Alemanha, em 1933. Com isso, 
criou -se um conflito, pois árabes e judeus tiveram de 
compartilhar e disputar o mesmo território. 
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Em 1947, depois de muita pressão das organiza-

ções judaicas, a ONU dividiu esse território em dois Es-

tados: um para abrigar o povo judeu e outro, o povo pa-

lestino (observe o primeiro mapa abaixo). Israel, o Esta-

do judeu, foi proclamado ofi cialmente em 1948. No en-

tanto, os países árabes vizinhos, principalmente Egito, 

Síria e Jordânia, não aceitaram o novo Estado e ataca-

ram -no tentando impedir sua implantação. Israel ven-

ceu essa guerra e ampliou seu território, apropriando -se 

de parte do que havia sido delimitado como Estado da 

Palestina (observe o segundo mapa).
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Adaptado de: VARROD, Pierre (Dir.). Atlas géopolitique et culturel: dynamiques du monde contemporain.

Paris: Dictionaires Le Robert, 2003. p. 114.

p	 como	se	pode	observar,	israel	não	se	apropriou	de	todo	o	ter-
ritório	reservado	aos	palestinos	pela	onu;	uma	parte	dele	
passou	ao	controle	do	egito	(gaza)	e	outra,	da	Jordânia	(cis-
jordânia),	mas	o	fato	é	que	esse	povo	fi	cou	sem	estado,	dando	
início	à	chamada	“questão	palestina”.
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Adaptado de: VARROD, Pierre (Dir.). Atlas géopolitique et culturel: dynamiques du monde 

contemporain. Paris: Dictionaires Le Robert, 2003. p. 144.

Foi nesse contexto que nasceu a Organização 

para a Libertação da Palestina (OLP). Fundada em 

1964, era uma frente de vários grupos com atuação 

moderada e controlada pelos países árabes. Mas quan-

do a Fatah (em árabe, que signifi ca ‘conquista’), grupo 

guerrilheiro liderado por Yasser Arafat, tornou -se he-

gemônica na organização, esta passou a cometer di-

versos atentados terroristas contra Israel. Isso aconte-

ceu principalmente a partir de 1969, quando Arafat 

tornou -se o presidente da OLP.

Entretanto, o confl ito bélico que provocou as 

maiores transformações territoriais na região foi a 

Guerra dos Seis Dias (5 a 10 de junho de 1967), que 

novamente opôs Israel aos vizinhos árabes. Após 

vencê -los de forma arrasadora numa guerra -re lâm-

pa go, Israel ampliou signifi cativamente seu territó-

rio, como mostra o mapa abaixo.

Os desdobramentos dessa guerra agravaram a 

tensão entre os Estados árabes e o Estado de Israel. A 

partir de então as ações terroristas da OLP também se 

intensifi caram. Os países árabes perderam vastos terri-

tórios; assim, um novo confl ito bélico eclodiu em 6 de 

outubro de 1973, a Guerra do Yom Kipur (que tem esse 

nome porque os árabes atacaram Israel num dos mais 

importantes feriados judaicos, o “Dia do Perdão”). De-

pois de 20 dias de combates, essa guerra foi novamente 

vencida por Israel. Com isso o novo presidente do Egito, 

Anuar Sadat, ao se dar conta de que não poderia vencer 

o inimigo no campo de batalha, buscou uma aproxima-

ção com os Estados Unidos (até então era aliado da 

União Soviética) e um acordo de paz com Israel.

Em 1979, Israel concordou em devolver a penín-

sula do Sinai ao Egito em troca de reconhecimento po-

lítico e de um pacto de não agressão. O acordo foi assi-

nado pelos representantes dos dois países em Camp 

David, Estados Unidos. Essa negociação de paz mar-

cou, pela primeira vez, o reconhecimento de Israel por 

um país árabe, além de quebrar a coalizão que até en-

tão havia lutado contra o Estado judeu. Esse fato levou 

ao assassinato de Anuar Sadat, em 1981, durante uma 

parada militar no Cairo, por grupos extremistas que 

não aceitavam negociar com os israelenses.
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Em 1982, Israel invadiu o Líbano para expulsar os 

guerrilheiros da OLP, que utilizavam o território do país 

vizinho como base. Depois de um acordo, a OLP trans-

feriu seu quartel-general para Túnis (Tunísia). Entre-

tanto, Israel não se retirou integralmente do território 

libanês e manteve ocupada uma estreita faixa no sul do 

país para proteger sua fronteira norte. No lugar da OLP 

surgiu uma guerrilha apoiada pelo Irã, o Hezbollah, que 

passou a atacar os soldados israelenses que patrulha-

vam a região e o norte de Israel. Em 2002, Israel se reti-

rou do Líbano, mas o Hezbollah continua atuante.

Desde o fim dos anos 1980, a OLP abdicou da luta 

armada e do terrorismo e se tornou uma organização 

política empenhada na construção do Estado Palestino. 

Isso abriu caminho para novas rodadas de negociações.

Em 1993, foram iniciadas as negociações de paz 

entre o Estado de Israel e a OLP, com a assinatura dos 

acordos de Oslo (Noruega), que culminaram no reco-

nhecimento recíproco e no início do processo de devo-

lução aos palestinos da maior parte da Faixa de Gaza e 

de diversas cidades da Cisjordânia (observe o mapa 

desta página). Ao mesmo tempo, foi criada, sob a pre-

sidência de Yasser Arafat, a Autoridade Nacional Pales-

tina (ANP), um embrião do futuro Estado Palestino, 

para administrar esses territórios.

Em 1994, a Jordânia também reconheceu o Esta-

do de Israel, firmando um acordo de utilização con-

junta das águas do rio Jordão (em 2012, ainda perma-

necia pendente um acordo sobre as colinas de Golã, 

que pertenciam à Síria até serem ocupadas por Israel 

na Guerra dos Seis Dias).

Em 2000, Israel ofereceu à ANP o controle integral 

de Gaza e de 90% da Cisjordânia, mas não aceitou que 

a capital do futuro Estado Palestino fosse em Jerusalém 

oriental nem o retorno dos refugiados que vivem nos 

países vizinhos, como pleiteavam os palestinos. A ANP 

recusou a oferta e o governo israelense retomou a im-

plantação de colônias na Cisjordânia para inviabilizar 

a devolução desse território, como tinha sido acordado. 

Em consequência, houve uma intensificação das ações 

terroristas dos grupos Hamas, Jihad Islâ-

mica e Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa 

(vinculado à Fatah), que passaram a come-

ter ataques suicidas em território israelen-

se. Em resposta, o governo israelense ini-

ciou a construção de uma cerca de segu-

rança, isolando comunidades judaicas e 

palestinas. Em 2004, após a morte de  

Arafat, ainda houve tentativas de retoma-

da das negociações, porém, frustradas.
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p	 nascido	em	Jerusalém,	em	1929,	Yasser	arafat	
simbolizou	o	movimento	de	resistência	palestina	
(na	foto,	acena	para	a	população	em	ramallah,	
cisjordânia,	em	2003,	um	ano	antes	de	morrer	
num	hospital	em	paris).	com	sua	morte,	a	dire-
ção	da	olp	ficou	nas	mãos	de	Mahmoud	abbas,	
que	em	2005	foi	eleito	presidente	da	anp.A
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Em 2005, Israel iniciou a retirada unilateral das colônias judaicas da 

Faixa de Gaza (8 mil colonos vivendo em meio a 1,2 milhão de palestinos), 

transferindo integralmente esse território para o controle da Autoridade 

Nacional Palestina (observe o mapa da direita).

Entretanto, ao mesmo tempo que desocupava Gaza, Israel expandia 

os assentamentos de colonos judeus na Cisjordânia e ampliava a cerca de 

segurança, com a justificativa de impedir a entrada de terroristas palestinos. 

Embora o governo israelense defenda que essa barreira é uma proteção 

temporária, os palestinos temem que ela acabe definindo o limite entre o 

Estado de Israel e o futuro Estado Palestino. A cerca abrange 7% de territó-

rios da Cisjordânia ocupados por colônias judaicas e reivindicados pelos 

palestinos para a constituição de seu futuro Estado (observe o mapa abaixo).
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Adaptado de: ENCEL, Frédéric. Atlas géopolitique 

d’Israël. Paris: Autrement, 2008. p. 67.
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Tem sido muito difícil um acordo de paz no lon-

go conflito israelo-palestino porque há radicais dos 

dois lados tentando boicotá-lo. Do lado palestino há 

três organizações que têm sido responsáveis por ata-

ques terroristas contra a população israelense: o Ha-

mas, a Jihad Islâmica e as Brigadas dos Mártires de 

Al-Aqsa. Esses grupos são contrários a qualquer con-

cessão a Israel e acreditam que os judeus devem ser 

expulsos da Palestina.

Do lado de Israel há os setores da direita, do 

partido Likud e principalmente dos partidos orto-

doxos que abrigam fundamentalistas religiosos, 

contrários a qualquer concessão aos palestinos. Es-

ses setores da sociedade israelense acreditam que 

a “terra santa”, a “terra prometida”, pertence exclu-

sivamente ao povo judeu. São contrários, por exem-

plo, à retirada dos colonos judeus que vivem em 

Gaza e na Cisjordânia, portanto, em territórios já 

oficialmente devolvidos por Israel aos palestinos. 

Além disso, a capacidade militar israelense é muito 

superior à dos palestinos, e sua retaliação a qualquer 

agressão à população civil do país por militantes dos 

grupos mencionados anteriormente quase sempre fere e 

mata muito mais civis palestinos. Segundo dados da 

ONG israelense de direitos humanos B’Tselem (expres-

são em hebraico, que significa ‘ à imagem de’, também 

usada como sinônimo de ‘dignidade humana’), de 2000 a 

2012, 6 614 palestinos perderam a vida nesses conflitos, 

contra 1 097 israelenses (veja a tabela abaixo). Entre a 

população palestina, 21% dessas mortes ocorreram du-

rante a operação Cast Lead (expressão em inglês, que 

significa ‘chumbo fundido’), perpetrada por Israel contra 

Gaza na virada de 2008 para 2009. Essa operação militar 

foi uma retaliação ao grupo Hamas pelos foguetes que 

seus militantes vinham lançando desde Gaza contra ci-

vis no território israelense. Ao final dos ataques, que du-

raram 23 dias, morreram 1 389 palestinos, enquanto do 

lado israelense treze pessoas perderam a vida.

vítiMAs DOs CONFLitOs ENtrE isrAELENsEs E PALEstiNOs – 2000-2012

vítimas
Nos territórios ocupados No território 

israelense
Em todos os 
territóriosGaza Cisjordânia

Palestinos

Mortos pelas forças de segurança de Israel 4 651 1 841 69 6 561

Mortos por civis israelenses 4 46 3 53

Total de mortos 4 655 1 887 72 6 614

israelenses

Civis mortos por palestinos 39 215 500 754

 Soldados das forças de segurança mortos 

por palestinos
106 147 90 343

Total de mortos 145 362 590 1 097

B’TSELEM – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Statistics Data, 29 set. 2000 a 31 jul. 2012. Disponível em: 

<http://old.btselem.org/statistics/english/Casualties.asp>. Acesso em: 3 nov. 2012.
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∏	 a	 maior	 parte	 da	 barreira	 construída	
pelo	governo	israelense	é	uma	cerca	de	
metal,	mas	nas	áreas	por	ele	considera-
das	mais	perigosas	—	proximidades	de	
cidades	palestinas,	como	tulkaren,	e	em	
Jerusalém	—	é	um	muro	de	concreto	de	
mais	de	8	metros	de	altura.	na	foto,	de	
2012,	crianças	jogam	bola	ao	lado	desse	
muro	e	de	um	carro	blindado	da	polícia	
israelense	em	abu	dis	(cisjordânia),	vila	
palestina	situada	na	periferia	de	Jerusa-
lém	 e	 separada	 da	 cidade	 por	 essa	
barreira.
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Outro fato que torna difícil a vida da população 

palestina nos territórios ocupados é que sua circula-

ção é controlada pelas forças de segurança de Israel. 

O deslocamento entre Gaza e a Cisjordânia passa 

necessariamente pelo território do Estado judeu, e 

boa parte da população palestina trabalha em em-

presas israelenses. Assim, os palestinos, ao entrarem 

em território israelense ou passarem por alguma 

barreira montada na Cisjordânia ou em Gaza, têm 

de enfrentar longas filas e apresentar documentos, o 

que torna seu cotidiano sofrido e humilhante.

A “questão palestina”, isto é, a histórica luta des-

se povo pela criação de seu Estado nacional, até 2012 

não foi resolvida, e como consequência milhões de 

palestinos continuavam vivendo espalhados por vá-

rios países do Oriente Médio. Como mostra o gráfico 

abaixo, há mais de 5 milhões de refugiados palestinos 

vivendo em Gaza e Cisjordânia e em países árabes 

vizinhos, com destaque para a Jordânia. Entretanto, 

numa conquista simbólica e politicamente impor-

tante, em novembro de 2012 a Assembleia Geral da 

ONU elevou a Autoridade Palestina à condição de 

Estado observador não membro. Em uma votação 

em que obtiveram 138 votos a favor (inclusive o do 

Brasil) e oito contra (entre os quais Israel e Estados 

Unidos), os palestinos tiveram seu status político ele-

vado nas Nações Unidas: a Palestina agora está num 
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p	 pessoas	observam	o	posto	de	polícia	do	hamas,	na	cidade	
de	gaza	(faixa	de	gaza),	destruído	em	mais	um	ataque	aéreo	
israelense	(este	ocorreu	em	18/11/2012	e	matou	31	palesti-
nos).	ao	 lado	do	prédio	em	ruínas,	há	um	cartaz	de	 rua	
relembrando	as	vítimas	da	operação	Cast Lead	(2008/2009).	
apesar	da	contundência	daquela	reação	de	israel,	desde	
então	o	grupo	hamas	continua	disparando	mísseis	contra	o	
vizinho	militarmente	mais	poderoso,	ensejando	violentas	
retaliações	de	suas	forças	armadas.

1 217 519

2 047 367

874 627

510 444 465 798

Total: 5 115 755 refugiados

Jordânia

Líbano

Síria

Cisjordânia

Faixa de Gaza

Refugiados palestinos em 2012

UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST (UNRWA). 

Fields of Operation. Jan. 2012. Disponível em: <www.unrwa.org/userfiles/20120317153744.pdf>. 

Acesso em: 3 nov. 2012.

p	 esses	dados	indicam	apenas	os	refugiados	na	área	de	atua-
ção	da	agência	das	nações	unidas	de	assistência	aos	refu-
giados	da	palestina	no	oriente	Médio	(unrWa),	onde	está	a	
maioria	deles,	mas	há	palestinos	vivendo	em	outros	países	
da	região,	como	egito	e	estados	do	golfo	pérsico.
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p	 soldado	israelense	armado	de	metralhadora	observa	fila	de	
palestinos	que	aguardam	para	cruzar	um	posto	de	controle	em	
ramallah	(cisjordânia,	território	palestino	ocupado),	em	2011.

estágio que antecede o reconhecimento como Esta-

do independente de fato e membro pleno da Organi-

zação. Os palestinos não têm direito a voto na As-

sembleia Geral, mas esperam que esse novo status 

lhes dê mais força nas negociações com Israel e maior 

participação nas agências da ONU.
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1.	 uma	guerra	pode	ter	características	múltiplas,	dificultando	sua	classificação.	explique	essa	frase	e	dê	um	
exemplo.

2.	 explique	a	diferença	entre	os	métodos	de	ação	de	grupos	guerrilheiros	e	terroristas.

3.	 Qual	é	a	diferença	entre	etnia,	povo	e	nação?

4.	 elabore	uma	síntese	sobre	os	conflitos	entre	árabes	e	judeus	e	a	questão	palestina.

Compreendendo conteúdos

1.	 releia	a	epígrafe	deste	capítulo	e	o	texto	“pobreza	é	principal	causa	de	guerra	civil”,	da	página	108.	

2.	 após	a	leitura,	analise	as	informações	das	frases	abaixo	e	observe	o	mapa	a	seguir.	

•	 de	acordo	com	o	Relatório de Desenvolvimento Humano 2011	do	pnud,	dos	46	países	que	naquele	ano	apresentavam	
baixo	idh,	36	estavam	localizados	na	África	subsaariana,	sete	na	Ásia/pacífico,	um	no	oriente	Médio	e	um	na	
américa	latina/caribe	(o	haiti).

•	 de	acordo	com	a	onu,	de	suas	dezesseis	forças	de	paz	em	atividade	em	agosto	de	2012,	sete	operavam	na	África	
subsaariana,	três	na	Ásia/pacífico,	três	no	oriente	Médio,	duas	na	europa	e	uma	na	américa	latina/caribe.

UNFICYP
Chipre
1964

UNDOF
Síria
1974

UNTSO
Oriente Médio
1948

UNIFIL
Líbano
1978

UNMOGIP
Índia e Paquistão
1949

MINURSO
Saara Ocidental
1991

UNMIK
Kosovo
1999UNAMID

Darfur (Sudão)
2007

UNAMA
Afeganistão
2002
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Timor-Leste
2006
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Sudão do Sul
2011

UNISFA
Abyei (Sudão)
2011 

MONUSCO
República Democrática do Congo
2010
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Nações Unidas: missões de manutenção da paz

UNITED NATIONS. DEPARTMENT OF FIELD SUPPORT. Cartographic Section. Ago. 2012. Disponível em: <www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/PKO.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2012.

3.	 feito	isso,	responda	às	questões	propostas:

a)	 é	possível	estabelecer	relação	entre	pobreza	e	guerra	civil,	como	sugerem	os	textos	e	os	dados	acima?	por	quê?

b)	por	que	ocorrem	tantos	conflitos	armados	no	continente	africano,	sobretudo	na	África	subsaariana?

desenvolvendo habilidades 
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Pesquisa	na	internet

P Ações das Nações Unidas contra o terrorismo

Para saber como a ONU tem agido para combater o terrorismo, visite o site Acciones de las Naciones Unidas contra el terrorismo 
(em espanhol). Disponível em: <www.un.org/spanish/terrorismo>. Acesso em: 10 nov. 2012.

P Forças de manutenção da paz das Nações Unidas

Para obter informações sobre as dezesseis forças de manutenção da paz da ONU, algumas das quais mencionadas neste capítulo, 
acesse o site da United Nations Peacekeeping (em inglês, espanhol e francês). Disponível em: <www.un.org/en/peacekeeping/
operations/current.shtml>. Acesso em: 10 nov. 2012.

P iris

No site do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas há informações sobre a geopolítica mundial e os conflitos regionais 
(em francês e inglês). Disponível em: <www.iris-france.org>. Acesso em: 10 nov. 2012.

P isaf

Para obter informações sobre a força de intervenção da Otan, a International Security Assistance Force (Isaf), no Afeganistão, 
acesse o site (em inglês). Disponível em: <www.isaf.nato.int>. Acesso em: 10 nov. 2012.

P Mídia internacional

Para obter informações na mídia internacional sobre os conflitos armados em andamento na atualidade, acesse os sites (em 
português):

– BBC Brasil. Disponível em: <www.bbc.co.uk/portuguese>. 

– Le Monde Diplomatique. Disponível em: <http://diplo.org.br>. 

– Pravda. Disponível em: <http://port.pravda.ru>. Acessos em: 10 nov. 2012.

P veja

Para saber mais sobre o problema enfrentado pelos palestinos, acesse “A Questão Palestina em profundidade”, no site da Veja 

on-line. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/crise_palestina/index.html>. Acesso em: 10 nov. 2012.

Sessão	de	vídeo

P A caminho de Kandahar. Direção: Mohsen Makhmalbaf, Irã, 2001.

Nafas é uma jovem afegã que fugiu do país durante a guerra civil dos Talibãs e trabalha 
como jornalista no Canadá. Um dia recebe uma carta de sua irmã que vive no Afeganistão 
dizendo que vai se suicidar. Nafas resolve então voltar ao seu país natal para tentar salvar a 
irmã. O filme mostra como numa guerra é difícil e arriscada a vida dos civis.

P Promessas de um novo mundo. Direção: Justine Shapiro, Carlos Bolado, B. Z.  
Goldberg, Israel/Palestina/Estados Unidos, 2001.

O documentário retrata a vida e as ideias de sete crianças israelenses e palestinas moradoras 
em Jerusalém e arredores. Embora morem na mesma cidade, vivem em mundos distintos, 
separadas por diferenças religiosas e por ressentimentos e medos. Evidencia quão difícil é 
a paz entre esses dois povos.

P Hotel ruanda. Direção: Terry George, Estados Unidos/Reino 
Unido/Itália/África do Sul, 2004.

Baseado na história real de Paul Rusesabagina, gerente de um 
hotel em Kigali, capital de Ruanda. Em 1994, durante o conflito 
entre hutus e tútsis, que provocou a morte de mais de 1 milhão 
de pessoas, Rusesabagina, que era hutu, salvou a vida de mais 
de 1 200 pessoas da etnia tútsi, abrigando-as no hotel em que 
trabalhava.
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Testes e questões

116	 MuNDO	CONTeMPORâNeO:	eCONOMIA,	GeOPOLíTICA	e	sOCIeDADe

Enem

	 1.	O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais in-
dustrializados do mundo (EUA, Japão, Alemanha, França, 
Reino Unido, Itália e Canadá), a União Europeia e os princi-
pais emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, 
Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indoné-
sia, México e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando 
força nos fóruns internacionais de decisão e consulta.

ALLAN,	R.	Crise global.	Disponível	em:
<http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br>.

Acesso	em:	31	jul.	2010.

entre	os	países	emergentes	que	formam	o	G-20,	es-
tão	os	chamados	Brics	(Brasil,	Rússia,	índia	e	China),	
termo	criado	em	2001	para	referir-se	aos	países	que:	

a)	 apresentam	características	econômicas	promisso-
ras	para	as	próximas	décadas.

b)	 possuem	base	tecnológica	mais	elevada.

c)	 apresentam	índices	de	igualdade	social	e	econômica	
mais	acentuados.

d)	 apresentam	diversidade	ambiental	sufi	ciente	para	
impulsionar	a	economia	global.

e)	 possuem	similaridades	culturais	capazes	de	alavan-
car	a	economia	mundial.

	 2.	Do	ponto	de	vista	geopolítico,	a	Guerra	Fria	dividiu	a	eu-
ropa	em	dois	blocos.	essa	divisão	propiciou	a	formação	
de	alianças	antagônicas	de	caráter	militar,	como	a	Otan,	
que	aglutinava	os	países	do	bloco	ocidental,	e	o	Pacto	
de	Varsóvia,	que	concentrava	os	do	bloco	oriental.	É	im-
portante	destacar	que,	na	formação	da	Otan,	estão	pre-
sentes,	além	dos	países	do	oeste	europeu,	os	estados	
unidos	e	o	Canadá.	essa	divisão	histórica	atingiu	igual-
mente	os	âmbitos	político	e	econômico	que	se	refletia	
pela	opção	entre	os	modelos	capitalista	e	socialista.

essa	divisão	europeia	fi	cou	conhecida	como:	

a)	 Cortina	de	Ferro.

b)	 Muro	de	Berlim.

c)	 união	europeia.

d)	 Convenção	de	Ramsar.

e)	 Conferência	de	estocolmo.

	 3.	Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas 
até o fi m da União Soviética não foram um período ho-
mogêneo único na história do mundo. [...] dividem-se em 
duas metades, tendo como divisor de águas o início da 
década de 70. Apesar disso, a história deste período foi 
reunida sob um padrão único pela situação internacional 
peculiar que o dominou até a queda da União Soviética.

HOBsBAWM,	eric	J.	A era dos extremos.	são	Paulo:	
Companhia	das	Letras,	1996.

O	período	citado	no	texto	e	conhecido	por	Guerra	Fria	
pode	ser	defi	nido	como	aquele	momento	histórico	em	
que	houve:

a)	 corrida	armamentista	entre	as	potências	imperialistas	
europeias	ocasionando	a	Primeira	Guerra	Mundial.

b)	 domínio	dos	países	socialistas	do	sul	do	globo	pelos	
países	capitalistas	do	norte.

c)	 choque	ideológico	entre	a	Alemanha	nazista/união	
soviética	stalinista,	durante	os	anos	1930.

d)	 disputa	pela	supremacia	da	economia	mundial	entre	
o	ocidente	e	as	potências	orientais,	como	a	China	e	o	
Japão.

e)	 constante	confronto	das	duas	superpotências	que	
emergiram	da	segunda	Guerra	Mundial.

	 4.	segundo	samuel	Huntington	(autor	do	 livro	O choque 
das civilizações e a recomposição da ordem mundial),	o	
mundo	está	dividido	em	nove	“civilizações”,	conforme	
o	mapa	abaixo.

O mundo das civilizações pós-1990

Ocidental

Africana

Islâmica

Sínica

Hindu

Ortodoxa

Japonesa

Budista

Latino-americanakm (no equador)

0 5 000

Na	opinião	do	autor,	o	ideal	seria	que	cada	civilização	
principal	tivesse	pelo	menos	um	assento	no	Conselho	
de	segurança	das	Nações	unidas.

sabendo	 que	 apenas	 estados	 unidos,	 China,	 Rússia,	
França	 e	 Inglaterra	 são	 membros	 permanentes	 do	
Conselho	 de	 segurança	 e	 analisando	 o	 mapa	 acima,	
pode-se	concluir	que:

a)	 atualmente	apenas	três	civilizações	possuem	mem-
bros	permanentes	no	Conselho	de	segurança.

b)	 o	poder	no	Conselho	de	segurança	está	concentrado	
em	torno	de	apenas	dois	terços	das	civilizações	cita-
das	pelo	autor.

c)	 o	poder	no	Conselho	de	segurança	está	desequili-
brado,	porque	seus	membros	pertencem	apenas	à	
civilização	ocidental.

d)	 existe	uma	concentração	de	poder,	já	que	apenas	
um	continente	está	representado	no	Conselho	de	
segurança.

e)	 o	poder	está	diluído	entre	as	civilizações,	de	forma	
que	apenas	a	África	não	possui	representante	no	
Conselho	de	segurança.
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	 5.	O espaço mundial sob a “nova desordem” 
é um emaranhado de zonas, redes e “aglo-
merados”, espaços hegemônicos e con-
tra-hegemônicos que se cruzam de forma 
complexa na face da Terra. Fica clara, de 
saída, a polêmica que envolve uma nova 
regionalização mundial. Como regionalizar 
um espaço tão heterogêneo e, em parte, 
fluido, como é o espaço mundial contem-
porâneo?

HAesBAeRT,	R.;	PORTO	GONÇALVes,		
C.	W.	A nova desordem mundial.	são	Paulo:	

unesp,	2006.

O	mapa	procura	representar	a	lógica	es-
pacial	 do	 mundo	 contemporâneo	 pós-	
-união	soviética,	no	contexto	de	avanço	da	
globalização	e	do	neoliberalismo,	quando	
a	 divisão	 entre	 países	 socialistas	 e	 capi-
talistas	se	desfez	e	as	categorias	de	“pri-
meiro”	e	“terceiro”	mundo	perderam	sua	
validade	 explicativa.	 Considerando	 esse	
objetivo	interpretativo,	tal	distribuição	es-
pacial	aponta	para:	

a)	 a	estagnação	dos	estados	com	 forte	
identidade	cultural.

b)	 o	alcance	da	racionalidade	anticapita-
lista.

c)	 a	influência	das	grandes	potências	eco-
nômicas.

d)	 a	dissolução	de	blocos	políticos	regio-
nais.

e)	 o	alargamento	da	força	econômica	dos	
países	islâmicos.

Rede chinesaEstado com forte
identidade

cultural

Distância
cultural

Estado

Economia-
-Mundo

Sociedade-
-Mundo

Área de
influência da
rede mundial

Difusão do islã

TERRITÓRIOS REDES

Oligopólio

Potência mundialSemiperiferia

Rede mundial

LÉVY et al. 1992, atualizado.

	 6.	Na	América	do	sul,	as	Forças	Armadas	Revolucioná-
rias	da	Colômbia	(Farc)	lutam,	há	décadas,	para	impor	
um	regime	de	 inspiração	marxista	no	país.	Hoje,	são	
acusadas	de	envolvimento	com	o	narcotráfico,	o	qual	
supostamente	 financia	suas	ações,	que	 incluem	ata-
ques	diversos,	assassinatos	e	sequestros.

Na	Ásia,	a	Al-qaeda,	criada	por	Osama	bin	Laden,	de-
fende	 o	 fundamentalismo	 islâmico	 e	 vê	 nos	 estados	
unidos	da	América	(euA)	e	em	Israel	 inimigos	pode-
rosos,	 os	 quais	 deve	 combater	 sem	 trégua.	 A	 mais	
conhecida	de	suas	ações	terroristas	ocorreu	em	2001,	
quando	 foram	 atingidos	 o	 Pentágono	 e	 as	 torres	 do	
World	Trade	Center.

A	partir	das	informações	acima,	conclui-se	que:

a)	 as	ações	guerrilheiras	e	terroristas	no	mundo	con-
temporâneo	usam	métodos	idênticos	para	alcançar	
os	mesmos	propósitos.

b)	 o	apoio	internacional	recebido	pelas	Farc	decorre	do	
desconhecimento,	pela	maioria	das	nações,	das	prá-
ticas	violentas	dessa	organização.

c)	 os	euA,	mesmo	sendo	a	maior	potência	do	planeta,	
foram	surpreendidos	com	ataques	terroristas	que	
atingiram	alvos	de	grande	importância	simbólica.

d)	 as	organizações	mencionadas	identificam-se	quanto	
aos	princípios	religiosos	que	defendem.

e)	 tanto	as	Farc	quanto	a	Al-qaeda	restringem	sua	
atuação	à	área	geográfica	em	que	se	localizam,	res-
pectivamente,	América	do	sul	e	Ásia.

	 7.	em	1947,	a	Organização	das	Nações	unidas	(ONu)	apro-
vou	um	plano	de	partilha	da	Palestina	que	previa	a	cria-
ção	de	dois	estados:	um	judeu	e	outro	palestino.	A	recusa	
árabe	em	aceitar	a	decisão	conduziu	ao	primeiro	conflito	
entre	Israel	e	países	árabes.

A	 segunda	 guerra	 (suez,	 1956)	 decorreu	 da	 decisão	
egípcia	 de	 nacionalizar	 o	 canal,	 ato	 que	 atingia	 in-
teresses	 anglo-franceses	 e	 israelenses.	 Vitorioso,	
Israel	passou	a	controlar	a	península	do	sinai.	O	ter-
ceiro	conflito	árabe-israelense	(1967)	ficou	conhecido	
como	Guerra	dos	seis	Dias,	tal	a	rapidez	da	vitória	de	
Israel.

A nova des-ordem geográfica mundial: uma proposta de regionalização
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em	6	de	outubro	de	1973,	quando	os	judeus	comemo-
ravam	o	Yom	Kippur	 (Dia	do	Perdão),	 forças	egípcias	
e	sírias	atacaram	de	surpresa	 Israel,	que	 revidou	de	
forma	arrasadora.	A	intervenção	americano-soviética	
impôs	o	cessar-fogo,	concluído	em	22	de	outubro.

A	partir	do	texto	acima,	assinale	a	opção	correta.

a)	 A	primeira	guerra	árabe-israelense	foi	determinada	
pela	ação	bélica	de	tradicionais	potências	europeias	
no	Oriente	Médio.

b)	 Na	segunda	metade	dos	anos	1960,	quando	explodiu	
a	terceira	guerra	árabe-israelense,	Israel	obteve	rá-
pida	vitória.

c)	 A	guerra	do	Yom	Kippur	ocorreu	no	momento	em	
que,	a	partir	de	decisão	da	ONu,	foi	oficialmente	ins-
talado	o	estado	de	Israel.

d)	 A	ação	dos	governos	de	Washington	e	de	Moscou	foi	
decisiva	para	o	cessar-fogo	que	pôs	fim	ao	primeiro	
conflito	árabe-israelense.

e)	 Apesar	das	sucessivas	vitórias	militares,	Israel	man-
tém	suas	dimensões	territoriais	tal	como	estabeleci-
do	pela	resolução	de	1947	aprovada	pela	ONu.

Questões de vestibulares

	 1.	(Udesc) Os	euA	sempre	foram	tomados,	ao	lado	da	In-
glaterra,	como	um	dos	principais	representantes	e	difu-
sores	das	ideias	neoliberais.	Porém	as	medidas	emer-
genciais	tomadas	pelo	governo	dos	euA	para	conter	a	
grave	crise	financeira	que	atinge	sua	economia	de	certa	
forma	colocam	em	xeque	justamente	as	ideias	que	sus-
tentam	o	neoliberalismo;	estima-se	que	o	socorro	go-
vernamental	poderá	se	configurar	como	a	maior	inter-
venção	do	estado	norte-americano	no	setor	financeiro	
ao	longo	da	História.

Por	 que	 as	 medidas	 tomadas	 pelo	 governo	 dos	 euA	
colocariam	em	“xeque	as	ideias	que	sustentam	o	neo-
liberalismo”?

	 2.	(Unicamp-SP)	Líder hegemônico da ordem mundial no 
século XX, os Estados Unidos, desde 1945, tornaram-se o 
principal pilar do sistema financeiro e bancário mundial 
e, desde 1971, com o fim do padrão dólar-ouro, instituído 
no Acordo de Bretton Woods (1944), ficou aberto o cami-
nho para uma crescente circulação de dólares america-
nos no mundo.

A emergência de novos polos de produção industrial no 
mundo e a perda de competitividade da produção ame-
ricana implicaram um crescimento da dívida pública e 
privada norte-americana. O motor principal da crise sis-
têmica atual que afeta o conjunto do planeta encontra-se 
nos Estados Unidos. 

Adaptado	de:	GLOBAL	euROPe	ANTeCIPATION	BuLLeTIN	
(GeAB).	A crise actual explicada em mil palavras,	n.	17.	

Disponível	em:	<www.resistir.info/crise/geab_15set07.html>.	
Acesso	em:	27	out.	2010.

a)	 Constata-se	que	há	vários	anos	a	economia	norte-	
-americana	vem	perdendo	dinamismo.	 quais	os	
principais	fatores	dessa	perda	de	dinamismo?

b)	 qual	o	principal	fator	desencadeante	da	atual	crise	
sistêmica	que	se	aprofundou	em	2008?	qual	foi	o	
efeito	imediato	da	crise,	no	aspecto	financeiro?	

	 3.	(UFPR)	O	termo	globalização	tem	sido	usado	para	de-
signar	 um	 fenômeno	 que	 trouxe	 profundas	 transfor-
mações	à	economia,	à	cultura	e	à	organização	geopolí-
tica	internacional.	explique	esse	fenômeno,	apontando	
alguns	dos	seus	impactos	em	nível	mundial.	

	 4.	(UFJF-MG)	A	Grécia	teve	uma	queda	do	PIB	de	8,1%	no	
primeiro	trimestre	e	7,3%	no	segundo	(2011),	e	a	pre-
visão	oficial	é	de	queda	de	5,3%	no	ano.	O	desemprego	
subiu	de	11,6%,	em	junho	de	2010,	para	16%	um	ano	de-
pois.	e	o	deficit público	cresceu	22%	nos	primeiros	oito	
meses	de	2011.

a)	 Por	que	a	Grécia	está	nessa	situação?
Observe	o	cartograma	abaixo:

Disponível em: <http://barecon.files.wordpress.com/2010/05/piigsmap.png>.  

Acesso em: 25 set. 2011.

b)	 No	mapa,	são	destacados,	além	da	Grécia,	outros	paí-
ses	europeus	que	também	apresentam	sérios	proble-
mas	decorrentes	da	crise	econômica	mundial.	esses	
países	são	denominados	de	PIIGs.	esses	países	são:

	 5.	(Ufscar-SP) No	 bojo	 da	 globalização,	 entendida	 como	
pro	cesso	 de	 constituição	 de	 uma	 economia-mundo,	 o	
surgimento	 das	 empresas	 transnacionais	 represen-
ta	 a	 (re)cons	trução	 de	 múltiplos	 espaços:	 em	 escala	
	planetária.

a)	 Cite	quatro	países-sedes	de	empresas	transnacionais.

b)	 Apresente	três	estratégias	de	atuação	das	transna-
cionais.

	 6.	(UFRJ)	O conceito de HEGEMONIA MUNDIAL refere-se es-
pecificamente à capacidade de um Estado exercer funções 
de liderança e governo sobre um sistema de nações sobera-
nas. [...] Esse poder é algo maior e diferente da DOMINAÇÃO 
pura e simples. É o poder associado à dominação, ampliada 
pelo exercício da LIDERANÇA INTELECTUAL E MORAL.

ARRIGHI,	G. O longo século XX.

Na	atualidade,	os	estados	unidos	da	América	são	con-
siderados	a	potência	hegemônica	mundial.	essa	hege-
monia	se	manifesta	em	aspectos	econômicos,	militares	
e	culturais.	Apresente	duas	manifestações	da	hegemo-
nia	dos	estados	unidos	da	América	no	campo	cultural.
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	 7.	(Unesp-SP)	embora	a	miséria	esteja	espalhada	pelo	mundo,	é	possível	delimitar	áreas	de	concentração	de	extrema	po-
breza	–	pessoas	vivendo	com	menos	de	us$	1	por	dia.	No	mapa,	produzido	pelo	Centro	de	Pesquisas	da	Pobreza	Crônica,	
a	escala	de	tamanho	dos	países	(anamorfose)	está	de	acordo	com	seu	número	de	habitantes	em	pobreza	irreversível.	A	
cor	indica	o	nível	de	renda	da	maior	parte	dos	habitantes	pobres	de	cada	país.	quando	dados	oficiais	são	insuficientes,	os	
pesquisadores	estimam	as	taxas	nacionais	de	pobreza.
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BF Burkina Fasso

CD República Democrática do Congo

CF República Centro-Africana

CG Congo (Brazzaville)

CM Camarões

ET Etiópia

GH Gana

IC Costa do Marfim

KE Quênia

MG Madagascar

MW Malauí

MR Mauritânia

MZ Moçambique

NE Níger

NI Nigéria

SN Senegal

TD Chade

TZ Tanzânia

UG Uganda

ZA África do Sul

ZW Zimbábue

Abreviação do nome do país

Doença crônica: mundo rico, gente pobre

Adaptado de: Scientific American Brasil, ano I, n. 7, 2011.

A	partir	da	análise	do	ma	pa,	cite	o	nome	de	duas	regiões	geográficas	que	se	destaquem	como	desesperadamente	pobres	ou	
muito	pobres.	exemplifique	com	o	nome	de	um	país	que	melhor	demonstre	a	condição	de	desesperadamente	pobre	e	de	um	
país	com	a	condição	de	muito	pobre.	A	partir	dos	conhecimentos	sobre	essas	regiões,	mencione	elementos	geográficos	que	
justifiquem	essa	pobreza.	

	 8.	(UFRJ)	A Geografia pode ser construída a partir da con-
sideração do espaço como um conjunto de fixos e fluxos 
[...] A interação entre fixos e fluxos modifica o significado 
e o valor de ambos.

sANTOs,	Milton	(1996). A natureza do espaço.

A	 atual	 crise	 no	 sistema	 financeiro	 global	 iniciou-se	
no	 mercado	 imobiliário	 norte-americano,	 inflado	 por	
operações	com	títulos	hipotecários.	A	hipoteca	é	uma	
das	 formas	de	 transformar	um	fixo	 (bem	 imóvel)	em	
fluxo	(aplicação	financeira).	No	espaço	geográfico	isso	
significa	transformar	bens	fixos	do	território	em	fluxos	
voláteis	de	capital.

a)	 explique	por	que	a	transformação	de	um	fixo	em	flu-
xo	permite	maior	e	mais	rápida	circulação	do	capital	
entre	os	lugares.

b)	 Apresente	um	efeito	da	crise	financeira	sobre	os	fixos	
no	território.

	 9.	(Unicamp-SP)	O meio geográfico em via de constituição 
(ou de reconstituição) tem uma substância científico- 
-tecnológico-informacional. Não é um meio natural, nem 
meio técnico. A ciência, a tecnologia e a informação estão 
na base mesma de todas as formas de utilização e funcio-
namento do espaço, da mesma forma que participam da 
criação de novos processos vitais e da produção de novas 

espécies (animais e vegetais). [...]	Atualmente, apesar de 
uma difusão mais rápida e mais extensa do que nas épo-
cas precedentes, as novas variáveis não se distribuem de 
maneira uniforme na escala do planeta. A geografia as-
sim recriada é, ainda, desigualitária.

sANTOs,	M. Técnica, espaço e tempo. p.	51.

a)	 Considerando	que	a	ciência,	a	tecnologia	e	a	infor-
mação	estão	na	base	do	funcionamento	do	espaço,	
cite	dois	países	que	podem	ser	considerados	centros	
hegemônicos	da	economia	mundial.	Justifique	suas	
escolhas.

b)	 Como	a	África	subsaariana	se	situa	em	relação	ao	
espaço	geográfico	mundializado?	qual	a	razão	dessa	
situação?

10.	(UFRJ) Num	 momento	 passado,	 quando	 a	 questão	
ideológica	era	predominante,	era	comum	classificar	os	
países	no	lado	Leste	ou	no	lado	Oeste	do	mundo,	muito	
embora	essa	classificação	 fosse	desmentida	pela	 lo-
calização	geográfica	de	alguns.

Atualmente,	sob	uma	nova	ordem	mundial,	é	mais	co-
mum	a	classificação	que	separa	os	países	em	norte	e	sul.	
explique	 as	 razões	 ideológicas	 da	 classificação	 Les-
te-Oeste,	esclarecendo	ainda	a	lógica	da	nova	ordem.
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11.	(UFBA)

Canadá

Estados
Unidos

México

Brasil

Argentina
África
do Sul

Austrália

Arábia
Saudita

Turquia

Índia

Indonésia

China

Coreia
do Sul

Japão

Federação
Russa

Alemanha

Reino
Unido

França

Itália

O tamanho do G-20

De	acordo	com	a	ilustração	e	com	os	conhecimentos	sobre	as	economias	ricas	e	em	expansão,

a)	 relacione	os	principais	grupos	de	países	que	constituem	o	G-20;

b)	 indique	o	objetivo	da	criação	do	G-20,	em	1999;

c)	 aponte	uma característica econômica	que	sobressai	em	cada	país	do	Bric	(Brasil,	Rússia,	índia	e	China).

12.	(Fuvest-SP)

O	conflito	envolvendo	Geórgia	e	Rús-
sia,	 aprofundado	 em	 2008,	 foi	 mar-
cado	por	ampla	repercussão	interna-
cional.	 Outros	 conflitos,	 envolvendo	
países	da	ex-união	soviética,	também	
ocorreram.

a)	 explique	a	relação	entre	o	fim	da	
união	soviética	e	a	proliferação	de	
movimentos	 separatistas	 na	 re-
gião.

b)	 explique	como	a	Rússia	reagiu	ao	
movimento	pela	independência	da	
Ossétia	do	sul	e	aponte	as	razões	
que	motivaram	essa	reação.

c)	 Cite	outro	exemplo	de	movimento	
separatista	recente	nessa	região.

13.	(Ufes)

EUA sob ataque

[...]

11 de setembro

Dez anos em uma nova rota

O mundo não foi mais o mesmo desde o 11 de setembro 
de 2001: o mais espetacular atentado suicida de todos os 
tempos matou 2 976 pessoas. O ataque coordenado, há 
exatos dez anos, foi lançado contra Nova York, capital fi-
nanceira dos EUA, e Washington, centro do poder político 
e militar do país. Naquele mesmo dia, inesquecível para 

qualquer pessoa “conectada” com as notícias do mundo, 

soube-se que a História ganhava, então, novos rumos. 

euA	sob	ataque.	A Gazeta,	Vitória,	11	set.	2011.	Mundo,	p.	46.

um	dos	principais	discursos	veiculados	na	era	da	globa-

lização	é	o	de	que	vivemos	num	mundo	sem	fronteiras,	a	

chamada	aldeia	global.	explique	uma	consequência,	para	

o	mundo	globalizado,	dos	atentados	de	11	de	setembro	

de	2001,	relativa	a	cada	um	dos	seguintes	aspectos:	

a)	 político-econômico;	 b)	 cultural.	

Países da antiga União Soviética

OCEANO GLACIAL ÁRTICO
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15.	(UFC-CE)	 A	 África	 vem	 passando	 por	 transformações	
profundas,	ocorridas	no	século	XX,	após	o	processo	de	
descolonização	 e	 a	 criação	 dos	 estados-Nações.	 As	
questões	a	seguir	tratam	de	transformações	e	proble-
mas	que	ocorrem	ou	ocorreram	no	continente	africano.

a)	 Responda	o	que	se	pede	a	seguir.

	I.	 A	partir	de	que	década	ocorreram	as	liberações	
das	colônias?

II.	 Como	 passou	 a	 ser	 denominada,	 a	 partir	 de	
2002,	a	Organização	de	unidade	Africana	(OuA),	
criada	em	1961?

b)	 Cite	o	nome	de	duas	nações	africanas	que	possuem	
conflitos	étnicos.

c)	 Defina	“apartheid”.

Testes de vestibulares

	 1.	(Uerj)	Associação	chinesa	pede	boicote	a	mineradoras

O presidente da Associação de Ferro e Aço da China pediu 

ontem que os importadores licenciados do país boicotem 

as três grandes empresas de minério de ferro nos próxi-

mos dois meses. O pedido é uma clara referência à brasi-

leira Vale e às anglo-australianas BHP Billiton e Rio Tin-

to, que vêm impondo mudanças nos acordos de compra 

e venda do minério, determinando preços mais elevados.

Adaptado	de:	O Globo,	3	abr.	2010.

O	comportamento	adotado	pelas	três	empresas	mine-
radoras,	caso	seja	comprovado,	configuraria	a	seguin-
te	prática	econômica:	

a)	 cartel

b)	 holding

c)	 dumping

d)	 incorporação

	 2.	(UPE)	Observe	com	atenção	o	organograma	a	seguir:

SISTEMA

CAPITALISTA

KEYNESIANISMO

NEOLIBERALISMO

O	organograma	acima	exibe	duas	versões	distintas	do	
sistema	capitalista,	planejadas	em	diferentes	épocas,	
intrínsecas	à	economia	de	mercado,	contudo	diferen-
ciadas	 por	 características	 marcadas	 por	 oposições	
conjuntas.	sobre	elas,	analise	os	itens	a	seguir:

		I.	O	 keynesianismo	 defende	 a	 ampla	 intervenção	 do	
estado	 na	 economia,	 enquanto	 o	 neoliberalismo	
aceita	uma	intervenção	mínima	do	estado	na	eco-
nomia.

	II.	O	keynesianismo	é	favorável	ao	aumento	de	gastos	
públicos,	enquanto	o	neoliberalismo	estimula	o	es-
tado	de	bem-estar	social.

III.	O	 keynesianismo	 propõe	 a	 geração	 de	 empregos	
por	intermédio	da	receita	pública,	enquanto	o	neo-
liberalismo	defende	a	abertura	econômica	dos	paí-
ses.

IV.	O	 keynesianismo	 critica	 o	 pensamento	 econômico	
clássico,	 enquanto	 o	 neoliberalismo	 busca	 aplicar	
os	princípios	do	liberalismo	clássico.

	V.	O	keynesianismo	critica	o	princípio	da	“mão	invisí-
vel”,	enquanto	o	neoliberalismo	critica	a	privatiza-
ção	de	estatais.

Apenas	está	correto o	que	se	afirma	em:	

a)	 I.

b)	 III.

c)	 I	e	II.

d)	 I,	III	e	IV.

e)	 I,	II,	III	e	V.		

14.	(Fuvest-SP)

Há	 anos,	 a	 região	 re-
presentada	ao	 lado	vem	
sendo	 atingida	 por	 sé-
rios	 conflitos	 políticos,	
sociais	 e	 étnicos,	 vários	
deles	com	enfrentamen-
to	bélico.	

Acerca	 das	 dinâmicas	
socioespaciais	em	cur-
so	nessa	região,	

a)	 explique	o	significa-
do	 de	 “Primavera	
Árabe”,	citando	dois	
países	com	ela	en-
volvidos	diretamen-
te,	nos	últimos	anos;

b)	 identifique	uma	mu-
dança	na	configura-
ção	 territorial	 da	
área	assinalada	pelo	
círculo.	explique.

Norte da África e Oriente Médio – “Arco dos conflitos”
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Nota: Alguns países sofreram sanções/suspensão da
          Liga Árabe em 2011.

Adaptado de: Le Monde diplomatique, 2011.
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	 3.	(FGV-SP)
EUA criam ajuda de US$ 200 bi a imobiliárias

Gigantes de mercado estão sob intervenção federal, por tem-

po indeterminado, e já funcionam como se fossem estatais.

Folha de S.Paulo,	8	set.	2008.

sobre	essa	manchete	e	outras	que	têm	sido	divulga-
das	pela	imprensa	mundial	e	brasileira,	são	feitas	as	
seguintes	afirmações:

	 I.	um	dos	maiores	defensores	do	neoliberalismo	e	do	
livre	mercado	acaba	de	negar	seus	princípios	fun-
damentais;

	II.	a	regulação	do	mercado	financeiro	é	uma	forma	ati-
va	de	proteger	o	sistema	capitalista	da	possibilidade	
de	um	novo	crack;

	III.	a	intervenção	estatal	nada	mais	é	do	que	a	manu-
tenção	do	princípio	neoliberal	de	concentrar	a	atua-
ção	do	estado	em	setores	estratégicos	do	mercado.

está	correto	somente	o	que	se	afirma	em:

a)	 I.

b)	 I	e	II.

c)	 I	e	III.

d)	 II.

e)	 II	e	III.		

	 4.	(Fuvest-SP) sobre	 a	 crise	 do	 capitalismo,	 na	 década	
de	1930,	e	o	colapso	do	socialismo,	na	década	de	1980,	
pode-se	afirmar	que:

a)	 a	primeira	reforçou	a	concepção	de	que	não	se	podia	
deixar	uma	economia	ao	sabor	do	mercado,	e	o	segun-
do,	a	de	que	uma	economia	não	funciona	sem	mercado.

b)	 ambos	levaram	à	descrença	sobre	a	capacidade	de	o	
estado	resolver	os	problemas	colocados	pelo	de-
semprego	em	massa.

c)	 assim	como	a	primeira,	também	o	segundo	está	pro-
vocando	uma	polarização	ideológica	que	ameaça	o	
estado	de	bem-estar	social.

d)	 ambos,	provocando	desemprego	e	frustração,	fize-
ram	aparecer	agitações	fascistas	e	terroristas	con-
tando	com	amplo	respaldo	popular.

e)	 enquanto	a	primeira	reforçou	a	convicção	dos	defen-
sores	do	capitalismo,	o	segundo	fez	desaparecer	a	
convicção	dos	defensores	do	socialismo.

	 5.	(UEPG-PR)	sobre	capitalismo,	globalização	e	suas	con-
sequências,	assinale	o	que	for	correto.

(01)	A	globalização	da	economia	pressupõe	processos	
iguais	de	produção	de	mercadorias	em	todas	as	
partes	do	mundo	em	que	as	empresas	multinacio-
nais	atuam,	sem	considerar	adaptações	aos	mer-
cados	locais	em	função	de	diferentes	fatores	eco-
nômicos,	climáticos,	jurídicos	e	culturais.

(02)	O	FMI	tem	como	meta	a	liberalização	das	econo-
mias	capitalistas	nacionais,	sobretudo	nos	países	
menos	desenvolvidos,	para	impedir	o	endivida-
mento	externo	dos	mesmos,	que	seria	uma	forma	
de	dependência	entre	os	povos.

(04)	A	globalização	do	capitalismo	é	formada	por	um	
conjunto	de	processos	que	possibilitam	produzir,	
distribuir	e	consumir	bens	e	serviços.	são	exem-
plos	desses	processos	os	cartões	de	crédito,	a	rede	
informatizada	interbancária,	o	fast-food	e	outros.

(08)	O	capitalismo,	após	a	segunda	Guerra	Mundial,	
desenvolveu-se	como	um	processo	de	consolida-
ção	dos	oligopólios	internacionais,	que	originou	as	
empresas	multinacionais,	a	partir	da	emergência	
dos	estados	unidos	como	potência	econômica	ca-
pitalista	e	a	transformação	interna	das	empresas	
	norte-americanas.

(16)	Grande	parte	da	força	de	trabalho	empregada	pe-
las	multinacionais	está	fora	de	seus	países	de	ori-
gem.	A	produção	capitalista	internacional	incorpo-
rou	 a	 mão	 de	 obra	 de	 muitos	 países	 em	 uma	
estrutura	empresarial	mundialmente	integrada.

	 6.	(IFCE)

Fonte: <www.padogeo.com.br>. Acesso em: 27 out. 2010.

sobre	a	charge,	é	falso afirmar-se	que:

a)	 as	classes	privilegiadas	dos	países	ricos	e	industria-
lizados	concentram	riquezas	e	ostentam	poder.	

b)	 o	processo	de	globalização	em	curso	amenizou	as	
desigualdades	sociais	entre	os	países	do	mundo	in-
teiro.	

c)	 a	América	Latina	apresenta	grandes	desigualdades	
sociais,	se	comparada	à	América	do	Norte.

d)	 apesar	de	industrializado,	o	Brasil	apresenta,	em	seu	
quadro	social,	realidades	à	da	charge	apresentada.	

e)	 quase	metade	da	população	mundial	sobrevive	com	
menos	de	dois	dólares	por	dia.

	 7.	(UnB-DF; adaptado)	A crise da Europa é hoje o maior ris-

co para a economia mundial, disse o secretário do Tesou-

ro dos Estados Unidos da América, referindo-se à tensão 

entre os bancos e os governos endividados. Disse, ainda, 

que a China e outros países emergentes1 com superávit 

nas contas têm espaço bastante para estimular o con-

sumo interno, aumentar as importações e compensar a 

fraca demanda nas economias desenvolvidas. Para isso, 

os governos desses países deveriam deixar suas moedas 

valorizar-se. Em outras palavras, o câmbio subvalorizado 

da China resulta em valorização real das moedas de outros 

países emergentes, torna seus produtos mais caros e di-

minui seu poder de competição no comércio internacional.

KuNTZ,	Rolf.	O Estado de S. Paulo,	25	set.	2011.	
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Com	referência	às	ideias	do	texto	anterior,	aos	temas	
a	ele	associados	e	às	estruturas	nele	empregadas,	jul-
gue	os	itens	subsequentes.

a)	 No	texto,	a	expressão	“países	emergentes”	(ref.	1)	re-
fere-se	a	nações	cujo	desempenho	econômico	é	ca-
racterizado	por	ausência	de	competitividade	no	mer-
cado	internacional	e	baixa	capacidade	de	produção.

b)	 No	passado,	fenômenos	climáticos	eram	fatores	de	
queda	na	produção	de	alimentos	e,	consequente-
mente,	de	fome;	atualmente,	o	que	inibe	a	oferta	de	
alimentos	é	a	insuficiência	de	desenvolvimento	tec-
nológico	voltado	para	as	atividades	agrícolas.

c)	 entre	os	vários	elementos	que	têm	marcado	a	cultu-
ra	e	a	memória	do	Nordeste	brasileiro,	incluem-se	a	
seca	recorrente,	a	pobreza	da	população	e	a	migra-
ção.	No	entanto,	atualmente,	a	agricultura	irrigada	e	
a	industrialização	têm	introduzido	dinâmicas	econô-
micas	que	alteram	essa	imagem.

d)	 A	interdependência	entre	países,	como	aponta	o	texto,	
expressa	a	expansão	de	mercados	e	os	avanços	da	tec-
nologia	da	informação	e	das	comunicações,	o	que	pro-
picia	o	fluxo	de	capitais	e	acelera	a	integração	global.

e)	 A	China	diferencia-se	dos	demais	países	por	seu	regime	
de	governo	e	pelo	fato	de	seu	vigoroso	crescimento	eco-
nômico	basear-se	nas	exportações	e	prescindir	de	inves-
timentos	internos,	o	que	torna	seus	produtos	mais	bara-
tos	que	os	produzidos	pelos	demais	países	emergentes.

	 8.	(IFBA)	Embora tenha suas origens mais imediatas na expan-

são econômica ocorrida após a segunda guerra e na revolução 

técnico-científica ou informacional, a globalização é a continui-

dade do longo processo histórico de mundialização capitalista.

MOReIRA,	João	Carlos;	seNe,	eustáquio	de.	Geografia para 

o Ensino Médio:	Geografia	Geral	e	do	Brasil.	são	Paulo:	
scipione,	2002.	p. 3.

Com	relação	ao	desenvolvimento	do	capitalismo,	sua	
mundialização	e	globalização,	é	possível	afirmar	que:	

a)	 Os	tigres	asiáticos	começaram	a	se	constituir	como	
potências	econômicas	a	partir	da	aplicação	da	políti-
ca	de	bem-estar	social	e	do	taylorismo/fordismo	
como	elementos	dinamizadores	de	suas	economias.

b)	 A	constituição	do	Mercosul	foi	uma	resposta	político-	
-econômica	dos	países	da	América	Latina	à	perspectiva	
de	constituição	do	Nafta,	uma	vez	que	suas	economias	
apresentam	elevado	grau	de	complementaridade	e	inte-
gração	entre	os	setores	primário,	secundário	e	terciário.

c)	 A	chamada	terceira	revolução	científica	e	tecnológica	
vem	contribuindo	intensamente	com	a	integração	en-
tre	os	mercados,	uma	vez	que	possibilita	maior	grau	
de	flexibilidade	aos	capitais	internacionais,	inclusive	
na	perspectiva	de	substituição	do	dinheiro	de	papel	
pelo	dinheiro	de	plástico	e	virtual	em	tempo	real.

d)	 Com	a	crise	da	economia	americana,	o	valor	das	
commodities agrícolas	tem	baixado	seguidamente,	
contribuindo	para	atenuar	a	fome	no	Chifre	da	África.

e)	 A	crise	que	assola	a	economia-mundo	tem	contribuí-
do	para	alterar	e	inverter	as	relações	entre	os	países	
na	divisão	internacional	do	trabalho,	pois	até	a	China	
passou	a	ser	credora	dos	euA.

9.	 (UFPA)	O	período	da	globalização	é	marcado	por	ações	
políticas	entre	nações	para	 implantação	de	sistemas	
técnicos	e	condições	territoriais	que	possibilitaram	a	
circulação	de	mercadorias,	bens	e	serviços	com	maior	
fluidez	e	sem	grandes	obstáculos.	

sobre	esse	período	é	correto	afirmar:	

a)	 As	condições	políticas	para	globalização	foram	cria-
das	com	a	predominância	de	orientações	neoliberais	
nos	países	da	europa,	da	América	e	da	Ásia,	que	
reestruturaram	o	estado,	fortalecendo	empresas	
estatais,	ampliando	direitos	trabalhistas	e	protegen-
do	mercados	e	setores	da	economia	de	investidores	
internacionais.

b)	 Acordos	políticos	na	europa,	sobretudo	após	a	queda	
do	socialismo	no	Leste	europeu,	permitiram	a	for-
mação	da	Federação	dos	estados	europeus,	a	cons-
trução	do	Parlamento	europeu	e	de	uma	cidadania	
europeia	constitucionalmente	definida.	Isso	tudo	
revela	que,	no	período	da	globalização,	o	estado	na-
cional	cede	espaço	ao	plurinacional.

c)	 Caminhamos	para	a	realização	da	unicidade	norma-
tiva,	isto	é,	cada	vez	mais	as	nações	latino-america-
nas	se	adequam	de	forma	irrestrita	às	legislações	
impostas	por	centros	europeus	e	norte-americanos	
que	decidem	sobre	a	economia	e	a	política	mundiais.	
Assim,	serviços	como	educação,	saúde,	comunica-
ção	e	transportes,	além	de	políticas	como	a	previ-
denciária,	são	regulados	segundo	determinações	
exógenas	ao	país.

d)	 A	economia	europeia	fortaleceu-se	no	período	da	
globalização.	Alicerçada	na	moeda	única,	na	produ-
ção	industrial	e	na	dinâmica	agrícola,	a	economia	
grega	é	uma	das	que	mais	cresce	e	se	destaca	por	ter	
passado	incólume	pela	crise	financeira	que	assolou	
o	mundo	a	partir	de	2008.

e)	 A	técnica,	a	ciência	e	a	pesquisa	aplicada	torna-
ram-se	grandes	forças	produtivas	do	mundo	glo-
balizado,	capazes	de	produzir	objetos	técnicos	de	
vida	útil	reduzida.	Patrocinadas	pela	iniciativa	pú-
blica	e	privada,	elas	envolvem	o	planeta	e	criam	
condições	para	produção	e	disseminação	da	socie-
dade	de	consumo.

10.	(PUC-RJ)	Agentes	econômicos	e	estados	têm	a	clara	
tendência	em	afirmar	que	“turismo	é	sinônimo	de	se-
tor	econômico”	e	utilizam,	de	maneira	abusiva,	a	ex-
pressão	“indústria	do	turismo”.

esta	visão	é	bastante	limitante	do	fenômeno	do	turis-
mo,	pois:	

a)	 sobrevaloriza	o	seu	aspecto	econômico	em	detri-
mento	da	sua	força	social.

b)	 reduz	essa	dinâmica	à	sua	capacidade	de	organizar	o	
deslocamento	de	grupos.

c)	 considera	o	desenvolvimento	do	comércio	e	serviços	
pouco	importante.

d)	 desconhece	que	seus	setores	indiretos	hoje	são	os	
que	mais	produzem	empregos	indiretos.

e)	 desqualifica	as	atividades	industriais	como	gerado-
ras	de	emprego.	
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11.	(UFG-GO)	Leia	o	texto	a	seguir.

[...] os valores e interesses predominantes são construí-

dos sem referência ao passado ou ao futuro no panorama 

intemporal das redes de computadores e da mídia ele-

trônica, em que todas as expressões ou são instantâneas, 

ou não apresentam sequência previsível. […] Essa virtua-

lidade é nossa realidade porque está na estrutura desses 

sistemas simbólicos intemporais desprovidos de lugar 

cujas categorias construímos e cujas imagens, também 

por nós evocadas, modelam o comportamento, influen-

ciam a política, acalentam sonhos e provocam pesadelos.

CAsTeLLs,	Manuel.	A era da informação: economia,	sociedade	
e	cultura. são	Paulo:	Paz	e	Terra,	1999.	v.	3.	p.	411	e	439.

Nos	últimos	anos	tem	crescido	de	forma	acentuada	a	
utilização	das	redes	sociais	na	internet,	principalmen-
te	pelos	mais	jovens.	Os	protestos	agora	se	difundem	
globalmente,	 e	 abaixo-assinados	 e	 petições	 públicas	
se	reproduzem	pelas	redes,	dando	um	novo	significado	
ao	conceito	de	cidadania.

Com	base	no	texto	e	nas	informações	apresentadas,	con-
clui-se	que,	com	o	uso	da	internet:	

a)	 as	redes	sociais	têm	contribuído	para	tornar	o	mun-
do	mais	humano	e	tolerante.

b)	 as	redes	sociais	levam	as	pessoas	a	tornarem-se	
mais	ativas	na	luta	pela	distribuição	das	riquezas.

c)	 os	jovens	encontram	nas	redes	sociais	um	instru-
mento	real	para	transformar	a	sociedade.

d)	 as	redes	sociais	potencializam	revoltas	e	manifesta-
ções,	mas	carecem	de	organização	e	limitam-se	no	
tempo.

e)	 os	questionamentos	críticos	nas	redes	sociais	têm	
mudado	o	comportamento	consumista	da	juventude.

12.	(Uerj)

Projeção de investimentos estrangeiros diretos (IED) – 2010-2012
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Adaptado de: O Globo, 7 set. 2010.

Os	 Investimentos	 estrangeiros	 Diretos	 nos	 países	 in-
cluem	todo	tipo	de	capital	investido,	à	exceção	daque-
les	para	fins	especulativos	no	setor	financeiro.	No	atual	
momento	do	capitalismo,	a	posição	ocupada	pelos	paí-
ses	emergentes	indicados	no	gráfico	reflete,	principal-
mente,	a	seguinte	característica	de	suas	economias:	

a)	 crescimento	potencial	do	mercado	consumidor.

b)	 perspectiva	de	produção	agrícola	de	exportação.

c)	 industrialização	tardia	baseada	em	energia	limpa.

d)	 desenvolvimento	expressivo	de	bens	de	alta	tecnologia.

13.	(Fuvest-SP)	 Pela primeira vez na história da humani-

dade, mais de 1 bilhão de pessoas, concretamente 1,02 

bilhão, sofrerão de subnutrição em todo o mundo. O au-

mento da insegurança alimentar que aconteceu em 2009 

mostra a urgência de encarar as causas profundas da 

fome com rapidez e eficácia.

ReLATÓRIO	DA	ORGANIZAÇÃO	DAs	NAÇões	uNIDAs		
PARA	A	AGRICuLTuRA	e	ALIMeNTAÇÃO	[FAO],	primeiro	

semestre	de	2009.

Tendo	 em	 vista	 as	 questões	 levantadas	 pelo	 texto,	 é	
correto	afirmar	que:	

a)	 a	principal	causa	da	fome	e	da	subnutrição	é	a	falta	
de	terra	agricultável	para	a	produção	de	alimentos	
necessários	para	toda	a	população	mundial.

b)	 a	proporção	de	subnutridos	e	famintos,	de	acordo	com	
os	dados	do	texto,	é	inferior	a	10%	da	população	mundial.

c)	 as	principais	causas	da	fome	e	da	subnutrição	são	dis-
paridades	econômicas,	pobreza	extrema,	guerras	e	
conflitos.

d)	 as	consequências	da	subnutrição	severa	em	crian-
ças	são	revertidas	com	alimentação	adequada	na	
vida	adulta.

e)	 o	uso	de	organismos	geneticamente	modificados	na	
agricultura	tem	reduzido	a	subnutrição	nas	regiões	
mais	pobres	do	planeta.

14.	(UFF-RJ)	Considerada	a	mais	dura	competição	de	au-
tomobilismo	 do	 mundo,	 o	 Rali	 Dacar	 (anteriormente	
Paris-Dacar)	vem	sendo	realizado	desde	1979.	A	prova	
geralmente	tem	seu	ponto	de	partida	em	alguma	cida-
de	da	europa	e	termina	nas	praias	de	Dacar,	capital	do	
senegal,	após	uma	longa	e	difícil	passagem	pelo	de-
serto	do	saara.	A	edição	de	2005	apresentou	pilotos	de	
39	nacionalidades,	sendo	75%	europeus	e	quase	todo	
o	restante	composto	por	norte-americanos,	sul-ame-
ricanos	e	japoneses.	A	participação	africana	tem	sido	
extremamente	reduzida,	a	não	ser	pelos	exuberantes	
cenários	desérticos	e	semiáridos	do	continente.

p Contemplação:	um	nativo	observa	o	Nissan	da	dupla	Thierry	
Lavergne	e	Jacky	Dubois	atravessar	o	deserto	durante	a	
sétima	etapa	do	rali	Granada-Dacar.
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Tendo	em	vista	o	contexto	em	que	se	realiza	essa	com-
petição	e	com	base	na	fotografia,	pode-se	afirmar	que	
a	posição	da	África	no	mundo	contemporâneo,	em	re-
lação	a	outros	continentes,	é	mais	claramente	eviden-
ciada	pelo	predomínio	dos	seguintes	aspectos:	

a)	 desequilíbrio	ambiental	e	ascensão	militar.

b)	 marginalização	econômica	e	atraso	tecnológico.

c)	 reestruturação	produtiva	e	decadência	cultural.

d)	 instabilidade	política	e	uniformidade	étnica.
e)	 dependência	financeira	e	estagnação	industrial.

15.	(FGV-SP)	Leia	o	depoimento	de	um	advogado	congolês.

O problema não é quem é o comprador mais recente de 

nossas commodities. A China está assumindo o lugar do 

Ocidente: ela leva embora nossas matérias-primas e ven-

de produtos acabados ao mundo. O que os africanos es-

tão recebendo em troca – estradas, escolas ou produtos 

industrializados – não importa. Continuamos no mesmo 

esquema: nosso cobalto parte para a China como minério 

em pó e retorna na forma de pilhas que custam caro.

Exame Ceo,	jun.	2010.	ed.	6.	Adaptado.

O	depoimento	apresenta	como	tema	central:	

a)	 a	possibilidade	de	o	continente	africano	sofrer	novo	
colonialismo.

b)	 a	necessidade	de	a	África	voltar	à	esfera	de	influência	
do	Ocidente.

c)	 o	atual	papel	da	África	na	Divisão	Internacional	do	
Trabalho.

d)	 a	ampliação	das	diferenças	econômicas	entre	os	paí-
ses	africanos.

e)	 a	valorização	dos	produtores	de	commodities no	mer-
cado	mundial.

16.	(UFRGS-RS)

Assinale	a	alternativa	que	preenche	corretamente	as	
lacunas	do	texto	abaixo,	na	ordem	em	que	aparecem.

O	Conselho	de	segurança	(Cs)	da	Organização	das	Nações	
unidas	(ONu)	é	o	órgão	que	toma	decisões	sobre	paz	e	se-
gurança	mundiais.	O	Cs	é	composto	atualmente	por	cinco	
membros	permanentes	–	estados	unidos,	Reino	unido,	
França,	Rússia	e HHHHH * HHHHH –	e	dez	membros	
rotativos	eleitos	para	mandato	de	dois	anos.	Após	a	inva-
são	do	Iraque	pelos	estados	unidos,	sem	o	consentimento	
do	Cs,	algumas	nações	começaram	a	pressionar	por	uma	
reforma	no	órgão.	O	G-4,	grupo	de	países	formado	pela	
Alemanha,	Brasil,	índia	e	 HHHHH * HHHHH ,	apresen-
tou	oficialmente	sua	proposta	de	resolução	para	ampliar	
o	número	de	assentos	permanentes	no	Cs.

a)	 China	–	Japão

b)	 China	–	Itália

c)	 Japão	–	China

d)	 Japão	–	África	do	sul

e)	 Itália	–	Japão

17.	(UFMT)	A	ordem	mundial	baseada	na	bipolaridade	foi	
desmontada	durante	os	anos	1990.	Com	o	término	da	
Guerra	Fria,	compôs-se	um	novo	cenário	político,	eco-
nômico	e	social,	no	qual:	

a)	 as	zonas	de	tensão	foram	controladas	pelas	políticas	
monetárias	da	união	europeia.

b)	 as	chamadas	forças	de	paz	da	Organização	das	Nações	
unidas	(ONu)	realizaram,	junto	ao	exército	russo,	ope-
rações	militares	nos	países	aliados	ao	regime	soviético.

c)	 os	conflitos	étnico-culturais	e	religiosos	deram	lugar	
ao	enfrentamento	entre	estados	nacionais.

d)	 a	nova	ordem	mundial	restabeleceu	um	período	de	
paz	e	solidariedade	entre	os	povos.

e)	 os	conflitos	deixaram	de	ter	a	conotação	ideológica	
capitalismo	versus socialismo.

18.	(Udesc)	Para	alguns	autores,	a	globalização	é	a	fase	mais	
recente	da	expansão	capitalista.	Nesta	etapa	alguns	che-
fes	de	estado	têm	feito	conferências	e	decidido	sobre	as	
maiores	operações	industriais	e	financeiras	do	mundo.	
As	 ações	 deste	 grupo	 privilegiado,	 também	 conhecido	
como	G-8,	são	decisivas	para	a	economia	mundial.

Assinale	a	alternativa	que	contém	os	países	que	com-
põem	o	G-8.	

a)	 estados	unidos,	Japão,	Alemanha,	França,	Canadá,	
Itália,	Reino	unido	e	Rússia.

b)	 Israel,	França,	Holanda,	Dinamarca,	China,	Taiwan,	
suíça	e	Reino	unido.

c)	 Alemanha,	França,	Reino	unido,	espanha,	Japão,	
China,	Rússia	e	Canadá.

d)	 Japão,	China,	estados	unidos,	Itália,	Bélgica,	Holan-
da,	Luxemburgo	e	suíça.

e)	 Alemanha,	Itália,	Israel,	Polônia,	Rússia,	Canadá,	Di-
namarca	e	Grécia.

19.	(UFPB)	 Na	 presente	 conjuntura	 histórica	 alguns	 paí-
ses,	antes	considerados	como	subdesenvolvidos	e	que	
atualmente	se	encontram	mais	bem	situados	social	e	
economicamente,	são	classificados	como	países	emer-
gentes.	Observa-se	que,	nesse	conjunto	dos	emergen-
tes,	alguns	países	destacam-se	em	relação	aos	outros.	
eles	 constituem	 o	 Bric,	 grupo	 formado	 pelo	 Brasil,	
Rússia,	 índia	e	China.	esses	países	 integram	também	
o	G-20,	um	conjunto	mais	amplo	que	está	conseguindo,	
aos	poucos,	intervir	na	reconfiguração	da	Nova	Ordem	
Mundial,	um	protagonismo	antes	circunscrito	ao	G-8.

Considerando	a	literatura	sobre	o	tema,	identifique	as	
características	comuns	a	todos	os	países	do	Bric:	

a)	 Participam	do	grupo	das	8	nações	mais	ricas	e	indus-
trializadas	do	mundo,	são	membros	da	Otan	e	gran-
des	potências	bélicas	mundiais.		

b)	 Apresentam	limitada	importância	no	cenário	econô-
mico	mundial,	são	potências	regionais	secundárias	e	
grandes	importadores	de	matérias-primas.		

c)	 Possuem	grandes	extensões	de	terra,	numerosa	popu-
lação	absoluta	e	estrutura	econômica	diversificada.		

d)	 Formam	as	novas	potências	mundiais,	apresentam	
as	maiores	taxas	de	crescimento	econômico	do	mun-
do	e	participam	do	bloco	Asean.		

e)	 Apresentam	boa	distribuição	de	renda,	elevada	ren-
da	per capita e superaram	o	antigo	estágio	de	subde-
senvolvimento.		
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21.	(UFBA)	
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20.	(UFPR)	O	termo	Brics	tem	sido	utilizado	para	designar	
os	países	Brasil,	Rússia,	índia,	China	e	África	do	sul.	
sobre	esses	países,	é	correto	afirmar	que:	

a)	 formam	um	bloco	econômico	que,	a	exemplo	do	Mer-
cosul	e	da	união	europeia,	estão	estabelecendo	um	
conjunto	de	tratados	e	acordos	visando	à	integração	
da	economia.

b)	 são	considerados	países	emergentes,	embora	pos-
suam	diferenças	expressivas	entre	si,	no	que	diz	res-
peito	a	população,	território,	recursos	naturais	e	in-
dustrialização.

c)	 sua	importância	como	bloco	econômico	e	político	
tem	reformulado	a	geopolítica	mundial	e	rivalizado	
com	outras	entidades	supranacionais,	a	exemplo	da	
ONu.

d)	 uma	das	suas	características	é	a	semelhança	no	
regime	político	adotado,	mostrando	que	o	mundo	
ainda	se	divide	por	questões	de	natureza	ideológica.

e)	 sua	emergência	como	bloco	foi	consequência	da	alta	
capacidade	em	articular	necessidades	globais	com	
interesses	regionais,	acima	dos	interesses	econômi-
cos	e	políticos.

A	partir	da	análise	do	mapa	acima	e	dos	conhecimen-
tos	 sobre	 as	 relações	 internacionais	 econômicas	 e	
políticas	na	contemporaneidade,	é	correto	afirmar:

(01)	estão	representados,	em	A,	países	componentes	
do	Bric,	em	torno	dos	quais	se	criou	a	expectativa	
de	se	tornarem	a	base	de	apoio	da	expansão	da	eco-
nomia	mundial,	por	apresentarem	sinais	de	cresci-
mento	econômico	vigoroso	na	última	década.

(02)	O	Brasil,	no	conjunto	de	países	que	constituem	o	
Bric,	se	destaca	por	apresentar	uma	participação	
crescente	na	produção	e	no	fornecimento	de	ali-
mentos	e	de	matérias-primas.

(04)	 O	destaque	socioeconômico	conquistado	pelo	Bric	de-
ve-se	ao	conjunto	de	bens	simbólicos	compartilhados,	
a	exemplo	de	crenças,	valores	e	ideais	comuns.

(08)	 Países	culturalmente	diferentes	–	dos	quais	o	Bric	é	
um	exemplo	concreto	–	aproximam-se,	no	mundo	
globalizado	atual,	na	defesa	de	interesses	comuns,	

tais	como	comerciais,	alfandegários	e	financeiros.

(16)	Verifica-se,	em	B,	o	fenômeno	da	diversidade	cul-
tural	entre	as	populações	que	o	compõem,	identifi-
cada	na	divisão	da	religião	islâmica	entre	xiitas	e	
sunitas,	na	presença	das	religiões	locais	tradicio-
nais,	e	na	disputa	do	poder	entre	grupos	étnicos	e	
políticos	que	controlam	territórios	de	valor	econô-
mico	e	estratégico.

(32)	 Ocorrem,	em	C,	contradições	na	política	externa	re-
lativa	às	repúblicas	socialistas	de	Cuba	e	da	China,	
pois,	enquanto	os	estados	unidos	mantêm	restri-
ções	comerciais	e	políticas	com	a	primeira,	culti-
vam,	com	a	segunda,	relações	político-diplomáticas	
e	comerciais	consistentes.

(64)	Após	2008,	vencida	a	crise	que	atingiu	os	países	ca-
pitalistas,	verifica-se	o	equilíbrio	político	e	econô-
mico	entre	os	estados	unidos	e	os	países	perten-
centes	ao	Bric,	em	particular	nas	decisões	do	G-20.
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Adaptado de: L’Atlas 2010. Le Monde Diplomatique.

23.	(Uerj)	Os líderes dos países que integram os Brics – Bra-
sil, Rússia, Índia, China e África do Sul – encerraram seu 
terceiro encontro com um comunicado em que pedem 
conjunta e explicitamente, pela primeira vez, mudanças no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto defen-
de reformas na ONU para aumentar a representatividade 
na instituição, além de alterações no Fundo Monetário In-
ternacional e no Banco Mundial. Para os líderes dos Brics, 
a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível 
manter as formas institucionais erguidas logo após a Se-
gunda Guerra Mundial.

Adaptado	de:	O Globo,	15	abr.	2011.

uma	das	principais	mudanças	no	contexto	internacio-
nal	contemporâneo	que	se	relaciona	com	as	reformas	
propostas	pelos	Brics	está	indicada	em:	

a)	 afirmação	da	multipolaridade.

b)	 proliferação	de	armas	atômicas.

c)	 hegemonia	econômica	dos	euA.

d)	 diversificação	dos	fluxos	de	capitais.

24.	(UEM-PR)	sobre	os	conflitos	na	Ásia	e	no	leste	euro-
peu,	assinale	o	que	for	correto.	

01)	 A	Iugoslávia	iniciou	a	sua	unificação	em	1991,	ao	tér-
mino	de	uma	violenta	guerra	civil	entre	grupos	teo-

22.	(Fuvest-SP)	 A	 figura	 ao	 lado	 é	
uma	 representação	 esquemática	
da	 geopolítica	 atual	 (1991-2009),	
segundo	o	autor	Philip	s.	Golub.

Considerando	 seus	 conhecimen-
tos	sobre	a	atual	geopolítica	mun-
dial,	 identifique	 a	 alternativa	 que	
contém	 um	 título	 adequado	 para	
a	 figura	 bem	 como	 informações	
que	completam,	corretamente,	os	
itens	1,	2	e	3 da	legenda	da	tabela	
abaixo.

TíTUlO lEGENDA

a)
Hegemonia contestada da tríade: emergência  
de um Mundo Policêntrico.

1. Resistência à influência europeia.

2. Países-membros da Otan.

3. Potências militares regionais sob a liderança de Brasil e Índia.

b)
Mundo unipolar: planeta sob o controle 
econômico dos EUA.

1. Resistência ao uso de armas nucleares.

2. Países signatários de tratados de livre-comércio.

3. Países do hemisfério sul sob tutela dos EUA.

c)
Membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU e Mundo Tripolar.

1. Resistência à influência europeia.

2. Países-membros da Otan.

3. Potências militares regionais sob a liderança de Brasil e Índia.

d)
Hegemonia contestada da tríade: emergência de 
um Mundo Policêntrico.

1. Resistência à hegemonia norte-americana.

2. Países da tríade.

3. Ascensão de poderes regionais e diminuição do poder norte-americano.

e)
Membros permanentes do Conselho de 
Segurança da ONU e Mundo Tripolar.

1. Resistência ao uso de armas nucleares.

2. Países signatários de tratados de livre-comércio.

3. Países do hemisfério sul sob tutela dos EUA.
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cráticos	que	disputavam	territórios.	No	processo	de	
unificação,	foram	anexados	ao	seu	território	três	
antigos	países:	Macedônia,	Kosovo	e	Montenegro.

02)	 Os	confrontos	entre	a	índia	(maioria	de	religião	
hindu)	e	o	Pasquitão	(maioria	muçulmana)	têm	
sido	violentos	desde	1947,	quando	a	região	da	Ca-
xemira	foi	anexada	à	índia.	Como	a	Caxemira	é	de	
maioria	muçulmana,	a	população	deseja	a	unifi-
cação	com	o	Paquistão.	essa	rivalidade	entre	os	
dois	países	aprofundou-se,	quando	se	tornou	pú-
blico,	em	1998,	que	os	dois	países	possuíam	ar-
mas	nucleares.

04)	 Os	conflitos	no	Afeganistão	duram	há	mais	de	três	
décadas.	em	2001,	os	atentados	nos	estados	uni-
dos	e	o	suposto	abrigo	dado	pelo	Afeganistão	a	
Osama	bin	Laden,	líder	da	Al-qaeda,	motivaram	
uma	invasão	desse	país	por	uma	coalizão	liderada	
pelos	estados	unidos.

08)	 Os	bascos,	de	etnia	muçulmana,	são	povos	con-
centrados	entre	a	China	e	o	Nepal,	que	lutaram	
para	formar	um	país	independente.	em	1999,	de-
pois	de	violentos	conflitos,	apoiados	pela	Rússia,	
esta	etnia	conquistou	seu	território,	que	atual-
mente	é	conhecido	como	sérvia.

16)	 O	Cáucaso	está	situado	entre	o	mar	Cáspio	e	o	mar	
Negro,	abrigando	diversas	etnias	de	religião	cris-
tã	ou	 islâmica,	que	falam	dezenas	de	 línguas.	
	Trata-se	de	uma	área	de	tensões:	as	lutas	que	se	
deram	inicialmente	entre	os	impérios	Russo,	Tur-
co-Otomano	e	Persa	e,	posteriormente,	entre	os	
estados	modernos,	duram	há	mais	de	três	séculos.

25.	(Cesgranrio-RJ)	 [...] Com o colapso da URSS, a expe-

riência do socialismo realmente existente chegou ao fim 

[...] mesmo onde os regimes comunistas sobreviveram 

e tiveram êxito, abandonaram a ideia de uma economia 

única, centralmente controlada e estatalmente plane-

jada, baseada num Estado completamente coletivizado, 

ou uma economia de propriedade coletiva praticamente 

operando sem mercado [...]

HOBsBAWM,	eric.	Era dos extremos: o	breve	século	XX.	são	
Paulo:	Companhia	das	Letras,	1995.	p.	481.

[...] A queda do comunismo representou a fragmentação 

de alguns países da Cortina de Ferro. No final dos anos 

1980, com a economia em crise e os Estados satélites 

querendo abandonar o comunismo, as repúblicas que 

faziam parte da União Soviética começaram a caminhar 

para a separação. O colapso da URSS deu origem à Rús-

sia e mais 14 nações [...]

Jornal O Globo.	n.	27	856,	ano	LXXXV,	12	nov.	2009.	O	Mundo,	p.	35.

Com	a	queda	do	socialismo	real,	o	entusiasmo	inicial,	em	
países	da	antiga	Cortina	de	Ferro,	no	sentido	de	recuperar	
sua	posição	no	cenário	internacional,	cedeu	espaço	às	cri-
ses,	aos	problemas	como	criminalidade	e	desemprego	e	à	
desconfiança	constante	na	Rússia.	A	inserção	da	Rússia	no	
novo	cenário	geopolítico	internacional	chama	a	atenção:

a)	 pela	manutenção	do	estado	autoritário	e	repressor,	
apesar	das	transformações	econômicas	e	sociais	
que	incluíram	a	Rússia	no	Grupo	dos	Oito.

b)	 pela	sua	volta	ao	mercado	capitalista	que,	após	um	
processo	de	privatização	de	todas	as	empresas	esta-
tais	concentrou	nas	mãos	de	grupos	organizados	im-
portantes	conglomerados	econômicos,	estabilizan-
do	o	quadro	político-econômico	atual.

c)	 pela	sua	rápida	modernização	econômica	para	atrair	
o	novo	mercado,	tornando-se	um	país	tecnopolo,	
através	da	exportação	de	tecnologia	de	ponta	e	de	
mão	de	obra	especializada	obtidas	através	do	ingres-
so	de	capitais	sul-coreanos.

d)	 pelo	retorno	aos	padrões	religiosos,	com	a	abertura	
de	templos	ortodoxos	e	a	expansão	do	islamismo,	o	
que	garantirá	sua	aproximação	com	a	Opep.

e)	 pelo	recrudescimento	de	questões	étnicas	e	territo-
riais	que,	sob	a	bandeira	do	nacionalismo,	muitas	
vezes	levaram	a	conflitos	internos	ou	à	guerra.

26.	(IFCE)	A	evolução	socioeconômica,	na	África	subsaaria-
na,	originou	a	exclusão	de	uma	parcela	significativa	da	
população	com	o	surgimento	do	capitalismo	global,	nas	
décadas	de	1970,	1980	e	1990,	e	coincidiu	com	o	colapso	
das	economias	africanas	paralelo	à	dissolução	da	maio-
ria	de	suas	comunidades.	esta	dinâmica	foi	resultado:	
a)		da	instalação	de	ditaduras	nacionalistas	com	proje-

tos	de	industrialização	à	custa	de	endividamento	ex-
terno,	gerando	crise	nos	anos	de	1980.			

b)		da	desintegração	do	estado,	provocando	a	desorga-
nização	da	produção	e	a	degradação	das	condições	
de	vida	da	população.

c)		da	estagnação	da	renda	familiar	da	classe	média,	nas	
décadas	de	1970	e	1980,	diminuindo	o	consumo	e	os	
rendimentos	reais	dos	trabalhadores.			

d)		de	investimentos	na	produção	de	commodities,	como	
a	soja,	a	partir	da	década	de	1970,	em	detrimento	da	
produção	de	produtos	básicos	para	a	população.			

e)		da	disseminação	da	AIDs	nas	minorias,	provocando	per-
da	de	profissionais	qualificados	e	obrigando	os	governos	
a	investirem	recursos	no	sistema	de	saúde	pública.

27.	(PUC-MG) A	Guerra	entre	Rússia	e	Geórgia	implica	uma	
reflexão	 sobre	 nacionalismo	 e	 globalização.	 sobre	 a	
construção	do	sentimento	nacional	no	mundo	globali-
zado,	marque	a	única	afirmativa	CORReTA.
a)	 A	“implosão”	do	império	soviético	nos	anos	1990	coin-

cide	com	o	surgimento	de	uma	nova	geração	de	na-
ções	diferentes	daquelas	formadas	ao	longo	das	lutas	
anticoloniais.	O	sistema	capitalista	global	caracteriza	
o	mundo	numa	movimentação	de	unificação	em	torno	
das	grandes	potências.

b)	 O	nacionalismo	vem	sendo	esvaziado	do	seu	senti-
mento	de	autonomia	com	a	lembrança,	de	forma	
constante,	de	que	o	mundo	se	tornou	menor	e	mais	
integrado,	onde	vínculos	estreitos	são	forjados	entre	
as	economias	e	as	sociedades,	estados	e	nações	
numa	“comunidade	internacional”.

c)	 A	profecia	da	“aldeia	global”	de	McLuhan	vem	sendo	
confirmada	pela	generalização	dos	meios	de	trans-
porte	de	massa	e	de	comunicação	eletrônica.	Certos	
símbolos,	como	o	da	Coca-Cola,	tornaram-se	uni-
versais,	invertendo	o	nacionalismo	por	universalis-
mo	com	a	ideia	de	que	todos	somos	um.
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d)	 O	desafi	o	contemporâneo	é	marcado	pelo	paradoxo	
da	tendência	à	globalização	e	à	superação	desta,	
criando	laços	estreitos	das	nações	do	mundo	entre	si	
por	um	lado,	e,	simultaneamente,	pelos	confl	itos	que	
se	assentam	sobre	as	identidades	políticas	e	à	frag-
mentação	étnica	por	outro.

28.	(PUC-PR) O	começo	do	século	XXI	revelou	uma	nova	for-
ma	de	terrorismo:	globalizado,	sem	fronteiras	e	sob	os	
holofotes	da	mídia.	O	mundo	ficou	estarrecido	diante	dos	
atentados	de	11	de	setembro	de	2001	a	importantes	sím-
bolos	 do	 poder	 político	 e	 econômico	 norte-americano.	
Nos	três	primeiros	dias	de	setembro	de	2004,	no	sul	da	
Rússia,	a	pequena	cidade	de	Beslan	foi	assolada	pelo	ter-
rorismo.	uma	escola	local	foi	ocupada,	em	dia	de	festa,	
por	terroristas	que	fizeram	mais	de	1000	reféns.

A	 principal	 motivação	 do	 grupo	 armado	 que	 ocupou	
a	escola	de	Beslan	centrava-se	na	causa	separatista,	
reivindicavam:

a)	 Inclusão	da	Chechênia	na	Comunidade	dos	estados	
Independentes,	CeI.

b)	 Ajuda	militar	russa	às	tropas	chechenas	na	defesa	de	
suas	fronteiras.

c)	 Ajuda	humanitária	do	governo	de	Moscou	às	popula-
ções	pobres	das	montanhas	da	Chechênia.

d)	 Anexação	dos	territórios	vizinhos,	como	o	Azerbaijão	
e	a	Geórgia,	à	Chechênia.

e)	 saída	das	forças	militares	russas	da	Chechênia.

29.	(Ufpel-RS)

Territórios ocupados por Israel

Mar

Mediterrâneo

Mar  Vermelho

1

3

2

4

Telavive

Jerusalém

Eilat

1 - Sinai
2 - Cisjordânia
3 - Gaza
4 - Golã

km

0 70

[...] o Estado israelense anexou a península do Sinai e 
a Faixa de Gaza (então pertencentes ao Egito), a Cisjor-
dânia (da Jordânia) e as Colinas de Golan (da Síria). A 
guerra foi particularmente trágica para os palestinos. 
Novos contingentes de dezenas de milhares engrossa-
ram a diáspora.

ARBeX	JR.,	José. Guerra Fria:	terror	de	estado,	política	e	
cultura. 3.	ed.	são	Paulo:	Moderna,	1997.	(Texto	adaptado).

Os	textos	referem-se	à:

a)	 ocupação	israelense	sobre	o	sul	do	Líbano	(2006),	
antiga	Fenícia,	aprofundando	a	diáspora	hebraica	
como	forma	de	contenção	à	ação	do	Hezbollah.

b)	 Guerra	dos	seis	Dias	(1967),	quando,	com	o	apoio	dos	
estados	unidos,	Israel	expandiu	seu	território,	pro-
movendo	um	continuado	confl	ito.

c)	 Guerra	do	Yom	Kippur	(1973),	quando	egito	e	síria,	
embasados	pelo	nacionalismo	de	Nasser,	ameaça-
ram	a	soberania	israelense.

d)	 formação	do	estado	de	Israel	(1948),	apoiada	pela	
ONu,	na	região	onde,	na	Antiguidade,	se	localizaram	
os	reinos	de	Israel	e	Judá.

e)	 Guerra	do	Yom	Kippur	(1973),	quando	a	OLP	(Organi-
zação	para	a	Libertação	da	Palestina),	liderada	por	
Yasser	Arafat,	entrou	em	confl	ito	com	os	sionistas.

30.	(CFTMG)	O país nasce a partir de um acordo de paz fi r-
mado em 2005, após 12 anos de uma guerra civil que 
deixou 1,5 milhão de mortos. Apesar de possuir grandes 
reservas de petróleo, ele surge como um dos Estados 
mais pobres do mundo. Sua independência está sendo 
celebrada sem que as fronteiras entre o sul e o norte já 
estejam completamente defi nidas.

NAssIF,	Luis.	Online.	Disponível	em:	<http://www.advivo.
com.br/blog/luisnassif/	clipping-do-dia-312>.	

Acesso	em:	12	set.	2011.	(Texto	adaptado).

Nesse	contexto,	as	informações	referem-se	à	criação	
da(o):

a)	 Líbia	do	sul.

b)	 etiópia	do	sul.

c)	 sudão	do	sul.

d)	 somália	do	sul.

31.	(Mack-SP)	Em nenhum outro lugar, o passado reverbera 
no presente de maneira tão profunda.

Revista	superinteressante,	referindo-se	à	cidade	de	
Jerusalém,	fev.	2008.

	 I.	Jerusalém,	berço	do	Judaísmo,	é	considerada	pelos	
judeus	a	capital	eterna	e	indivisível	do	estado	de	Is-
rael.

	II.	Na	Guerra	dos	seis	Dias	(1967),	entre	Israel	e	a	Liga	
Árabe,	Israel	conquistou	Jerusalém	Oriental,	que	es-
tava	sob	domínio	da	Jordânia	desde	a	Guerra	de	inde-
pendência	de	Israel,	entre	1948	e	1949.

	III.	No	início	da	década	de	1990,	apesar	da	assinatura	do	
Acordo	de	Oslo	entre	Yitzhak	Rabin	e	Yasser	Arafat,	a	
disputa	pelo	controle	de	Jerusalém	não	foi	solucio-
nada,	tornando-se	um	obstáculo	para	a	paz	na	re-
gião.

Considerando	I,	II	e	III	anterior,	o	texto	da	Revista	se	re-
força	pelo	que	se	afi	rma:

a)	 em	I	e	em	II,	somente.

b)	 em	II	e	em	III,	somente.

c)	 em	I	e	em	III,	somente.

d)	 em	I,	somente.

e)	 em	I,	em	II	e	em	III.
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p chempark Krefeld-Uerdingen, localizado no estado da renânia do norte-Vestfália (Alemanha), em 2012. esse parque químico 
está integrado a modernos e efi cientes sistemas de transporte: situado entre a hidrovia do rio reno e importantes rodovias, 
como a autoestrada 57, é atravessado por uma ferrovia que o interliga a diversas cidades do país e do exterior, algumas das 
quais portuárias. este exemplo ilustra bem a importância dos transportes para o desenvolvimento de um parque industrial, ao 
facilitar a entrada de matérias-primas e o escoamento de produtos acabados. 
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Existe uma regra para o industrial: fazer produtos da melhor qualidade
possível, ao menor custo possível, pagando os maiores salários possíveis.

Henry Ford (1863-1947), industrial norte-americano, fundador da Ford Motor Company.

Quanto mais estoques uma empresa tem, é menos provável
que tenha o que necessita.

Taiichi Ohno (1912-1990), engenheiro responsável pelo desenvolvimento do toyotismo.

o processo industrial se caracteriza pela transformação de matérias-primas – com o emprego de máquinas, ferra-

mentas, energia e trabalhadores – em produtos para outras indústrias ou bens para o consumo no dia a dia. diferentemen-

te do artesanato e da manufatura, isso ocorre no interior de fábricas, o que amplia muito a capacidade de transformação 

de matérias-primas e, portanto, de abastecimento de um amplo mercado consumidor.

apesar de as grandes concentrações industriais estarem restritas a poucos lugares do planeta, como é possível veri-

fi car no mapa abaixo, a indústria estabelece uma teia de relações em âmbito local, regional, nacional e mundial que envolve 

o fornecimento de matérias-primas, transportes, comércio, energia, comunicações, mobilidade da mão de obra e outros.

existem indústrias de diversos tipos e em diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico. algumas utilizam 

tecnologia inovadora e atendem ao mercado mundial, enquanto outras usam técnicas tradicionais e atendem apenas ao 

mercado local. de qualquer forma, todas elas impulsionam a economia e dinamizam as atividades agrícolas e o setor 

de serviços da região e do país onde estão instaladas.

Quais foram os primeiros países a se industrializar? por que foram pioneiros? onde se concentram as indústrias 

no mundo atual e que fatores infl uenciaram nessa distribuição? o que mudou na produção e na localização industrial 

com a atual revolução técnico-científi ca? o que é fordismo e toyotismo? essas questões serão discutidas neste capí-

tulo introdutório e terão continuidade nos que se seguem.
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ca
p

ítu
lo 6 a geografi a das indústrias

ESTADOS

UNIDOS

MÉXICO

CANADÁ

MARROCOS TUNÍSIA

EGITO

TURQUIA
PAQUISTÃO

ÍNDIA

JAPÃO

CHINA

COREIA DO SUL

FILIPINAS

TAIWAN

AUSTRÁLIA

INDONÉSIA

VIETNÃ

MALÁSIA

BANGLADESH
TAILÂNDIA

RÚSSIA

Oriente
Médio

Europa
Oriental

ÁFRICA DO SUL

Europa
Ocidental

ARGENTINA
BRASIL

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

Trópico de Câncer

Equador

Trópico de Capricórnio

0º

Polos industriais antigos (séculos XIX e XX)

Grandes polos emergentes (fim do século XX e início do XXI)

Polos emergentes secundários (fim do século XX e início do XXI)

Primeira fase da dispersão industrial

Segunda fase da dispersão industrial(sem escala)

Adaptado de: lE MondE diploMAtiQUE. L’Atlas 2013. paris: vuibert, 2012. p. 48.

principais polos industriais do mundo

GGB_v2_PNLD2015_130a151_U02C06.indd   132 3/25/13   9:12 AM



A importânciA dA indústriA

A atividade industrial é muito importante nas econo-
mias dos países desenvolvidos e de muitos países em  
desenvolvimento, principalmente dos emergentes. Entre-
tanto, não é simples captar a real contribuição do setor 
industrial para a economia de um país. Por exemplo, nos 
países industrializados mais avançados, a maior contribui-
ção para o PIB vem do setor de serviços, não do industrial, 
embora este continue muito importante. Mesmo em mui-
tos países em desenvolvimento, a maior contribuição para 
o PIB vem dos serviços. Nos países desenvolvidos os servi-
ços contribuem em média com aproximadamente 75% do 
PIB, a indústria com mais ou menos 25% e a agropecuária 
com 1% ou 2%. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2009, 
os serviços contribuíram com 78% do PIB, a mais alta taxa 
do mundo, a indústria com 21% e a agropecuária com 1%. 
Entretanto, sem a indústria não existiriam boa parte dos 
serviços e menos ainda a agricultura, que depende de insu-
mos industriais para produzir alimentos e matérias-primas.

Como mostra a tabela a seguir, embora haja países 
extremamente pobres, como a Etiópia, em que o setor in-

dustrial tem uma participação muito reduzida no PIB, há 
outros, como a Argélia, onde essa participação é muito ele-
vada, bem maior que em alguns países desenvolvidos. En-
tretanto, esse percentual não mostra se nesses países a 
atividade industrial é moderna ou arcaica, se é diversifica-
da ou dependente de um único setor (como no caso da 
Argélia, muito dependente do petróleo), se as fábricas usam 
máquinas modernas e robôs, e a produtividade é alta, ou se 
usam muita mão de obra, e a produtividade é baixa.

Em outras palavras, a contribuição da indústria 
para o PIB, considerada de forma isolada, não é suficien-
te para mostrar a importância quantitativa e qualitativa 
da atividade industrial em um país. Por isso, a Organiza-
ção de Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas 
(Unido) elaborou o Índice de Competitividade Industrial, 
um indicador que mede várias dimensões desse setor de 
atividade. Com base nele, é possível avaliar de forma 
mais abrangente a importância da indústria e seu grau 
de desenvolvimento tecnológico em diversos países. Ob-
serve a tabela.

Índice de competitividade industrial (ici) e participação da indústria no piB em paÍses selecionados

posição/país ici* – 2009 participação da indústria no piB (%) – 2009 piB (em bilhões de dólares) – 2010

1. Cingapura 0,642 26 209

2. Estados Unidos 0,634 21 14 587

3. Japão 0,628 28 5 459

4. Alemanha 0,597 26 3 281

5. China 0,557 46 5 927

7. Coreia do Sul 0,480 36 1 015

19. Reino Unido 0,356 21 2 262

30. México 0,286 34 1 035

42. Índia 0,206 27 1 727

44. Brasil 0,202 25 2 088

46. Argentina 0,192 32 369

49. África do Sul 0,184 31 364

66. Rússia 0,154 33 1 480

111. Etiópia 0,068 11 30

115. Argélia 0,042 55 162

118. Sudão 0,035 26 62

UnitEd nAtionS indUStRiAl dEvElopMEnt oRgAnizAtion (Unido). Industrial Development Report 2011. vienna, 2011. p. 18-19; tHE WoRld BAnK. World 

Development Indicators 2012. Washington, d.C., 2012. p. 218-220.

*  o iCi é composto de seis dimensões: 1) capacidade industrial, medida pelo valor industrial Agregado (viA) per capita; 2) exportação de produtos industriais, medida pela exportação de 
industrializados per capita; 3) impacto mundial do viA, medido pela sua participação no total mundial; 4) impacto no comércio mundial de produtos industriais, medido pela participação 
nas exportações mundiais de industrializados; 5) intensidade de industrialização, medida pela participação do viA no piB e de produtos de alta e média tecnologia no viA; 6) qualidade 
da exportação, medida pela participação dos produtos industrializados e dos bens de alta e média tecnologia no total das exportações. Em 2009 a Unido mediu o iCi de 118 países.
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p Linha de montagem de automóvel na fábrica da general 
motors em Lansing (cidade localizada a cerca de 100 quilô-
metros de detroit, estado de michigan, estados Unidos), em 
2012.  A indústria norte-americana continua sendo a maior 
do mundo em termos absolutos: se fosse considerado ape-
nas o piB industrial do país, em 2010 ele seria de 3,1 trilhões 
de dólares. como se pode ver na tabela da página anterior, 
esse valor quase equivale ao piB alemão (4o do mundo).

A atividade industrial, de maneira geral, é de extrema 

importância para as atividades agrícolas, o comércio e os 

serviços. A agricultura moderna utiliza máquinas, ferra-

mentas, sistemas de irrigação, adubos, inseticidas e diversos 

outros insumos produzidos industrialmente; as diversas 

lojas existentes nas cidades – de roupas, calçados, eletrodo-

mésticos, automóveis, móveis, etc. –, além de supermerca-

dos e farmácias, não teriam mercadorias para vender caso 

não existisse a indústria de bens de consumo. O mesmo se 

dá com a maioria das atividades de prestação de serviços. 

Não existiria manutenção de diversos aparelhos, forneci-

mento de energia elétrica, de água, as telecomunicações, os 

transportes, entre outros, não fosse a indústria de bens de 

capital produzir os equipamentos necessários para esses 

serviços essenciais funcionarem (veja a explicação no info-

gráfico das páginas 136 e 137). Sem contar que para uma 

indústria funcionar são necessários serviços de administra-

ção, limpeza, transporte, manutenção, alimentação, segu-

rança, etc. Ou seja, a atividade industrial gera muitos empre-

gos no setor de serviços. Esses exemplos mostram que a 

indústria é um setor de atividade fundamental na econo-

mia de diversos países e está fortemente inter-relacionada 

com os outros dois setores, os serviços e a agropecuária.

A crescente automação, principalmente nos países 

desenvolvidos e em alguns emergentes, tem reduzido 

relativamente o número de pessoas empregadas na in-

dústria. Hoje, nos países industriais mais avançados, a 

maioria dos trabalhadores está empregada no setor de 

serviços. Quanto mais avançada uma economia, menos 

trabalhadores são empregados na indústria (menos ain-

da na agropecuária) e mais nos serviços. Observando a 

tabela abaixo, pode-se constatar que em quase todos os 

países, independentemente do nível de desenvolvimen-

to, a indústria segue sendo uma atividade essencialmen-

te masculina, ao passo que os serviços empregam predo-

minantemente mão de obra feminina.

distriBuição da população economicamente ativa por setores de atividades

posição segundo o ici/país

% de homens e mulheres empregados no período 2007-2010*

indústria serviços

homem mulher homem mulher

1. Cingapura 26 17 73 83

2. Estados Unidos 25 7 72 92

3. Japão 33 15 62 80

4. Alemanha 40 14 58 84

7. Coreia do Sul 20 13 73 81

19. Reino Unido 29 7 68 91

30. México 30 18 51 78

42. Índia 24 18 30 17

44. Brasil 29 13 50 75

46. Argentina 33 10 65 89

49. África do Sul 35 13 59 83

66. Rússia 38 19 51 74

111. Etiópia 25 20 76 64

tHE WoRld BAnK. World Development Indicators 2012. Washington, d.C., 2012. p. 50-52.

*  dado mais recente disponível no período indicado; não há dados disponíveis para China, Argélia e Sudão; o percentual de empregados na agropecuária corresponde ao 
número que falta para completar 100%, tanto para homens como para mulheres.
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Segundo a função:

a) indústrias germinativas – são as que geram o aparecimento de 

outras indústrias. Exemplo: a petroquímica.

b) indústrias de ponta – são as indústrias dinâmicas, que comandam 

a produção industrial. Exemplo: as indústrias química e 

automobilística.

Segundo a tecnologia:

a) indústrias tradicionais – são as que estão ainda ligadas às 

vantagens oriundas da primeira “revolução” industrial. podem ser 

empresas familiares (empresas “clânicas”) e denunciam sua 

presença pelos seus aspectos internos e externos e por sua 

localização. Há empresas brasileiras que são ainda deste tipo.

b) indústrias dinâmicas – são aquelas ligadas ao desenvolvimento 

recente da química, eletrônica e petroquímica, principalmente. 

Utilizam muito capital e tecnologia e relativamente pouca força de 

trabalho. possuem uma flexibilidade maior de localização do que 

as anteriores e operam em economia de escala.

Segundo a aplicação dos recursos ou fatores:

a) indústrias capital-intensivas – as que aplicam os maiores recur-

sos nos fatores capital e tecnologia.

b) indústrias trabalho-intensivas – as que empregam os maiores 

recursos em força de trabalho.

SilvA, Armando Correia da. O espaço fora do lugar. 2. ed. São paulo: 

Hucitec, 1988. p. 23-24.

ClaSSifiCação daS indúStriaS

Segundo a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) do IBGE, todas as atividades de-

senvolvidas na economia brasileira estão classifica-

das em 21 grandes categorias: A – Agricultura, pecuá-

ria, produção florestal, pesca e aquicultura; B – Indús-

trias extrativas; C – Indústrias de transformação, e 

por aí vai, até a letra U. Cada uma dessas atividades é 

dividida em setores e subsetores. A classificação da 

CNAE segue padrões internacionais utilizados em le-

vantamentos estatísticos para permitir comparações 

entre o Brasil e outros países.

A produção industrial brasileira está, então, clas-

sificada em duas grandes categorias: B – indústrias 

extrativas, divididas em cinco setores: extração de pe-

tróleo e gás natural, extração de minerais metálicos, 

etc.; e C – indústrias de transformação, distribuídas 

em 24 setores: fabricação de produtos alimentícios, têx-

teis, químicos, de máquinas e equipamentos, etc.

O que é comumente chamado de indústria da 

construção civil, o IBGE chamou de construção (item 

F da lista da CNAE), categoria que abriga os setores de 

construção de edifícios e obras de infraestrutura.

Há outra classificação, com base na qual o IBGE 

coleta dados e divulga os Indicadores da produção in-

dustrial por categorias de uso. Nessa classificação, 

mais sintética, o órgão do governo federal agrupa to-

dos os setores e subsetores das indústrias de transfor-

mação da CNAE em três categorias, de acordo com os 

bens produzidos, como mostra o infográfico das pági-

nas 136 e 137.

Existem ainda outras formas de classificação 

das indústrias, como sugere o texto a seguir.

tipoS de indúStria
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p no mesmo território de um país, de uma região e, às vezes, até de uma cidade, estão instaladas indústrias dinâmicas, de capital 
intensivo, como a indústria automobilística (na foto de 2009, linha de produção robotizada de uma das indústrias mais modernas 
do grupo em todo o mundo, localizada em camaçari-BA), e indústrias tradicionais, de trabalho intensivo, como a indústria de 
vestuário (na foto de 2009, costureiras trabalham em indústria de confecção, em natal-rn).
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136 indUstriALizAção e comércio internAcionAL

INFOGRÁFICO

Área de produção da 
siderúrgica Usiminas em 

ipatinga (Mg), em 2012. A 
siderurgia (fabricação de aço) 

é um dos cinco subsetores em 
que se divide a metalurgia.

linha de produção na 
fábrica de tratores da 
Massey Ferguson em 

Canoas (RS), em 2012.

A	indústria	brasileira	na	crise	mundial
desde 2004 as indústrias de todas as categorias vinham crescendo com 
taxas elevadas, até serem atingidas pela crise econômica mundial em 2009.

considerando os bens produzidos, o iBge 
classifi ca as indústrias de transformação em três 
categorias: indústrias de bens intermediários, de 
bens de capital e de bens de consumo.

CLASSIFICAÇÃO	
DAS	INDÚSTRIAS

indústrias de Bens 
intermediÁrios

Fabricam produtos semiacabados utilizados como 
matérias-primas por outros setores industriais. São 
também chamadas de indústrias pesadas por trans-
formarem grandes quantidades de matérias-primas. 
tendem a se localizar perto dos recursos naturais ou 
de portos e ferrovias, o que facilita a recepção de ma-
térias-primas e o escoamento da produção.

  siderurgia
  petroquímica
  celulose e papel
  cimento, etc.

indústrias de 
Bens de capital

máquinas e equipamentos para:
  indústrias em geral
  agricultura
  transportes
  Geração de energia, etc.

São responsáveis por equipar as indústrias em geral, 
assim como a agricultura, os serviços e toda a in-
fraestrutura. tendem a se localizar em lugares onde 
há boa infraestrutura industrial, nas proximidades de 
empresas consumidoras de seus produtos, ou seja, 
em grandes regiões urbano-industriais.

sistema de transportes

Brasil: indicadores da produção industrial por categorias de uso
categorias variação (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bens de capital 19,7 3,6 5,7 19,5 14,3 -17,4 20,9 3,3

Bens intermediários 7,4 1,0 2,1 4,8 1,5 -8,8 11,4 0,3

Bens de consumo 7,3 6,0 3,3 4,7 1,9 -2,7 6,4 -0,7
iBgE. Séries estatísticas & históricas. pesquisa industrial mensal – produção física 1992-2011.
disponível em: <http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/Apresentacao.aspx>. Acesso em: 7 out. 2012.
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 A geogrAfiA dAs indústriAs 137

produção de roupas 
de banho na fábrica 
da Coteminas S. A. 
em Macaíba (Rn), 

em 2012.

indústrias de 
Bens de consumo

  não duráveis: alimentos, 
bebidas, remédios, etc.

  semiduráveis: vestuário, 
acessórios, calçados, etc.

  duráveis: móveis, 
eletro domésticos, automóveis, etc.

    lojas de roupas, sapatos, 
eletrodomésticos, automóveis, etc.

  depósitos de material 
de construção

 supermercados
  Farmácias, etc.

também chamadas de indústrias leves, são as mais 
dispersas espacialmente: estão localizadas em gran-
des, médios e pequenos centros urbanos ou mesmo 
na zona rural de diversos países. porém, concentram-
-se preferencialmente em regiões urbano-industriais, 
onde há maior disponibilidade de mão de obra e mais 
facilidade de acesso ao mercado consumidor.

Países	industrializados

Quanto mais industrializada e moderna for a 
economia de um país, maior será a participação 
do setor de serviços na composição do seu piB, 
e menor a da agricultura.

Com os avanços tecnológicos nos transportes e o 
barateamento dos fretes, o mercado consumidor se 
globalizou, está no mundo todo. Entretanto, ainda 
é maior onde a população possui mais renda: nos 
países desenvolvidos e em muitas regiões dos paí-
ses emergentes.

mercado 
consumidor

loja de 
eletrodomésticos 
em Brasília (dF), 

em 2012.

participação dos setores de 
atividade (em %) no piB 
(em bilhões de dólares) – 2011

Agricultura

indústriaServiços piB
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15 094

20%

10%
27% 28%

71%72%47%
43%

1%

Estados Unidos

79%

7 298 5 869

2 493

3 577

2 418 1 850 1 676

China

Brasil Reino Unido Rússia Índia

Japão Alemanha

1%
1%

1% 4%6%

27%
22%

37%
19%

26%55%59%78%67%

tHE WoRld BAnK. World Development Indicators 2012. Washington, d.C., 2012. p. 218-220; FMi. World Economic Outlook Database, abr. 2012. disponível em: 
<www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 19 nov. 2012.
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distriBUição dAs indústriAs

oS fatoreS loCaCionaiS

Os fatores locacionais são as diversas vantagens 
que determinado lugar pode oferecer para atrair a ins-
talação de indústrias. No momento de optar por uma 
localidade para instalar uma indústria, os empresá-
rios levam em consideração quais fatores são mais 
importantes para aumentar a taxa de lucro de seu 
investimento. Os principais fatores locacionais que 
atraem indústrias, de modo geral, são:
•	 matérias-primas: minerais e agropecuárias;
•	 energia: petróleo, gás, eletricidade, etc.;
•	 mão de obra: pouco qualificada (baixa remunera-

ção) ou muito qualificada (alta remuneração);
•	 tecnologia: parques tecnológicos, incubadoras, 

universidades, centros de pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D);

•	 mercado consumidor: relacionado à quantidade 
de pessoas e disponibilidade de renda;

•	 logística: disponibilidade e custos competitivos de 
transporte e armazenagem;

•	 rede de telecomunicações: telefonia fixa e móvel, 
internet, etc.;

•	 complementaridade: proximidade de indústrias 
afins;

•	 incentivos fiscais: redução ou isenção de impostos 
concedida pelo Estado nas três esferas de poder.

Durante a Primeira Revolução Industrial, do final 
do século XVIII até meados do século XIX, como o car-
vão era a fonte de energia usada para movimentar as 
máquinas, e a precariedade dos meios de transporte di-
ficultava seu deslocamento por longas distâncias, as ja-
zidas de carvão mineral eram um dos fatores mais im-
portantes para a localização das fábricas. Daí ter ocorri-
do uma intensa industrialização em torno das principais 
bacias carboníferas britânicas, alemãs, francesas e nor-
te-americanas, para citar os exemplos mais relevantes. 
Com a Segunda Revolução Industrial, na última metade 
do século XIX, e a utilização de outras fontes de energia, 
como o petróleo e a eletricidade, houve modernização 
dos meios de transporte de cargas e passageiros, e a pro-
ximidade das jazidas de carvão foi cada vez mais per-
dendo importância como fator locacional das fábricas.

Os derivados de petróleo, além de serem fonte 
de energia, constituem matéria-prima essencial na 
fabricação de diversos produtos, como plásticos, bor-
rachas, tecidos sintéticos, fertilizantes, tintas, cosmé-
ticos, etc. Um dos setores que mais cresceu desde a 
descoberta dessa nova fonte de energia e matéria-pri-

ma foi a indústria petroquímica. Implantadas nas pri-
meiras décadas do século XX, nessa época as petro-
químicas se concentravam perto das reservas de pe-
tróleo, mas a construção de oleodutos e de grandes 
navios petroleiros levou à sua dispersão espacial.

É importante destacar que os custos com trans-
porte são um dos principais fatores locacionais para 
as indústrias pesadas. Por exemplo, a maioria das re-
finarias de petróleo se localiza próxima aos grandes 
centros consumidores de seus produtos, o que nem 
sempre coincide com as áreas de extração, porque é 
mais barato transportar o petróleo bruto que seus de-
rivados – gasolina, nafta, querosene e outros deriva-
dos ocupam volume maior que o petróleo bruto, de-
mandando maior custo de transporte.

Em contrapartida, a proximidade das jazidas de 
minérios, como ferro, manganês, etc., constituem um 
dos principais fatores para a localização das indús-
trias siderúrgicas, como as do Quadrilátero Ferrífero 
(Minas Gerais), porque é mais barato transportar as 
chapas de aço do que o minério bruto.

p extração de minério de ferro na mina casa de pedra no muni-
cípio de congonhas (mg), em 2008. essa mina pertence à 
companhia siderúrgica nacional (csn), e sua produção abas-
tece a Usina presidente Vargas/csn localizada em Volta 
redonda (rJ). Uma das maiores da América Latina, essa usi-
na siderúrgica está localizada estrategicamente próxima do 
abastecimento de matéria-prima e dos maiores mercados 
consumidores de aço do país, além de também estar perto de 
portos para receber carvão e escoar parte da produção.
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Como vimos, nas últimas décadas, um fator de-
terminante para a localização de qualquer tipo de in-
dústria é a existência de uma boa logística de transpor-
tes e armazenagem que possibilite o recebimento de 
matérias-primas e o escoamento das mercadorias pro-
duzidas a custos competitivos. Por isso, muitos centros 
industriais importantes desenvolveram-se próximos a 
portos marítimos ou fluviais ou ainda em entronca-
mentos rodoviários ou ferroviários. Centros industriais 

mais modernos – que produzem bens de alto valor 
agregado, como os da área de informática – tendem a 
se localizar perto de aeroportos. Com a mobilidade do 
capital e das mercadorias pelo mundo, a logística ga-
nha importância determinante na alocação dos inves-
timentos produtivos no espaço geográfico. Observe, no 
gráfico abaixo, o índice de desempenho em logística de 
alguns países selecionados entre os 155 que constam 
no documento da Unido e do Banco Mundial.

tHE WoRld BAnK. Logistics Performance Index 2012. disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/tRAdE/
Resources/239070-1336654966193/lpi_2012_final.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2012.

*  de acordo com o Banco Mundial: “Usando uma escala que varia de 0 a 5, o Índice de performance em logística agrega mais de 5 mil avaliações de 
cada país, complementadas por diversos indicadores qualitativos e quantitativos do ambiente logístico doméstico, das instituições e do desempenho 
das cadeias de abastecimento (como custos e atrasos)”. Quanto mais próximo de 5, melhor é a logística do país; quanto mais perto de 0, pior.

** o número que precede o nome de cada país indica sua posição no ranking mundial.
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Índice de desempenho em logística* em países selecionados – 2012

Com o desenvolvimento tecnológico e o conse-
quente barateamento dos transportes, as indústrias, 
mesmo as que utilizam muita matéria-prima, já não 
precisam se localizar perto das reservas. O Japão, por 
exemplo, grande produtor de aço, importa todo o mi-
nério de ferro e o carvão utilizados em suas indús-
trias; o Canadá, grande produtor de alumínio, impor-
ta toda a alumina (óxido de alumínio, resultante do 
primeiro processamento da bauxita) necessária à sua 
produção. Tanto as indústrias siderúrgicas japonesas 
como as metalúrgicas canadenses localizam-se em 
áreas onde os navios carregados de minérios podem 
atracar. O Japão, contudo, não é grande produtor de 
alumínio, porque o que mais conta no funcionamento 
dessa indústria é a energia elétrica, da qual o Canadá, 
por sua vez, é grande produtor. A produção de alumí-
nio a partir da alumina consome muita energia e ten-
de a se localizar em países que têm grande disponibi-

lidade de energia hidrelétrica, caso do Canadá e tam-
bém do Brasil.

Antigamente, a disponibilidade de mão de obra 

e a proximidade do mercado consumidor eram fa-
tores fundamentais para a localização de muitas in-
dústrias, sobretudo as de bens de consumo, como 
eletrodomésticos, alimentos e roupas. É por isso que 
o fenômeno industrial esteve inicialmente ligado às 
concentrações urbanas, particularmente às grandes 
cidades, como Londres, Paris, Nova York, Tóquio, Mu-
nique, São Paulo, Cidade do México e Seul.

Muitas vezes, a instalação de uma indústria ou de 
um distrito industrial promove o crescimento das cida-
des em seu entorno, enquanto em outros casos as cida-
des atraem indústrias, que por sua vez promovem seu 
crescimento e as transformam em polos de atração de 
novos estabelecimentos industriais. Vê-se, portanto, 
que as cidades e as indústrias se influenciaram de ma-
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neira recíproca. Isso ocorreu principalmente até mea-
dos do século XX, mas já faz tempo que as indústrias 
têm saído das grandes cidades, como veremos a seguir.

Além desses fatores, há outro que, cada vez mais, 
vem ganhando importância na hora da decisão sobre 
onde implantar uma nova fábrica: os incentivos fiscais. 
Interessadas em atrair novas fábricas, diversas esferas 
de governo concedem isenções de impostos às empre-
sas que pretendem se instalar em seus territórios. Em 
geral fazem essas concessões a indústrias que têm efei-
to multiplicador, isto é, que atraem outras fábricas que, 
por sua vez, não terão incentivos, o que em geral com-
pensa a isenção concedida. Por exemplo, o governo de 
um estado concede incentivos fiscais para atrair uma 
indústria automobilística – como fez o governo da Ba-
hia com a Ford, cuja fábrica foi inaugurada em 2001, no 
município de Camaçari –, que atrai várias indústrias de 
autopeças para seu entorno. Porém, os incentivos fis-
cais têm de complementar outros fatores locacionais; 
isoladamente não conseguem atrair indústrias.

É comum também a cessão de terrenos para a ins-
talação de unidades produtivas, muitas vezes até mesmo 
com a infraestrutura básica já implantada. Em qualquer 
país, quando uma grande empresa anuncia o projeto de 
uma nova fábrica, começa uma “guerra” fiscal entre suas 
unidades políticas internas (estados, províncias, depar-
tamentos, etc.) e entre municípios com o objetivo de 
atraí-la, para aumentar a geração de empregos e a arre-
cadação de impostos, entre muitos outros benefícios.

deSConCentração da atividade induStrial

Com a globalização e a Revolução Técnico-Cien-
tífica, os avanços nos transportes e nas telecomunica-
ções fizeram com que as indústrias não mais precisem 
se instalar próximas ao mercado consumidor: para as 
grandes corporações, o mercado consumidor é o mun-
do todo. A Nike, por exemplo, produtora de material 
esportivo, está sediada nos Estados Unidos, mas con-
trata empresas terceirizadas para produzir seus tênis, 
bolas, agasalhos, etc., em países de mão de obra barata, 
sobretudo da Ásia, de onde seus produtos são exporta-
dos para o mundo inteiro. O maior patrimônio da Nike 
é sua marca, que vai estampada em todos seus produ-
tos esportivos. No capitalismo informacional, a marca 
é mais importante que o produto, que, em muitos ca-
sos, pode ser fabricado por uma empresa terceirizada, 
localizada em qualquer país.

No México, muitas maquilladoras têm sido fe-
chadas e sua produção transferida para a China, a 
milhares de quilômetros de seu principal mercado 
consumidor. O custo de transporte é compensado 
porque a mão de obra chinesa é ainda mais barata e 
produtiva do que a mexicana (veja o gráfico sobre o 
custo dos trabalhadores industriais no final do capí-
tulo). Pelo mesmo motivo, nos últimos anos muitas 
indústrias de calçados do Rio Grande do Sul fecha-
ram fábricas no estado e transferiram a produção 
para a China, de onde exportam para outros países, 
inclusive para o Brasil.

∏ sede da nike inc. em Beaverton, oregon (estados Uni-
dos), onde ficam a administração mundial da empre-
sa, o centro de p&d e o departamento de marketing 
(foto de 2006). Já a fabricação de seus produtos é feita 
por empresas terceirizadas de países pobres onde a 
mão de obra é barata. em 2010, a empresa estava na 
453a posição na lista das maiores do mundo, segundo 
a revista Fortune, com faturamento de 19,2 bilhões de 
dólares.

trabalhadores costuram bolas de futebol 
em fábrica localizada na periferia de 
Jalandhar (Índia), em 2010. 
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Esses exemplos evidenciam 

que para as indústrias trabalho-in-

tensivas a mão de obra barata é 

um fator fundamental, mais im-

portante do que a proximidade do 

mercado consumidor.

O crescimento econômico e 

populacional das grandes cidades 

tem provocado aumento dos cus-

tos de produção em razão da forte 

alta no preço dos imóveis e dos im-

postos, dos enormes congestiona-

mentos de trânsito e da elevação do 

custo da mão de obra. Por causa 

disso, nas últimas décadas tem 

ocorrido uma reorganização da dis-

tribuição das indústrias no espaço 

geográfico nas escalas regional, na-

cional e mundial. A desconcentra-

ção industrial resulta da necessidade de buscar custos 

menores e foi viabilizada pela modernização dos siste-

mas de transportes, de telecomunicações e dos méto-

dos de gestão. Hoje, requer-se cada vez menos tempo 

para que mercadorias, pessoas e informações se deslo-

quem pelo espaço terrestre.

Com a globalização, uma indústria automobilís-

tica japonesa pode conceber um projeto num centro 

de P&D localizado no Japão ou nos Estados Unidos, 

desenvolvê-lo num desses países, na Europa ou na 

China, realizar a produção das diversas peças em uma 

dúzia de países de acordo com as vantagens que ofe-
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p A desconcentração da produção industrial pelo espaço geográfico mundial exigiu o 
desenvolvimento de uma densa rede de transportes terrestres e marítimos para 
viabilizar a rápida circulação de mercadorias entre diversos países. na foto, porto 
de Xangai (china), o mais movimentado do mundo, em 2010.

reçam, escolher alguns deles para realizar a monta-

gem final e garantir suas vendas em escala mundial. 

Observe o mapa a seguir.

Globaliza-se, assim, não só o mercado como tam-

bém a produção. Essa dinâmica atual permite maior 

especialização da atividade industrial nos mais diver-

sos países e regiões do mundo e a consequente intensi-

ficação das trocas comerciais em escala planetária. O 

que não é produzido em dado país ou dada região aca-

ba sendo procurado fora. Da mesma forma, o aumento 

da produção exige a ampliação do mercado, que de 

nacional passa a continental ou mundial.
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Adaptado de: dURAnd, Marie-Françoise et al. Atlas de la mondialisation: comprendre l’espace mondial contemporain. paris: presses de Sciences po, 2007. p. 57.
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Apesar da desconcentração em curso, o fenô-
meno industrial ainda está distribuído de maneira 
bastante desigual, predominando em algumas pou-
cas regiões do espaço geográfico mundial: 85% do 
valor da produção industrial do mundo concentra-se 
em apenas vinte países. Como mostra o mapa que 
observamos na introdução deste capítulo e a tabela 
ao lado, as maiores aglomerações industriais ocor-
rem principalmente nos países desenvolvidos (que 
têm perdido participação) e nas principais econo-
mias emergentes (que têm ganhado participação, 
com destaque para a China), em regiões que come-
çaram a se industrializar no tempo em que havia a 
tendência à concentração de fábricas no espaço geo-
gráfico. A desconcentração continua ocorrendo, 
mas em um mapa-múndi de escala muito pequena, 
como o que vimos (e como geralmente aparecem 
nos atlas geográficos), não constam as concentra-
ções industriais menores. Por exemplo, em diversos 
países da África, há investimentos de empresas nor-
te-americanas, europeias, chinesas, brasileiras, entre 
outras nacionalidades, em indústrias extrativas mi-
nerais (sobretudo petrolífera), em agroindústrias, 
entre outros setores. Entretanto, no continente afri-
cano só estão cartografadas as principais regiões in-
dustriais localizadas na África do Sul, no Egito, na 
Tunísia e no Marrocos, e não aparecem as pequenas 
concentrações fabris existentes em Angola, Botsua-
na, Nigéria, entre outras. O mesmo ocorre na Améri-
ca do Sul, onde só foram cartografadas as principais 
regiões industriais do Brasil e da Argentina, e não 
aparecem as concentrações menores na Venezuela, 
na Colômbia, no Peru, entre outros, e mesmo em 
nosso país. Observe que naquele mapa (página 132) 
não aparece o polo industrial da Zona Franca de  
Manaus (AM).

oS parqueS teCnológiCoS

Atualmente, um fator fundamental para a escolha 
da localização industrial é a existência de mão de obra 
com alto nível de qualificação, principalmente para as 
indústrias de alta tecnologia. Não por acaso, as empresas 
de semicondutores (microchips), informática (equipa-
mentos, programas e sistemas), telecomunicações, no-
vos materiais, biotecnologia, entre outras, se concen-
tram nos parques tecnológicos ou parques científi-

cos, também chamados de tecnopolos. Utilizaremos 
esses termos indistintamente ao longo dos próximos 
capítulos, embora no Brasil a expressão parque tecnoló-
gico seja mais utilizada. Leia a definição a seguir.

os 20 paÍses mais industrializados do mundo

posição/país

participação no valor da produção 
industrial global, em porcentagem

2005 2009

1. Estados Unidos 25,56 23,70

2. China 9,82 14,45

3. Japão 16,75 14,45

4. Alemanha 6,40 6,17

5. Coreia do Sul 2,81 3,16

6. Reino Unido 3,38 2,91

7. França 3,05 2,65

8. itália 2,87 2,43

9. Índia 1,38 1,69

10. taiwan 1,45 1,68

11. Brasil 1,69 1,66

12. Canadá 1,93 1,54

13. México 1,62 1,42

14. Espanha 1,55 1,39

15. turquia 1,02 1,04

16. indonésia 0,89 1,00

17. Argentina 0,82 0,93

18. tailândia 0,86 0,93

19. Rússia 1,01 0,89

20. Austrália 0,74 0,79

os 20 mais industrializados 85,60 84,91

Mundo 100,0 100,0

UnitEd nAtionS indUStRiAl dEvElopMEnt oRgAnizAtion (Unido). 
Industrial Development Report 2011. vienna, 2011. p. 192-198.

de acordo com a Associação de parques Científicos do Reino 
Unido (UKSpA), um parque científico é um apoio a empresas e 
uma iniciativa de transferência de tecnologia que:
• incentiva e apoia a criação e a incubação de empresas inovado-

ras, de alto crescimento e de base tecnológica.
• oferece um ambiente em que grandes empresas transnacio-

nais podem desenvolver interações estreitas e específicas com 
um centro local de produção de conhecimentos, trazendo bene-
fícios mútuos.

o que é um parque CientífiCo

ou teCnológiCo?

p
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• possui ligações formais e operacionais com cen-
tros de produção de conhecimentos tais como uni-
versidades, institutos de ensino superior e centros 
de pesquisa.

UnESCo – United nations Educational, Scientific and 
Cultural organization. Science policy and Capacity-Building. 

Concept and definition. disponível em: <www.unesco.org/
new/en/natural-sciences/science-technology/university-
industry-partnerships/unispar-programme/concept-and-

definition>. Acesso em: 15 nov. 2012. (traduzido pelos autores).

Os parques tecnológicos são o exemplo mais aca-

bado da geografia industrial do capitalismo informacio-

nal. Esses novos centros industriais e de serviços têm 

relação com a Terceira Revolução Industrial, assim como 

as bacias carboníferas tinham com a Primeira ou as jazi-

das petrolíferas com a Segunda. Os tecnopolos consti-

tuem os pontos de interconexão da rede mundial de 

produção de conhecimentos e os principais centros irra-

diadores das inovações que caracterizam a revolução 

tecnológica que se iniciou nas últimas décadas do século 

XX. Muitas das empresas inovadoras que existem hoje 

no mundo se desenvolveram numa incubadora, no inte-

rior de um parque tecnológico. Observe os principais 

parques existentes no mundo no mapa abaixo.

Os tecnopolos concentram-se especialmente nos Es-

tados Unidos, na União Europeia e no Japão, embora exis-

tam em outros países desenvolvidos e também em alguns 

países emergentes: no Brics, na Coreia do Sul, em Taiwan, no 

México, entre outros (os parques tecnológicos mais impor-

tantes serão analisados ao longo dos próximos capítulos).
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p cada tecnopolo recebe pontos de 1 a 4 para cada item a seguir, conforme sua disponibilidade quantitativa e qualitativa: a) uni-
versidades e centros de pesquisa que formam trabalhadores qualificados e geram desenvolvimento tecnológico; b) empresas 
que oferecem competência técnica e estabilidade econômica; c) empresas empreendedoras; d) capital de risco. A pontuação 
máxima foi atingida pelo Vale do silício (16 pontos, veja a foto), e a mínima por gauteng, África do sul (4). entre esses extremos, 
estão 44 tecnopolos, como: Boston, estados Unidos (15); Bangalore, Índia (13); cambridge, reino Unido (12); tóquio, Japão (11); 
paris, frança (10); são paulo, Brasil (9); inchon, coreia do sul (8).
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trecho do Vale do silício, em san Jose, califór-
nia (estados Unidos), em 2010. foi o primeiro 
parque tecnológico implantado no mundo e 
hoje é o maior, o mais inovador e serve de 
modelo para muitos outros (vamos estudá-lo 
no capítulo 7).

p
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orgAnizAção dA prodUção indUstriAL

a produção fordiSta

Em 1911, o engenheiro Frederick W. Taylor 

(1856-1915) publicou o livro Os princípios da adminis-

tração científica, no qual defendia a implantação de 

um sistema de organização científica do trabalho. 

Esse sistema consistia em controlar os tempos e os 

movimentos dos trabalhadores e fracionar as etapas 

do processo produtivo, de forma que o operário de-

senvolvesse tarefas ultraespecializadas e repetitivas, 

com o objetivo de aumentar a produtividade no inte-

rior das fábricas. Esses novos procedimentos organi-

zacionais aplicados à indústria ficaram conhecidos 

como taylorismo.

O industrial norte-americano Henry Ford ino-

vou os métodos de produção conhecidos em sua épo-

ca ao pôr o taylorismo em prática em sua empresa, a 

Ford Motor Company, fundada em 1903, no estado de 

Michigan (Estados Unidos). Em 1913, desenvolveu seu 

próprio método de racionalização da produção ao in-

troduzir esteiras rolantes nas linhas de montagem 

dos automóveis: as peças chegavam até os operários 

que, parados, executavam sempre as mesmas tarefas 

referentes à produção de cada parte do carro.

O fordismo distingue-se do taylorismo por apre-

sentar uma visão abrangente da economia, não fican-

do restrito a mudanças organizacionais no interior 

das fábricas. Ford percebeu que a produção em gran-

de escala exigia consumo em massa, o que pressupu-

nha a fabricação de produtos mais baratos, porém de 

boa qualidade, e salários mais elevados aos trabalha-

dores (reveja sua frase na epígrafe deste capítulo).

∏ A padronização das peças e a 
fabricação de um único produto 
em grande quantidade são alguns 
dos princípios fundamentais do 
fordismo. na foto, final da linha de 
produção do ford t, provavelmen-
te em 1914. produzido entre 1908 e 
1926, o ford t foi um dos primeiros 
carros fabricados em série. o for-
dismo/taylorismo provocou uma 
revolução nos métodos de produ-
ção que levaram ao desenvolvi-
mento da sociedade de consumo.
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Para viabilizar a produção fordista, era fundamen-

tal criar um novo arranjo socioeconômico a fim de ga-

rantir a expansão capitalista. A intervenção do Estado na 

economia, nos moldes do keynesianismo (reveja o info-

gráfico do capítulo 1, nas páginas 14-15), foi a solução 

encontrada. Esse novo arranjo assentava-se no combate 

ao desemprego e no constante aumento dos salários.

Com rendimentos em ascensão, os trabalhadores 

podiam consumir cada vez mais. Dessa forma, os em-

presários obtinham maiores lucros, pois os aumentos 

salariais eram compensados pelos crescentes aumen-

tos da produtividade e do consumo. O Estado, por sua 

vez, arrecadava mais impostos com a expansão econô-

mica. Estavam criadas as condições para a melhoria do 

padrão de vida dos trabalhadores e para o desenvolvi-

mento da sociedade de consumo, nas décadas seguin-

tes, especialmente após a Segunda Guerra.

A elevação das receitas do Estado permitiu que os 

governos, sobretudo nos países europeus ocidentais, 

implantassem uma ampla rede de proteção social. A 

partir dos anos 1950, com a ascensão ao poder de par-

tidos social-democratas, socialistas e trabalhistas, con-
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solidou-se em vários países da Europa ocidental, mas 

também nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e na 

Austrália, em maior ou menor grau, o estado de bem- 

-estar (do inglês, Welfare State).

Assim, o modelo fordista-keynesiano criou as 

condições para o crescimento contínuo das economias 

capitalistas no pós-Segunda Guerra, principalmente 

nos países desenvolvidos. Nesse período, que se esten-

deu por mais de trinta anos, ocorreram as maiores con-

quistas sociais e trabalhistas nos países industriais.

Essa onda de crescimento econômico nos países 

desenvolvidos foi interrompida em meados dos anos 

1970. A produtividade já não crescia em ritmo sufi-

ciente para atender à pressão dos sindicatos por au-

mentos salariais e à elevação dos custos sociais do 

Estado de bem-estar. Os Estados passaram a emitir 

moeda para financiar a elevação de seus gastos, e as 

empresas, a repassar aos preços o aumento dos cus-

tos de produção. O resultado foi a elevação da infla-

ção, que, em 1975, chegou perto de 10% ao ano nos 

Estados Unidos e a cerca de 13% na Europa ocidental.

Essa crise foi agravada pela brusca elevação dos 

preços do barril do petróleo em 1973 e em 1979. A par-

tir do final daquela década, os governos dos países 

industrializados passaram a adotar políticas de con-

tenção da inflação. Elevaram as taxas de juros, fazen-

do com que muitas pessoas e empresas deixassem 

seu capital aplicado nos bancos em vez de investir na 

produção. Em consequência disso, os índices de cres-

cimento econômico baixaram.

Com as crises da década de 1970, houve uma ten-

dência de redução dos lucros das empresas, e o mode-

lo fordista-keynesiano foi posto em xeque. Para supe-

rar essa situação, os governos começaram a implantar 

novas políticas ma-

croeconômicas, e as 

empresas a promover 

transformações tecno-

lógicas e organizacio-

nais, as quais ficaram 

conhecidas como pro-

dução flexível, que ve-

remos a seguir.

a produção flexível

Como resposta à crise do modelo de produção 

fordista, as empresas passaram a introduzir máquinas 

e equipamentos tecnologicamente mais avançados, 

como os robôs, e novos métodos de organização da 

produção. Essas inovações implantadas no sistema 

produtivo, particularmente nos países desenvolvidos, 

ficaram conhecidas como produção flexível, em con-

traposição à rigidez do fordismo, e permitiram nova 

fase de expansão para muitas empresas. Muitos tam-

bém chamam essas inovações de toyotismo, porque 

começaram a ser desenvolvidas na fábrica da Toyota 

Motor, em Toyota City, Japão, após a Segunda Guerra. 

Entretanto, enquanto o toyotismo ficou mais associa-

do aos métodos organizacionais no interior das fábri-

cas, a produção flexível se refere ao contexto mais am-

plo no qual se inserem, contemplando, além das for-

mas de organização produtiva, também as relações de 

trabalho e as políticas econômicas. Ela está associada 

ao neoliberalismo, enquanto a produção fordista, como 

vimos, estava associada ao keynesianismo.

∏ sede da central sindical bri-
tânica trades Union con-
gress, em Londres (reino 
Unido). fundada em 1868, 
contava em 2010 com 58 
sindicatos filiados e repre-
sentava cerca de 7 milhões 
de trabalhadores. A escul-
tura de bronze na entrada 
do edifício é do escultor 
inglês Bernard meadows 
(1915-2005) e representa o 
espírito do sindicalismo, no 
qual o mais forte ajuda o 
mais fraco.
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O desenvolvimento dessa nova organização da 

produção tem gerado novas relações de trabalho, no-

vos processos de fabricação e novos produtos. A pala-

vra de ordem passa a ser competitividade e, para au-

mentá-la, as empresas buscam racionalizar a produ-

ção, cortando custos e implantando novos processos 

produtivos tecnologicamente mais avançados nas in-

dústrias. A mesma busca incessante de elevação da 

produtividade se verifica nos serviços e na agricultura. 

Tudo isso visando aumentar os lucros das empresas.

A economia de escala, desenvolvida no interior das 

grandes fábricas com sistemas de produção rígidos, é 

gradativamente substituída ou complementada pela 

economia de escopo, desenvolvida em fábricas menores e 

mais flexíveis. Nesta, a produção pode se descentralizar 

mais facilmente em escala nacional e mundial. Ao mes-

mo tempo, dissemina-se a prática da terceirização, que 

consiste em repassar para outras empresas atividades de 

suporte e serviços, como limpeza, segurança, manuten-

ção, alimentação, assistência técnica, etc., e, muitas ve-

zes, a própria produção, como no caso da Nike.

O responsável pelo desenvolvimento do toyotis-

mo ou produção enxuta foi o engenheiro mecânico 

Taiichi Ohno. Em 1943 ele entrou na Toyota determi-

nado a introduzir mudanças no interior da fábrica, 

com o objetivo de reduzir desperdícios (aposentou-se 

como vice-presidente da empresa). No final dos anos 

1950, começou a implantar diversas inovações na li-

nha de produção, e muitos dos métodos desenvolvi-

dos por ele passaram a ser copiados por outras em-

presas. Em muitas delas, a linha de produção, típica 

da fábrica fordista, foi substituída por equipes de tra-

balho ou células de produção, nas quais cada equipe 

fica encarregada de todas as etapas do processo fabril.

Essa inovação reduziu significativamente os de-

feitos de fabricação, pois o controle passou a ser feito 

pela própria equipe ao longo do processo, e não ape-

nas no final, como na produção fordista. Além disso, 

foram introduzidas máquinas cada vez mais sofistica-

das e, finalmente, os robôs. No início, eles desempe-

nhavam apenas as tarefas repetitivas ou mais perigo-

sas e insalubres, mas, com o passar do tempo, foram 

substituindo mais e mais operários no chão de fábrica.

Com a crescente automação das fábricas, mui-

tos operários passaram a trabalhar em outros setores, 

particularmente nos serviços; outros perderam seus 

postos de trabalho, que desapareceram definitiva-

mente, caracterizando o desemprego estrutural. Com 

essas mudanças, o mercado de trabalho tem exigido 

trabalhadores mais qualificados, mais versáteis, com 

capacidade de aprendizagem permanente e mais en-

volvidos com a profissão.

∏ Linha de produção do carro híbri-
do toyota prius (possui um motor 
elétrico e outro a gasolina) na 
fábrica situada em toyota city, 
Japão, em 2011.
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Outros métodos de organização da produção de-

senvolvidos por Taiichi Ohno têm-se disseminado na 

indústria, como o just-in-time (‘no momento certo’, em 

inglês), que busca estabelecer uma sintonia fina entre a 

fábrica, os fornecedores e os consumidores. A organiza-

ção da produção pressupõe um abastecimento contí-

nuo dos insumos (peças e matérias-primas) necessários 

para a fabricação de determinado produto. Dessa for-

ma, eliminam-se ou reduzem-se drasticamente os esto-

ques (releia a frase de Ohno na epígrafe). O escoamento 

da produção para o mercado também é planejado, pelo 

mesmo motivo, para ocorrer “no momento certo”.
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Paralelamente ao toyotismo, típico dos países 
desenvolvidos e das indústrias mais modernas dos 
emergentes, estão se difundindo novas relações de 
trabalho, caracterizadas pelos salários mais baixos e 
direitos trabalhistas mais restritos ou inexistentes. A 
maior parte desses empregos tem sido criada nos paí-
ses em desenvolvimento, onde ainda em grande parte 
se mantém o método de produção fordista, baseado 
na superexploração dos trabalhadores. 

Também em diversos países desenvolvidos há 
propostas de flexibilização da legislação trabalhista, 
com a redução dos salários e dos benefícios sociais e 
previdenciários, levando ao enfraquecimento do mo-
vimento sindical. Vários fatores contribuem para tal 
situação: a competição das novas tecnologias e dos 
novos processos produtivos, a desconcentração da 
produção industrial e a concorrência do trabalho in-
formal e dos trabalhadores mal remunerados, comuns 
nos países em desenvolvimento.

Entretanto, para milhões de trabalhadores da peri-
feria do sistema capitalista, que estavam alijados do pro-
cesso de produção, as condições de vida melhoraram. 
Mesmo vivendo num meio ambiente bastante poluído e 
ganhando menos, trabalhando em piores condições e 
sem as mesmas garantias que seus pares dos países cen-
trais, a vida nos centros urbanos em geral é melhor do 
que a que tinham na zona rural. Isso é particularmente 
verdadeiro na China, cuja economia – a que mais cresce 
no mundo desde o início dos anos 1980 – atraiu grande 
volume de investimentos estrangeiros por causa dos bai-

xos custos de sua mão de obra (veja o gráfico abaixo). 
Entre 1981 e 2008, segundo o Banco Mundial, 660 mi-
lhões de chineses saíram da pobreza extrema. Em me-
nor escala, isso também ocorreu em muitos outros paí-
ses: Índia, Brasil, México, Filipinas, etc.

China

Índia

Filipinas

México

Polônia

Taiwan

Brasil

Argentina

Coreia do Sul

Cingapura

Grécia

Reino Unido

Japão

Estados Unidos

Austrália

Alemanha

Suíça

Noruega

0 10 20 30 40 50 60
Em dólares por hora

Custos* dos trabalhadores industriais em países 

selecionados – 2010

U. S. BUREAU oF lABoR StAtiStiCS. Charting International Labor Comparisons, set. 2012. 

disponível em: <www.bls.gov/fls/chartbook/2012/chart3.1.pdf>. Acesso em: 19 out. 2012.

*  inclui o salário recebido pelo trabalhador, benefícios sociais – como previdência social, assistência médica, 

auxílio refeição, etc. – e impostos.

B
o

b
b

y
 Y

ip
/R

e
u

te
rs

/L
a

ti
n

s
to

ck

∏ Alguns princípios do for-
dismo, como a ultraes-
pecialização do traba-
lhador, ainda são manti-
dos em países da perife-
ria do capitalismo. no 
entanto, os salários são 
baixos e os direitos tra-
balhistas não são plena-
mente respeitados. Al- 
gumas empresas que 
necessitam de muita mão 
de obra, como indústrias 
de vestuário, calçado, 
brinquedos, etc., vêm se 
instalando em países em 
desenvolvimento. na 
foto, operárias em fábri-
ca de calçado em dong-
guan, província de 
guangdong (china), em 
2009.
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Durante muito tempo, a maioria das legislações am-
bientais dos países em desenvolvimento era frágil, o que 
permitia a produção a custos menores e contribuía para 
atrair indústrias poluidoras. Embora isso ainda aconte-
ça, a crescente preocupação mundial com o desenvol-
vimento sustentável e a preservação do meio ambiente 
tem aumentado a pressão para que as fábricas possuam 
métodos de produção que causem os menores impac-
tos ambientais possíveis. Como mostra o texto a seguir, 
hoje vem se firmando a ideia de que o desenvolvimento 
sustentável e o respeito às leis ambientais podem con-
tribuir para aumentar a produtividade das empresas e, 
consequentemente, a competitividade e os lucros, além 
de reforçar a imagem positiva de “empresa verde”.

meio ambiente e competitividade

As questões relacionadas à competitividade e ao meio ambiente 

ganharam importância crescente no final dos anos 1980. Com a inten-

sificação do processo de globalização financeira e produtiva da econo-

mia mundial, e o consequente aumento dos fluxos de comércio interna-

cional, as barreiras tarifárias [impostos de importação] foram paulati-

namente substituídas por barreiras não tarifárias. os países desenvol-

vidos passam a impor barreiras não tarifárias ambientais – “barreiras 

verdes” –, alegando que os países em desenvolvimento possuem leis 

ambientais menos rigorosas que as suas, o que resultaria em custos 

mais baixos – também chamados de dumping ecológico – e, conse-

quentemente, menores preços praticados no mercado internacional.

os países em desenvolvimento estão sujeitos às “barreiras ver-

des”, pois os novos padrões globais de gestão ambiental estão basea-

dos no ciclo de vida do produto1. dentre as diversas etapas do ciclo de 

vida do produto, estão incluídos a extração das matérias-primas e os 

processos e métodos de produção que causam impactos ambientais, 

como a poluição industrial. Esta última está diretamente relacionada 

à escala da atividade industrial e à composição setorial da produção, 

ou seja, o padrão de especialização da indústria, seu nível de atividade 

e sua localização são determinantes da carga de poluição industrial 

de um país.

A maneira pela qual a imposição de normas ambientais afeta a 

competitividade das empresas e setores industriais é percebida de for-

ma distinta. por um lado, a imposição de normas ambientais restritivas 

pelos países desenvolvidos pode ser uma forma camuflada de prote-

cionismo de determinados setores industriais nacionais, que concor-

rem diretamente com as exportações dos países em desenvolvimento. 

por outro lado, essas mesmas normas estariam prejudicando a com-

petitividade das empresas nacionais, pois implicariam custos adicio-

nais ao processo produtivo, elevando os preços dos produtos e resul-

tando na possível perda de competitividade no mercado internacional.

A relação entre competitividade e preservação do meio ambiente 

passou a ser objeto de intenso debate, que se polarizou em duas verten-

tes de análise: a primeira acredita na existência de um trade-off, no qual 

estariam, de um lado, os benefícios sociais relativos a uma maior pre-

servação ambiental, resultante de padrões e regulamentações mais 

rígidos; de outro lado, tais regulamentações levariam a um aumento 

dos custos privados do setor industrial, elevando preços e reduzindo a 

competitividade das empresas. As regulamentações são necessárias 

para melhorar a qualidade ambiental, mas são igualmente responsá-

veis pela elevação de custos e perda de competitividade da indústria.

opondo-se a essa visão, a segunda vertente de análise vislum-

bra sinergias entre competitividade e preservação do meio ambiente. 

Chamada pela literatura de hipótese de porter – baseada nos artigos 

de Michael porter e Class van der linde –, o argumento é que a impo-

sição de padrões ambientais adequados pode estimular as empresas 

a adotarem inovações que reduzem os custos totais de um produto ou 

aumentam seu valor, melhorando a competitividade das empresas e, 

consequentemente, do país. Assim, quando as empresas são capa-

zes de ver as regulamentações ambientais como um desafio, passam 

a desenvolver soluções inovadoras e, portanto, melhoram a sua com-

petitividade. ou seja, além das melhorias ambientais, as regulamen-

tações ambientais também reforçariam as condições de competitivi-

dade iniciais das empresas ou setores industriais.

YoUng, Carlos E. F.; lUStoSA, Maria C. J. Meio ambiente e competitividade 

na indústria brasileira. grupo de pesquisa em Economia do Meio Ambiente e 

desenvolvimento Sustentável, instituto de Economia, UFRJ. disponível em: 

<ww2.ie.ufrj.br/images/pesquisa/publicacoes/rec/REC%205/REC_5.Esp_10_

Meio_ambiente_e_competitividade_na_industria_brasileira.pdf>. 

 Acesso em: 15 nov. 2012.

p exemplos de organizações não governamentais que 
emitem selos verdes: o fsc – forest stewardship council 
(conselho de manejo florestal), sediado em Bonn 
(Alemanha) e com filiais em diversos países, incluindo o 
Brasil, certifica madeira produzida a partir de manejo 
sustentável; o green seal (selo Verde), sediado em 
Washington d.c. (estados Unidos), concede certificação a 
produtos e serviços ecologicamente sustentáveis; o 
instituto internacional socioambiental chico mendes, 
sediado em Quatro Barras (pr), desenvolve pesquisas na 
área e fornece selo verde para produtos social e 
ambientalmente responsáveis.
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produção induStrial e meio ambiente

1	 nesse caso, o ciclo de vida do produto refere-se à análise de seus impactos ambientais desde a extração da matéria-prima até a sua disposição final, quando não é mais 

útil, ou seja, analisa o produto do “berço ao túmulo”.
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1.	 o que é indústria? como as indústrias são mais comumente classificadas?

2.	 o que são fatores locacionais? eles têm a mesma importância para todo tipo de indústria? Justifique.

3.	 explique como se dá atualmente o processo de desconcentração industrial no espaço geográfico nacional e 
mundial.

4.	 defina parque tecnológico e apresente os fatores locacionais mais importantes que explicam seu desenvol-
vimento num determinado lugar do território de um país.

5.	 explique as diferenças mais importantes entre a produção fordista e a toyotista.

Compreendendo conteúdos

• para uma reflexão sobre a relação entre produção e consumo, meio ambiente e sociedade, observe 
as sugestões propostas:

a) Leia o texto a seguir para saber o que é rótulo ecológico e releia o artigo “meio ambiente e competitividade”, na 
página anterior.

b) pesquise esses assuntos na internet (veja indicação de sites na página 151).

c) escreva um texto explicando o significado do “selo verde” e a importância da rotulagem ecológica para os consu-
midores, as empresas e o meio ambiente. relacione isso com a possível imposição de “barreiras verdes” no co-
mércio internacional.

d) pesquise outros selos verdes e explique a diferença entre o selo da Associação Brasileira de normas técnicas 
(ABnt) e a maioria dos existentes no mercado.

O	que	é	Rótulo	Ecológico

O Rótulo Ecológico ABNT é um programa de rotulagem 
ambiental (ecolabelling), que é uma metodologia voluntá-
ria de certificação e rotulagem de desempenho ambiental 
de produtos ou serviços que vem sendo praticada ao redor 
do mundo.

É um importante mecanismo de implementação de políti-
cas ambientais dirigido aos consumidores, auxiliando-os na 
escolha de produtos menos agressivos ao meio ambiente. É 
também um instrumento de marketing para as organiza-
ções que investem nesta área e querem oferecer produtos 
diferenciados no mercado.

A atribuição do Rótulo Ecológico (Selo Verde) é similar a 
uma premiação, uma vez que os critérios são elaborados 
visando à excelência ambiental para a promoção e melho-
ria dos produtos e processos de forma a atender às prefe-
rências dos consumidores.

Em contraste com outros símbolos “verdes” ou declara-
ções feitas por fabricantes ou fornecedores de serviços, 
um rótulo ambiental é concedido por uma entidade de ter-
ceira parte, de forma imparcial, para determinados produ-
tos ou serviços que são avaliados com base em critérios 
múltiplos previamente definidos.

ABnt. Rótulo Ecológico ABNT. disponível em:  

<www.abntonline.com.br/rotulo>. Acesso em: 15 nov. 2012.

desenvolvendo habilidades 
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DIALOGANDO	COM	OUTRAS	DISCIPLINAS

nesta atividade estão sendo trabalhadas geografi a e matemática.

A	relatividade	dos	números

Você já reparou em como a geografi a se utiliza de dados numéricos para fazer suas variadas análises? os 
números estão em gráfi cos, tabelas, mapas, textos... os dados isolados não fornecem todas as informações 
possíveis. A geografi a os utiliza como ponto de partida, e somente após interpretá-los e associá-los a outras 
informações é que fornece suas análises, que, por isso mesmo, são consideradas qualitativas.

isso mostra como essa disciplina está integrada com a estatística, área da matemática que o iBge defi ne 
da seguinte forma:

O que modernamente se conhece como Ciências Estatísticas, ou simplesmente Estatística, é um conjunto 

de técnicas e métodos de pesquisa e análise de dados que entre outros tópicos envolve o planejamento do 

experimento a ser realizado, a coleta qualifi cada dos dados, a inferência, o processamento, a análise e a 

disseminação das informações.

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas estatísticas de obtenção e análise de informações 

permite o controle e o estudo adequado de fenômenos, fatos, eventos e ocorrências em diversas áreas do 

conhecimento.

A Estatística tem por objetivo fornecer métodos e técnicas para lidarmos, racionalmente, com situações 

sujeitas a incertezas.

escoLA nAcionAL de ciÊnciAs estAtÍsticAs (ence). iBge. O que é Estatística? disponível em: <www.ence.ibge.gov.
br/web/ence/o-que-e-estatistica;jsessionid=8Bd2c43612ddfdB77A493e73095415d3>. Acesso em: 30 dez. 2012.

neste capítulo, vimos, por exemplo, que a 
contribuição da indústria para o piB, se consi-
derada de forma isolada, não é sufi ciente para 
mostrar a importância quantitativa e qualitativa 
da atividade industrial em um país. Já o uso do ici 
permite uma análise mais abrangente. Analise a 
tabela “Índice de competitividade industrial (ici) 
e participação da indústria no piB em países se-
lecionados” (página 133) e responda:

1.	 Qual país apresenta a maior participação per-
centual do setor industrial no piB? e a menor?

2.	 calcule o valor da produção industrial do país 
que apresentou a maior participação percen-
tual das atividades secundárias no piB. esse 
país é o que apresenta, no mundo, a maior pro-
dução industrial em termos absolutos? caso 
não seja, qual é o país?

3.	 em 2009, a indústria do sudão tinha 26% da participação no piB e a norte–americana, apenas 21%. é possí-
vel dizer que a indústria do sudão movimenta mais dinheiro que a dos estados Unidos? Justifique.

4.	por que a participação da indústria no piB, isoladamente, não representa o modo como está organizado 
o setor industrial de um país? Que indicador mais completo pode ser usado em lugar desse dado? des-
creva-o.

p recenseadora do iBge coleta dados de moradora da cidade 
do rio de Janeiro (rJ) para o censo 2010.

Ismar Ingber/Pulsar Imagens
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Pesquisa	na	internet

P aBnt

Saiba mais como atua a Associação Brasileira de normas técnicas e qual a sua importância para as empresas e a sociedade 

visitando seu site. disponível em: <www.abnt.org.br/default.asp>. Consulte também o site Qualidade Ambiental – ABnt e 

conheça mais sobre a rotulagem ecológica de produtos e serviços. disponível em: <www.abntonline.com.br/rotulo>. Acessos 

em: 20 nov. 2012.

P aliada consultoria

no site dessa empresa de gestão industrial e melhoria de processos, há explicações sobre o just-in-time. Há também um vídeo 

sobre a história da toyota e da produção enxuta. disponível em: <www.aliadaconsultoria.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2012.

P iasp

para saber sobre parques tecnológicos do mundo, incluindo os brasileiros associados à entidade, acesse o site da Associação 

internacional de parques Científicos. dispõe de um glossário, com diversas definições (em inglês). disponível em: <www.iasp.ws>. 

Acesso em: 20 nov. 2012.

P sebrae

no site do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas Empresas há diversas informações para pequenos empreendedores 

– como abrir e melhorar uma empresa, como funcionam diversos setores da economia, cursos e treinamentos, etc. – além de 

vários temas de interesse, como desenvolvimento territorial, inovação e tecnologia, entre outros. disponível em: <www.sebrae.

com.br>. Consulte artigo sobre o selo verde no blog Mundo Sebrae. disponível em: <www.mundosebrae.com.br/2010/07/as-

vantagens-de-possuir-o-selo-verde>. Acessos em: 20 nov. 2012.

P senai

para obter informações sobre como funciona o Serviço nacional de Aprendizagem industrial, alguns tipos de profissões 

industriais, cursos profissionalizantes e publicações e estatísticas, consulte o site. disponível em: <www.portaldaindustria.com.

br/senai/>. Acesso em: 20 nov. 2012.

P unido

para obter mais informações sobre indústrias no mundo e consultar o Relatório de desenvolvimento industrial (em inglês), 

acesse o site da organização de desenvolvimento industrial das nações Unidas. disponível em: <www.unido.org/index.php>. 

Acesso em: 20 nov. 2012.

Sessão	de	vídeo

P a história das coisas. direção: louis Fox, Estados Unidos, 2005. disponível em: <www.storyofstuff.com>. A versão em 

português está disponível em: <www.unichem.com.br:80/videos.php>. Acesso em: 20 nov. 2012.

Com narração de Annie leonard e quadrinhos animados de fundo para ilustrar a 

narrativa, o vídeo mostra como funciona a sociedade de consumo desde a extração 

de recursos naturais, passando pela produção de bens, o consumo de mercadorias, 

até o descarte dos resíduos. trata-se de uma crítica ao modelo de desenvolvimento 

insustentável característico da atual sociedade de consumo e uma defesa do 

desenvolvimento sustentável.

P no amor. direção: nelson nadotti, Brasil, 1999 (Série Histórias da cidade).

Jovens hippies são aliciados para o trabalho em sítio próximo a porto Alegre por 

empresário oportunista. Aborda questões como a divisão do trabalho e a exploração 

capitalista.

P tempos modernos. direção: Charles Chaplin, Estados Unidos, 1936.

Retrata o cotidiano de um operário no interior de uma fábrica nos Estados Unidos, 

nas décadas de 1920-1930, durante a depressão econômica. Esse clássico do cinema 

mostra como era uma indústria na época da Segunda Revolução industrial.
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[...] Nós, Representantes dos Estados Unidos da América, reunidos 

em Congresso Geral, [...] publicamos e declaramos solenemente: que 

estas Colônias Unidas são e por direito devem ser Estados livres e 

independentes, que estão desoneradas de qualquer fidelidade à Coroa 

Britânica, e que qualquer vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha 

está e deve ficar totalmente dissolvido [...].

Trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, cuja primeira versão foi redigida por 
Tomas Jefferson (1743-1826), assinada no Congresso de 4 de julho de 1776, na Filadélfia.

Entre os países pioneiros no processo de industrialização encontram-se o Reino Unido, a França, a 
Bélgica e os Estados Unidos. Neste capítulo estudaremos o precursor de todos (Reino Unido) e a atual maior 
potência econômica mundial (Estados Unidos).

O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a se industrializar, entretanto, com o tempo seu PIB foi 
ultrapassado por países que iniciaram o processo de industrialização posteriormente. Por que, embora 
tenha sido o pioneiro, não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento econômico de seus concorrentes? 

Os Estados Unidos iniciaram seu processo de industrialização na primeira metade do século XIX, um 
pouco depois de sua ex-metrópole. Hoje o país é a maior potência do mundo, não só do ponto de vista eco-
nômico como também científico-tecnológico e geopolítico-militar. Entretanto, como vimos no capítulo 4, vem 
perdendo poder relativo no mundo, que se consolida como multipolar. Como começou a supremacia norte- 
-americana, que ainda se mantém no início deste século? 

Para responder a essas perguntas, é necessário analisar o processo de industrialização desses países. 
É o que faremos neste capítulo. 

Observe na tabela alguns de seus indicadores socioeconômicos.

INdICadOREs sOCIOECONômICOs

Indicadores Estados Unidos Reino Unido

População, em milhões de habitantes (2010) 309 62

PIB, em bilhões de dólares (2011): 15 094 (1o do mundo) 2 418 (7o do mundo)

• Agricultura (%) 1 1

• Indústria (%) 20 21

• Serviços (%) 79 78

Crescimento do PIB, média anual em % (2000-2010) 1,8 1,8

Renda per capita, em dólares (2011) 48 387 38 592

Empresas na Fortune Global 500 2012 132 26

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 22, 216, 220; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. 

Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 16 nov. 2012; GLOBAL 500 2012. Fortune, 23 jul. 2012. 

Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list>. Acesso em: 16 nov. 2012.
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reIno	unIdo

O prOcessO de industrializaçãO

O Reino Unido, muitas vezes chamado de Grã-Bre-

tanha (leia o texto abaixo para entender a diferença), foi 

o primeiro país a reunir as condições necessárias para o 

início do processo de industrialização porque foi um dos 

que mais acumulou capitais durante o período do capi-

talismo comercial. Mas disponibilidade de capitais para 

investir na produção não foi o único fator importante no 

processo de industrialização. Além dos econômicos, é 

preciso considerar também os fatores políticos, sociais, 

tecnológicos e naturais, que serão analisados a seguir.

as Origens dO reinO unidO da grã-Bretanha e irlanda dO nOrte

1707 – Com a unificação dos parlamentos da 
Inglaterra e da Escócia, foi criado o Reino Unido 
da Grã-Bretanha.   +  = 

1801 – Após uma rebelião nacionalista na Irlan-
da em 1798, os ingleses dissolveram o Parlamento 
irlandês e criaram o Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda.   +  = 

1921 – O Reino Unido concedeu independên-
cia à Irlanda com exceção de seis condados de 
maioria protestante, localizados no nordeste des-
sa ilha, sendo criado o Reino Unido da Grã-Breta-
nha e Irlanda do Norte.   +  = 

das	quatro	unidades	políticas	que	compõem	o	reino	
unido	da	Grã-Bretanha	e	Irlanda	do	norte,	a	maior,	
mais	populosa	e	mais	industrializada	é	a	Inglaterra;	
por	 isso,	muitas	vezes	esse	território	é	confundido	
com	Grã-Bretanha	e	até	mesmo	com	o	reino	unido.	
em	algumas	instâncias,	como	na	Federação	Interna-
cional	de	Futebol	associado	(Fifa),	essas	quatro	uni-
dades	são	consideradas	países	independentes.	
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Reino Unido

Foi na Inglaterra que ocorreu a primeira revolu-

ção burguesa da História, chamada Revolução Glo-

riosa. Ela terminou em 1688, com a deposição do rei 

absolutista Jaime II e a ascensão ao poder do príncipe 

holandês Guilherme de Orange e sua esposa Maria 

Stuart (filha mais velha de Jaime II). Coroados rei Gui-

lherme III e rainha Maria II, assinaram a Declaração 

dos Direitos (1689), que limitava o poder político da 

monarquia, transferindo-o para o parlamento – no 

qual a burguesia estava fortemente representada e 

podia, desse modo, participar das decisões políticas 

do país. A Inglaterra tornou-se, assim, a primeira mo-

narquia parlamentar do mundo, fator político que foi 

essencial para a eclosão da Revolução Industrial, qua-

se um século mais tarde.

Antes mesmo da Revolução Gloriosa, para esti-

mular as trocas comerciais, o Estado britânico já vinha 

tomando uma série de medidas, como os Atos de Na-

vegação, que impunham a exclusividade do comércio 

externo do país a navios britânicos. Ancorado em me-

didas protecionistas e em poderosa frota naval, o Reino 

Unido tornou-se a maior potência mercantil do mundo 

na fase final do capitalismo comercial. Os capitais 

acumulados nesse período foram gradativamente in-

vestidos na ampliação da rede de ferrovias e hidrovias, 

na extração de carvão e na instalação de indústrias, 

fatores que, conjugados, permitiram grandes avanços 

técnicos nas indústrias têxteis, siderúrgicas e navais, 

ramos mais importantes da Primeira Revolução Indus-

trial. O texto a seguir ilustra bem essa situação.
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Bandeiras: Shutterstock/Glow Images

Adaptado de: OXFORD Essential World Atlas. 6th ed. New York: Oxford University Press, 2011. p. 14.

	 países	pIoneIros	no	processo	de	IndustrIalIzação	 153

GGB_v2_PNLD2015_152a173_U02C07.indd   153 3/25/13   9:15 AM



O Reino Unido ainda tinha a vantagem de dispor 
de grandes reservas de carvão mineral (observe o 
mapa), fonte de energia que possibilitou a dis-
seminação do uso das máquinas a vapor, ini-
cialmente na indústria têxtil e mais tarde nos 
demais ramos industriais.

As principais condições econômicas e 
políticas para a Revolução Industrial no Rei-
no Unido foram sendo criadas ao longo da 
História: acúmulo de capitais, disponibilida-
de de matérias-primas e de energia, avanços 
técnicos e o controle do Estado pela burgue-
sia. Faltava, porém, a força de trabalho.

Com as Leis dos Cercamentos, nas últi-
mas décadas do século XVII, as terras – que 
em grande parte eram comunais, ou seja, 
apesar de pertencerem à nobreza eram cul-
tivadas pelos camponeses – foram cercadas. 
Com isso, as atividades agrícolas, muitas de-
las de subsistência, foram em grande parte 
substituídas por atividades pecuárias, parti-
cularmente a criação de carneiros, realizada 
por grandes proprietários, para fornecer lã à 
indústria têxtil que estava se desenvolvendo. 
Os camponeses, que foram gradualmente 

[...]
Watt, sábio que não desdenha a técnica, realiza, nos anos 1760, a máquina 

a vapor de simples efeito1; tais motores são utilizados na indústria por volta de 
1775. A produção de ferro progride: fabricam-se em 1776 os primeiros trilhos de 
ferro (cujo emprego vai se generalizar nas minas); em 1779, a primeira ponte de 
ferro; em 1787, apesar das zombarias dos incrédulos, o primeiro navio de ferro. A 
pudlagem2 do ferro, mediante descarburação do ferro fundido, é aperfeiçoada em 
1783 por Henry Cort, mestre de forja, e Peter Onios, contramestre.

Em 1783, Watt realiza a máquina a vapor de duplo efeito e, em 1785, é cons-
truída em Nottingham a primeira fiação usando máquinas a vapor. A partir de então 
é a tecelagem que está atrasada, diante de uma produção de fios abundante: em 
1785, o pastor Cartwright realiza um tear mecânico, cujo aperfeiçoamento será 
progressivo e cujo emprego se generalizará no fim do século. Paralelamente, ocor-
rem progressos técnicos nas outras áreas da produção têxtil (máquinas de bater, de 
cardar, de fiar em quantidade, branqueamento, tintura, etc.) e nas outras indústrias 
(fábricas de papel, serraria e trabalho em madeira, etc.).

É nesse movimento que se introduz uma nova forma de produção: a fábrica.
BEAUD, Michel. História do capitalismo de 1500 aos nossos dias. 5. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 2005. p. 106-107.

O surgimentO da prOduçãO capitalista: a fábrica
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 67.

p	 No	mapa	estão	representadas	as	reservas	originais	de	carvão	mineral	
(ou	hulha).	Hoje	esse	combustível	fóssil	está	praticamente	esgotado	
no	Reino	Unido.

expulsos das terras, se deslocaram para as cidades à 
procura de trabalho.

1 Máquinas de simples efeito (ou efeito simples) e de duplo efeito (ou efeito duplo) foram sistemas de máquinas a vapor desenvolvidos no século XVIII com diferentes mecanismos 
de entrada do vapor para pôr os pistões em movimento. As de duplo efeito eram mais aprimoradas e eficientes do que as de simples efeito.

2 Processo de retirada de carbono do ferro-gusa transformando-o em ferro forjado utilizado em trilhos, construções, máquinas, etc. No final do século XIX, essa operação foi 
abandonada e o ferro de pudlagem foi substituído pelo aço.
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p	 Ilustração	do	tear	mecânico	do	inventor	inglês	
Edmund	Cartwright	(1743-1823)	construído	em	
1785.
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recursOs naturais e lOcalizaçãO industrial

A localização das primeiras indústrias 

ocorreu próximo aos portos e às jazidas de car-

vão, principalmente no centro da Grã-Breta-

nha, onde, como vimos no mapa da página ao 

lado, ficavam as maiores reservas desse com-

bustível fóssil. Por esse motivo, houve grande 

industrialização nas proximidades de Yorkshire, 

Lancashire e Midlands (Inglaterra), Lowlands 

(Escócia) e no País de Gales, provocando drás-

ticas transformações nas paisagens, que passa-

ram a ser conhecidas como “regiões negras”.

No centro da ilha foram construídas usinas 

siderúrgicas, o que viabilizou a produção de loco-

motivas e navios movidos a vapor. As indústrias 

de material ferroviário e naval localizavam-se em 

torno das siderúrgicas, que, por sua vez, estavam 

perto do carvão, o qual também atraiu a indús-

tria têxtil. Isso explica o grande dinamismo das 

regiões carboníferas britânicas durante a Primei-

ra Revolução Industrial. Porém, as mudanças 

futuras no padrão tecnológico e energético levaram as 

“regiões negras” e suas indústrias pioneiras à decadência.

Outro fator essencial de atração das indústrias 

foi a existência de portos marítimos e fluviais. Muitas 

cidades portuárias desenvolveram um importante 

parque industrial, como Liverpool, Glasgow e princi-

palmente a capital, Londres. O maior centro indus-

trial no Reino Unido sempre foi a região metropolita-

na da capital, em razão de seu poder de polarização 

sobre o território britânico (nacional e colonial). Ini-

cialmente, as indústrias menos dependentes de maté-

rias-primas aí se localizaram por causa da disponibi-

lidade de mão de obra, de mercado consumidor e de 

rede de transportes. Durante a Primeira Revolução 

Industrial, Londres, que já era o maior porto e centro 

comercial e financeiro britânico, tornou-se também o 

maior entroncamento ferroviário, aumentando sua 

capacidade de polarização. 

Essa massa de trabalhadores rurais converteu-se 

na mão de obra barata e superexplorada da nascente 

indústria britânica. A partir de então, começou de 

fato a se estabelecer uma relação capitalista de produ-
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p	 Hanley,	Inglaterra,	sem	data.	a	foto	dessa	cidade	industrial	situada	no	
centro	da	Grã-Bretanha	evidencia	nitidamente	o	porquê	da	expressão	
“regiões	 negras”	 para	definir	 as	áreas	 industriais	 britânicas	 dos	
séculos	 XVIII	 e	 XIX.	 a	 paisagem	 era	 escurecida	 pela	 fumaça	 das	
chaminés.

nos	primórdios	da	revolução	Indus-
trial,	o	capital	reproduzia-se	à	custa	da	
superexploração	dos	trabalhadores	e	
não	 havia	 leis	 que	 os	 protegessem,	
principalmente	os	menores	de	idade.	
na	foto,	crianças	e	adolescentes	em	
uma	fábrica	de	chapéus	em	Bedworth	
(Inglaterra),	em	1900.	desde	1973,	a	
convenção	138	da	oIt	não	admite	o	
trabalho	infantil,	e	a	maioria	dos	países	
criou	legislação	específica	para	regu-
lar	 isso:	 menores	 de	 16	 anos	 não	
podem	trabalhar,	e	a	partir	dessa	ida-
de	o	trabalho	não	pode	trazer	riscos	à	
saúde,	à	segurança	e	à	moralidade	dos	
adolescentes.	além	disso,	estes	devem	
ter	formação	adequada	e	específica	no	
ramo	em	que	vão	trabalhar.

ção baseada no trabalho assalariado e na explora-

ção dos operários, o que proporcionou lucros crescen-

tes aos industriais. 

p
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Posteriormente, na Segunda Revolução Indus-
trial, muitas indústrias que não dependiam do car-
vão – automobilísticas, aeronáuticas, químicas, elé-
tricas, mecânicas, farmacêuticas, etc. – foram se 
instalando em torno da metrópole, ampliando sua 
importância. A partir daí, essa região metropolitana 
se converteu no maior entroncamento rodoviário do 
país e numa das maiores confluências de rotas aé-

reas do mundo. Esses fatores explicam o fato de Lon-
dres ter se transformado numa das mais importan-
tes cidades globais da atualidade.

Por sua posição estratégica, outra cidade que se 
beneficiou bastante dessa nova tendência foi Birmin-
gham, que, depois de Londres, era o principal centro 
industrial britânico, polarizando uma série de cidades 
e com um parque industrial bastante diversificado. 

No contexto da atual revolução tecnológica, 
a reorganização das indústrias britânicas atinge o 
país de forma bastante desigual: setorial e regional-
mente. Há setores que entraram em decadência, 
como a indústria têxtil, a siderúrgica e a naval, ou-
trora as maiores do mundo e associadas às antigas 
bacias carboníferas. Mas há setores bastante dinâ-
micos, como o de material bélico, o aeronáutico, o 
automobilístico, o químico-farmacêutico, o petro-
químico (graças ao petróleo explorado no mar do 
Norte) e o de biotecnologia. Essas novas e moder-
nas indústrias em geral estão localizadas nas pe-
quenas cidades do centro-sul da Inglaterra, onde se 
destaca o importante parque tecnológico de Cam-
bridge, com suas empresas de alta tecnologia.

Cambridge é uma antiga cidade universitária, 
localizada a cerca de 80 quilômetros a noroeste de 
Londres. Em torno da Universidade de Cambridge 
começou a ser implantado, na década de 1970, um 
parque tecnológico concentrando empresas de se-
tores típicos da Terceira Revolução Industrial, como 
os de informática e biotecnologia, entre  outros.

∏	 Na	capital	britânica,	Londres,	
convivem	o	moderno	e	o	antigo,	
o	 local	 e	 o	 global.	 Na	 foto	 de	
2012,	em	primeiro	plano,	con-
junto	 de	 prédios	 residenciais	
antigos,	situados	às	margens	
do	 rio	 Tâmisa,	 e,	 ao	 fundo,	 o	
moderno	centro	 financeiro	de	
Canary	Wharf	(sede	de	impor-
tantes	 bancos	 britânicos	 com	
atuação	 global),	 construído	 a	
partir	 da	 década	 de	 1980	 no	
local	onde	funcionava	o	porto.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen:  
Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 67.
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A cidade contou com fatores muito semelhantes aos 
do Vale do Silício (Estados Unidos): centros de pesqui-
sa de renome, mão de obra com alto nível de qualifi-
cação, disponibilidade de capitais de risco e desenvol-
vimento de empresas inovadoras. Há outros polos de 
alta tecnologia no Reino Unido, como na região oeste 
de Londres, conhecida como Corredor Oeste ou Cor-
redor M4. Observe no mapa da página anterior a dis-
tribuição das principais indústrias no Reino Unido.

A produção de carvão no Reino Unido caiu sen-
sivelmente (a maioria das minas se esgotou) e seu con-

sumo foi substituído por gás natural, petróleo e eletri-
cidade. Embora o país seja produtor de petróleo, sua 
produção (1,1 milhão de barris/dia em 2011, vigésimo 
produtor mundial) não é suficiente para abastecer o 
consumo interno, havendo necessidade de importa-
ção, sobretudo da Noruega. O país também é importa-
dor de gás natural, combustível cujo consumo foi o 
que mais aumentou no país, especialmente para a pro-
dução de eletricidade em termelétricas. Cresceu tam-
bém a produção de energia em usinas termonucleares. 
Observe a tabela no boxe da página seguinte.
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p	 as	duas	crises	do	petróleo	(1973	e	1979)	e	a	consequente	alta	dos	preços	do	barril	viabilizaram	a	exploração	petrolífera	em	
águas	profundas,	além	do	desenvolvimento	de	fontes	alternativas	e	maior	economia	de	energia	com	o	uso	de	equipamentos	
mais	eficientes.	na	foto	de	2009,	plataforma	de	extração	de	petróleo	no	mar	do	norte,	perto	de	Invergordon	(escócia).

Nas regiões carboníferas, são visíveis a desindus-
trialização, o desemprego e o empobrecimento, princi-
palmente no centro da Grã-Bretanha, em cidades como 
Liverpool, Manchester e Sheffield. Desde a década de 
1970, com o fechamento de diversas fábricas, essa re-
gião converteu-se em zona de repulsão populacional. O 
empobrecimento de parte da população britânica au-
mentou nos anos 1980, época em que também ocorreu 
maior concentração de renda nas mãos de sua elite, em 
prejuízo do restante da sociedade. Essa situação resul-
tou da perda de competitividade do país diante do au-
mento da concorrência em uma economia globalizada.

O Reino Unido enfrentava, de um lado, a concor-
rência de economias mais competitivas, ancoradas 
em sistemas de produção flexível como a japonesa e a 
coreana, e, de outro, economias emergentes, ancora-
das em mão de obra barata, como a China, a Índia e 

outros países asiáticos. A gestão da primeira-ministra 
Margaret Tatcher (1979-1990), do Partido Conserva-
dor, foi marcada por políticas neoliberais que visavam 
reduzir o papel do Estado na economia e aumentar a 
competitividade das empresas britânicas.

Nesse processo muitas empresas estatais foram 
privatizadas, entre as quais a BP – British Petroleum 
(petrolífera). Essas privatizações reduziram a contribui-
ção das estatais para o PIB britânico de 9%, em 1979, 
para 3,5%, em 1990. A BP é a maior corporação do Reino 
Unido e a quarta do mundo (é a terceira no setor de 
petróleo), de acordo com a Fortune Global 500 2012. En-
tre as grandes corporações britânicas, ainda se desta-
cam a Vodafone (telecomunicações), Rio Tinto (mine-
ração), a BAE Systems (aeroespacial e material bélico), 
a GlaxoSmithKline e Astra Zeneca (farmacêuticas), to-
das entre as quinhentas maiores empresas do mundo.
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cOnsumO de energia e eficiência energética

De acordo com informações do governo do Reino Uni-
do, em 1970 o PIB do país era de 521 bilhões de libras ester-
linas (£) e em 2007 subiu para 1 247 bilhão de libras. Nesse 
período, o tamanho da economia britânica mais que dobrou 
(cresceu 139,3%), entretanto, o aumento do consumo de 
energia final foi de apenas de 6,1% (observe a tabela abaixo). 
Em 1970, o consumo de energia era de 407 toneladas equiva-
lentes de petróleo (tep) por 1 milhão de libras de PIB produ-
zido; em 2007, esse consumo foi reduzido para 185 tep por 
1 milhão de libras de PIB. Isso indica que no período houve 
grande avanço tecnológico, contribuindo para aumentar a 
eficiência das máquinas industriais e comerciais, dos apare-
lhos domésticos e dos sistemas de transportes, e, portanto, 

para reduzir relativamente o consumo de energia. Essa ten-
dência de maior eficiência de máquinas e equipamentos, 
com a consequente redução relativa do consumo de energia, 
também se verificou em outros países desenvolvidos e em 
alguns emergentes. Não fosse isso, os impactos ambientais 
globais seriam muito mais sérios e haveria uma elevação 
muito maior de poluentes atmosféricos e de gases estufa.

A tendência de maior eficiência energética perma-
nece até hoje; no entanto, a queda acentuada do consu-
mo de energia a partir de 2007 se deve à crise econômica 
mundial, que atingiu fortemente a economia britânica. 
Em 2009, o PIB do Reino Unido encolheu 4,9% e em 2010 
cresceu apenas 1,3%.

REINO UNIdO: CONsUmO dE ENERgIa FINal POR FONtEs (Em mtEP*)

1970 1990 2000 2007 2009 2010 2011

Carvão mineral 29,8 8,1 2,7 1,8 1,7 1,7 1,7

Petróleo 68,5 63,3 66,3 69,5 64,0 63,4 62,3

Gás natural 3,7 46,1 57,1 50,0 45,8 51,6 42,4

Eletricidade 16,5 23,6 28,3 29,4 27,7 28,3 27,3

Biocombustíveis 0 0,5 0,7 1,2 2,2 2,5 2,6

Outras fontes** 27,5 5,7 4,3 2,3 2,0 2,1 2,0

total 146,0 147,3 159,4 154,2 143,4 149,6 138,3

DEPARTMENT OF ENERGY AND CLIMATE CHANGE. Energy Consumption in the United Kingdom. Disponível em: <www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/publications/

ecuk/ecuk.aspx>. Acesso em: 23 out. 2012.

* Milhões de toneladas equivalentes de petróleo. 

** Fragmentos de coque e outros combustíveis sólidos, gás de carvão e gás de coqueria.

A implantação de políticas neoliberais teve 

como efeitos colaterais o enfraquecimento do es-

tado de bem-estar e, durante o governo Thatcher, 

o aumento da concentração de renda. No fim dos 

anos 1990, como mostra a tabela a seguir, apesar 

de ter havido um pequeno aumento da participa-

ção dos estratos mais pobres na distribuição da 

renda, a participação dos 10% mais ricos con- 

tinuou aumentando, em detrimento da classe  

média.

dIstRIBUIçãO da RENda FamIlIaR NO REINO UNIdO (PERCENtUal sOBRE O tOtal da RENda NaCIONal)

ano
Entre os 20% mais 

pobres
Entre os 60% 

intermediários
Entre os 20% mais ricos Entre os 10% mais ricos

1979 5,8% 54,7% 39,5% 23,3%

1988 4,6% 51,1% 44,3% 27,8%

1999 6,1% 50,7% 44,0% 28,5%

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1993. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1993. p. 311; BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desen-

volvimento mundial 1996. Washington, D.C., 1996. p. 215; THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 76.
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A política econômica do governo Tatcher atingiu 

seus objetivos: reduziu o papel do Estado na economia, 

o deficit público e os custos de produção das empresas 

e aumentou a competitividade britânica no mundo glo-

balizado, tanto que de modo geral foi mantida por seus 

sucessores, mesmo os do Partido Trabalhista. Entretan-

to, para isso houve um custo social e a consequente 

redução de conquistas trabalhistas, o que levou a en-

frentamentos com os sindicatos de várias categorias, 

especialmente os do setor de mineração, cuja greve 

durou um ano. O governo venceu essa queda de braço 

e, com o tempo, diversas minas foram fechadas.

A partir dessa greve emblemática, pois atingiu 

um setor outrora estratégico no país, os sindicatos em 

geral se enfraqueceram. O gráfico ao lado mostra que, 

alguns anos após o fim do governo conservador, o Rei-

no Unido era, entre os principais países desenvolvi-

dos, aquele no qual os trabalhadores tinham um dos 

menores salários diretos e os menores benefícios so-

ciais e previdenciários.

∏	 a	pobreza	não	é	um	fenômeno	exclusivo	
dos	países	em	desenvolvimento;	também	
os	desenvolvidos	estão	convivendo	cada	
vez	mais	com	esse	problema,	até	mesmo	
em	cidades	muito	ricas,	como	a	capital	
britânica.	na	foto,	sem-teto	(homeless,	
em	inglês)	abrigado	em	frente	à	porta	de	
uma	loja	vazia	no	centro	de	londres,	em	
2012.	 segundo	 a	 publicação	 Street to 
Home Annual Report 2008/2009,	 havia	
3	472	moradores	de	rua	na	cidade	naque-
la	época,	mas	esse	número	aumentou	
com	o	agravamento	da	crise	e	a	elevação	
do	desemprego:	no	período	2011/2012,	as	
pessoas	sem-teto	eram	5	678.	(Broadway.	
disponível	 em:	 <www.broadwaylondon.
org/cHaIn/reports/s2H_201112.pdf>.	
acesso	em:	22	nov.	2012.)
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passeata	 dos	 mineiros	 em	 greve,	
com	 participação	 de	 familiares	 e	
apoiadores,	em	edimburgo	(escócia),	
em	maio	de	1984.	na	época	da	greve,	
que	se	estendeu	de	março	de	1984	a	
março	de	1985,	havia	cerca	de	200	mil	
mineiros	explorando	carvão	em	130	
minas;	25	anos	depois,	esse	número	
caiu	para	menos	de	2	mil	e	apenas	
seis	minas	em	atividade.	thatcher,	
numa	demonstração	de	força	contra	
os	 sindicatos,	 acelerou	 o	 iminente	
processo	de	extinção	da	categoria,	já	
que	 as	 minas,	 cedo	 ou	 tarde,	 se	
esgotariam.	
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THE ECONOMIST, 27 jan. 1996. In: CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 2. ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 1999. p. 295. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v. 2).
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Em 2010, a situação não mudou; apesar da ele-

vação salarial, os trabalhadores industriais do Reino 

Unido permanecem entre os de menor remuneração 

(salário + benefícios) entre os dos principais países 

desenvolvidos. Observe o gráfico a seguir e o compare 

com o anterior.
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Benefícios sociais e previdenciários Salários diretos
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U. S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Charting International Labor Comparisons, set. 2012. Disponível em: <www.bls.

gov/fls/chartbook/2012/chart3.1.pdf> e <www.bls.gov/fls/chartbook/2012/chart3.6.pdf>. Acessos em: 23 out. 2012.

a pOtência piOneira perde pOder

Embora o Reino Unido tenha crescido economi-

camente após a Segunda Guerra Mundial, não acom-

panhou o ritmo de crescimento de outras potências 

econômicas como Estados Unidos, Japão e Alemanha, 

se considerados os avanços tecnológicos e os ganhos 

de produtividade; consequentemente, foi perdendo 

posições no cenário internacional.

Observe na tabela a seguir o crescimento do PIB 

do Reino Unido no pós-Segunda Guerra e o compare 

com o dos concorrentes. Perceba que até 1980 a eco-

nomia britânica cresceu bem menos que as de seus 

competidores. No período 1981-2010 o crescimento 

do PIB britânico acumulou uma taxa média de 2,7% 

ao ano, superando dois de seus principais concorren-

tes (o Japão cresceu em média 2,0%, e a Alemanha, 

1,6%); ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que 

cresceram 2,8% (no mesmo período, a China cresceu 

a taxas superiores a 10% ao ano).

Considerando o tamanho do PIB, a economia 

britânica foi ultrapassada pelo Japão e pela Alemanha 

após a Segunda Guerra; antes disso, já tinha sido su-

perada pelos Estados Unidos (após a Primeira Guerra 

Mundial), e, mais recentemente, também pela China 

e França. Assim, o Reino Unido, que já foi a maior po-

tência industrial do planeta, em 2011 era o sétimo PIB 

mundial (quando foi ultrapassado também pelo Bra-

sil), bem atrás das três maiores potências econômi-

cas, principalmente da maior delas, sua ex-colônia 

(reveja, no capítulo 4, a tabela e o gráfico com as maio-

res economias do mundo em 1950 e 2010).

Apesar de permanecer entre as sete maiores 

economias mundiais, o Reino Unido já não dispõe 

do poder que deteve no passado. Não está mais na 

liderança dos principais avanços tecnológicos e já 

não tem mais poder econômico e militar para exer-

cer influência planetária de forma isolada, como 

fez desde o fim do século XVIII até o começo do 

século XX. No entanto, o país ainda mantém certo 

status de potência mundial porque o governo britâ-

nico tem atrelado sua política externa à dos Esta-

dos Unidos, apoiando incondicionalmente as deci-

sões tomadas em Washington. Isso ficou evidente 

na guerra empreendida contra Saddam Hussein em 

2003, na qual o então primeiro-ministro britânico 

Tony Blair, contrariando a maioria da população 

britânica, apoiou política e militarmente (também 

enviou tropas) a invasão do Iraque pelas forças ar-

madas dos Estados Unidos.

taXa mÉdIa dE CREsCImENtO aNUal dO PIB (Em PORCENtagEm)

Período Reino Unido Estados Unidos Japão alemanha

1951-1960 3,0 3,6 10,5 9,4

1961-1970 3,0 4,1 13,0 4,9

1971-1980 2,1 3,0 5,1 4,4

1981-1990 3,2 3,0 4,1 2,2

1991-2000 3,2 3,6 1,0 1,6

2001-2010 1,8 1,8 0,9 1,0

THE ECONOMIST: One Hundred Years of Economic Statistics. In: FRIEDMAN, George; LEBARD, Meredith. EUA x Japão: guerra à vista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.  

p. 130; BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1996. Washington, D.C., 1996. p. 227; THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. 

Washington, D.C., 2012. p. 214-216.
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estados	unIdos

O território que hoje pertence aos Estados Uni-

dos da América foi colonizado por britânicos, france-

ses e espanhóis (observe o mapa abaixo); no entanto, 

foram os britânicos que se tornaram hegemônicos e 

mais influenciaram a formação da sociedade norte- 

-americana. A primeira colônia inglesa foi fundada 

em 1607 na Virgínia, na costa do oceano Atlântico, e 

ao longo do século XVII várias outras foram fundadas, 

totalizando treze colônias, que constituíram o núcleo 

inicial do atual território.

Em 4 de julho de 1776, representantes de todas 

as colônias originais promulgaram na Filadélfia a De-

claração de Independência dos Estados Unidos da 

América, documento fundador dessa nação (veja tre-

cho na epígrafe). A separação só foi reconhecida pelos 

ingleses ao final da Guerra de Independência (1775- 

-1783), com a assinatura do Tratado de Versalhes. 

Após a independência, iniciou-se um processo de ex-

pansão para o oeste, marcado por guerras contra os 

mexicanos e os povos indígenas, até então os habitan-

tes dessa região, e o território norte-americano pas-

sou a ter sua configuração atual (2012) – composto de 

cinquenta estados, além do Distrito de Colúmbia, 

onde se localiza Washington, a capital do país.
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Território original das treze colônias (1776)

Comprado do México por 10 milhões de dólares
(1853)

Terras obtidas como resultado da vitória
na guerra contra o México (1848)

Obtido por tratado com o Reino Unido (1846)

Tomado do México, dando início à guerra
entre esse país e os Estados Unidos (1845)

Comprado da França por 15 milhões de dólares
(1803)

Conquistado do Reino Unido após vitória na
guerra de Independência (1783)

Obtido por tratado com o Reino Unido (1818)

Comprado da Espanha por 5 milhões de dólares
(1819)

Obtido por tratado com o Reino Unido (1842)

Comprado da Rússia por 7 milhões de dólares
(1867)

Anexado após disputa com o Japão (1898)
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p	 a	bandeira	dos	estados	unidos	tem	treze	faixas	horizontais,	
que	simbolizam	as	primeiras	colônias,	e	cinquenta	estrelas	
no	retângulo	no	canto	superior	esquerdo,	que	simbolizam	os	
estados	da	federação	atual.	entretanto,	isso	pode	mudar.	
em	novembro	de	2012	houve	um	referendo	em	porto	rico,	
desde	1952	um	estado	livre	associado	aos	estados	unidos,	
no	qual	54%	da	população	optou	pela	mudança	desse	status	
político.	na	mesma	votação,	63%	optaram	pela	incorporação	
à	federação	americana	como	51o	estado.	agora,	essa	deci-
são	dos	porto-riquenhos	será	submetida	ao	congresso	dos	
estados	unidos.
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Adaptado de: CHALIAND, Gerard; RAGEAU, Jean-Pierre. Atlas du millénaire: la mort des empires 1900-2015. Paris: Hachette Littératures, 1998. p. 85; 
ENCICLOPÉDIA do estudante: história geral. São Paulo: Moderna, 2008. v. 4. p. 202.

p	 o	alasca	fica	no	extremo	norte	da	américa;	entre	esse	estado	da	federação	e	o	território	principal	dos	estados	unidos,	encontra-	
-se	o	canadá.	o	estado	do	Havaí	fica	num	arquipélago	no	meio	do	oceano	pacífico	a	mais	de	4	mil	quilômetros	de	los	angeles,	
na	califórnia.
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Os fatOres da industrializaçãO

Quando o território do que viria a 
ser os Estados Unidos ainda pertencia 
ao Reino Unido, recebeu um grande 
fluxo de imigrantes britânicos, princi-
palmente nas colônias do Norte. Esses 
imigrantes, fugindo de perseguições 
políticas e religiosas ou em busca de 
melhores condições de vida do que as 
da Europa, foram se fixando na faixa 
litorânea, num trecho conhecido como 
Nova Inglaterra. Aí desenvolviam uma 
agricultura diversificada (policultura) 
em pequenas propriedades, nas quais 
predominava o trabalho familiar.

Cidades como Nova York, Boston e 
Filadélfia começavam a surgir e crescer 
em ritmo acelerado, e teve início uma 
atividade manufatureira, pois vários imi-
grantes que eram artesãos na Inglaterra, 
Escócia e Irlanda trouxeram consigo 
suas habilidades e ferramentas. Gradativamente, foi se 
estruturando um mercado interno, com o predomínio do 
trabalho familiar no campo e do trabalho assalariado nas 
cidades. Isso criou condições para a crescente expansão 
das manufaturas, das casas de comércio e dos bancos.

Assim, nas colônias do Norte, organizou-se uma 
colonização de povoamento, enquanto nas do Sul im-
perava a colonização de exploração, estruturada so-
bre uma sociedade rigidamente estratificada e na ex-
ploração do trabalho escravo. A economia sulista era 
baseada em plantations: grandes propriedades mono-
cultoras nas quais se cultivava principalmente o algo-
dão e se utilizava trabalho escravo de povos negros 
trazidos à força da África central. Praticamente toda 
a produção era exportada para o Reino Unido. A ri-
queza estava fortemente concentrada nas mãos dos 
fazendeiros escravagistas (a que permanecia no país) 
e dos comerciantes britânicos, de forma que o merca-
do interno prosperava muito lentamente.

Já nas colônias do Norte os negócios se expan-
diam com rapidez e os capitais se concentravam nas 
mãos da burguesia nascente. Com o tempo, os capi-
talistas e outros setores da sociedade nortista desen-
volveram interesses próprios que passaram a se cho-
car com os dos britânicos. O resultado desse conflito 
de interesses, como vimos, levou a uma guerra entre 
a colônia e a metrópole e à independência política, 
que fez dos Estados Unidos o primeiro país livre da 
América.

Com isso surge uma dúvida: por que o Reino 
Unido não manteve um controle mais rígido sobre as 
treze colônias, já que foi justamente nessa região que 
nasceram o separatismo e a industrialização? Esses 
fatos contrariavam os interesses britânicos: o separa-
tismo significava a perda de colônias, além de criar 
um perigoso precedente, e a industrialização, uma 
incômoda concorrência. O jornalista uruguaio Eduar-
do Galeano deu uma boa resposta a essa questão:

p	 a	independência	dos	estados	unidos,	pioneira	no	novo	mundo,	abriu	caminho	
para	a	industrialização	e	o	desenvolvimento	capitalista	do	país,	sob	o	comando	
da	burguesia	nortista.	este	quadro	do	pintor	John	trumbull,	exposto	na	rotun-
da	do	capitólio	(área	central	do	prédio	onde	funciona	o	poder	legislativo	dos	
estados	unidos),	retrata	a	assinatura	da	declaração	de	Independência.
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As treze colônias do Norte tiveram, pode-se bem dizer, a dita da des-

graça. Sua experiência histórica mostrou a tremenda importância de não 

nascer importante. Porque no norte da América não tinha ouro, nem prata, 

nem civilizações indígenas com densas concentrações de população já 

organizada para o trabalho, nem solos tropicais de fertilidade fabulosa na 

faixa costeira que os peregrinos ingleses colonizaram. A natureza tinha-se 

mostrado avara, e também a História: faltavam metais e mão de obra es-

crava para arrancá-los do ventre da terra. Foi uma sorte. No resto, desde 

Maryland até Nova Escócia, passando pela Nova Inglaterra, as colônias do 

Norte produziam, em virtude do clima e pelas características dos solos, 

exatamente o mesmo que a agricultura britânica, ou seja, não ofereciam 

à metrópole uma produção complementar. Muito diferente era a situação 

das Antilhas e das colônias ibéricas de terra firme. Das terras tropicais 

brotavam o açúcar, o algodão, o anil, a terebintina; uma pequena ilha do 

Caribe era mais importante para a Inglaterra, do ponto de vista econômico, 

do que as 13 colônias matrizes dos Estados Unidos.

a impOrtância de nãO nascer impOrtante

p
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A maioria dos primeiros imigrantes era britânica, 
seguidores de religiões cristãs protestantes, principal-
mente puritanos (como eram chamados os calvinistas, 
os seguidores de João Calvino, na Grã-Bretanha), que 
haviam rompido com a Igreja católica a partir da Refor-
ma Protestante empreendida por Calvino e outros teó-
logos no século XVI. As religiões protestantes favore-
ciam o desenvolvimento capitalista, uma vez que não 
condenavam moralmente a riqueza. Ao contrário, pre-
gavam que a riqueza era bem-vinda porque era fruto do 
trabalho, de uma vida austera, que afastava o fiel do 
pecado e o aproximava da salvação divina.

Embora o aspecto cultural não seja determinan-
te, pois na Itália católica e no Japão xintoísta/budista 
o capitalismo também floresceu, é indiscutível que o 
protestantismo criou condições culturais extrema-
mente favoráveis ao desenvolvimento de um espírito 
empreendedor e de uma ética do trabalho, importan-
tíssimas para a acumulação de capitais (na seção De-

senvolvendo habilidades será proposta uma atividade 
para explorar esse aspecto do desenvolvimento capi-
talista norte-americano).

Fatores de ordem natural também foram funda-
mentais no processo de industrialização dos Estados 
Unidos. O nordeste do território, além de estar próxi-
mo do oceano – o que há muito vem facilitando os 
transportes marítimos e o intercâmbio comercial –, 
possui grandes reservas de carvão nas bacias sedi-
mentares próximas aos Apalaches, nos estados da 
Pensilvânia e de Ohio, e importantes jazidas de miné-
rio de ferro nos escudos próximos ao lago Superior, 
nos estados de Minnesota e de Wisconsin. Além dis-
so, o país dispõe de grandes e diversificadas reservas 
minerais e energéticas. Veja no mapa a seguir a distri-
buição das principais ocorrências minerais e a locali-
zação das principais refinarias de petróleo e usinas 
geradoras de energia nos Estados Unidos (veja na pá-
gina seguinte a tabela sobre a produção energética).
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Essas circunstâncias explicam a ascensão e a consolidação dos 
Estados Unidos como um sistema economicamente autônomo, que 
não drenava para fora a riqueza gerada em seu seio. Eram muito frouxos 
os laços que atavam a colônia à metrópole; em Barbados ou Jamaica, 
em compensação, só se reinvestiam os capitais indispensáveis para 
repor os escravos na medida em que se iam gastando. Não foram fato-
res raciais, como se vê, os que decidiram o desenvolvimento de uns e o 
subdesenvolvimento de outros; as ilhas britânicas das Antilhas não ti-

nham nada de espanholas nem portuguesas. A verdade é que a insigni-
ficância econômica das 13 colônias permitiu a precoce diversificação de 
suas manufaturas. A industrialização norte-americana contou, desde 
antes da independência, com estímulos e proteções oficiais. A Inglater-
ra mostrava-se tolerante, ao mesmo tempo que proibia estritamente 
que suas ilhas antilhanas fabricassem até mesmo um alfinete.

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro:  
Paz e Terra, 1986. p. 146.

Estados Unidos: recursos minerais e energéticos
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Hidrovia Grandes Lagos-São Lourenço

A ArrAncAdA industriAl

Após a independência, as diferenças econômicas, 
sociais e culturais entre a sociedade nortista, das colô-
nias de povoamento, e a sociedade sulista, das colônias 
de exploração, afloraram nitidamente e acabaram de-
sencadeando um conflito armado, na segunda metade 
do século XIX. As elites aristocráti-
cas que comandavam os estados 
escravagistas do Sul, em franca de-
cadência política e econômica, na 
tentativa de manter o poder e a es-
cravidão criaram os Estados Confe-
derados da América.

Com isso, esses estados declararam sua separa-
ção (secessão) da federação americana, dominada pe-
los capitalistas industriais e financeiros do Norte. 
Essa atitude provocou a Guerra de Secessão, ou Guer-
ra Civil Americana.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 143.

a	Guerra	de	secessão	(1861-1865)	foi	um	
marco	importante,	uma	ruptura	na	histó-
ria	dos	estados	unidos.	definiu,	com	a	
vitória	 nortista,	 a	 hegemonia	 de	 seus	
capitalistas	industriais	e	financeiros	e	de	
seu	modelo	político	e	econômico.
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Estados Unidos: prodUção EnErgética – 2011

Energia (ano) produção posição no mundo

Carvão mineral 932 milhões de toneladas* 2a

Gás natural 651 bilhões de m³ 3a

Eletricidade 4 100 bilhões kW/h* 3a

Petróleo 9 milhões de barris/dia 4a

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook, updates 27 set. 2012. 
Disponível em: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/

us.html>. Acesso em: 24 out. 2012; INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Key World 
Energy Statistics 2011. Disponível em: <www.iea.org/textbase/nppdf/free/2011/

key_world_energy_stats.pdf>. Acesso em: 24 out. 2012. 
* Dados de 2010

A farta e bem distribuída rede hidrográfica foi 
outro fator natural que favoreceu o desenvolvi-
mento dos Estados Unidos. A existência, no nor-
deste do país, de extensos lagos com desníveis 
consideráveis possibilitou a construção de grandes 
barragens e usinas hidrelétricas para geração de 
energia. Ao lado das turbinas hidráulicas foram 
edificadas eclusas, que permitiram às embarca-
ções transpor os desníveis e ampliar significativa-
mente a rede de hidrovias, garantindo a disponibi-
lidade de infraestrutura de energia elétrica e de 
transportes para o desenvolvimento industrial. Os 

Grandes Lagos (como são 
chamados)  fav oreceram 
imensamente os transpor-
tes: pouco a pouco, foram 
interligados por canais arti-
ficiais e eclusas que possibi-
litaram a ligação do interior 
do continente com o oceano 
Atlântico pelo rio São Lou-
renço, no Canadá, e pelo 

Hudson, nos Estados Unidos. Esse rio 
alcança o lago Erie, por meio de um 
canal artificial, e desemboca no Atlân-
tico, onde fica o porto de Nova York. 
Observe ao lado o mapa da hidrovia 
dos Grandes Lagos.
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A vitória da burguesia nortista teve como resul-

tado geopolítico mais importante a manutenção da 

unidade territorial do país, que já se estendia do 

Atlântico ao Pacífico. Interessada em garantir a 

ocupação dos territórios tomados dos povos nativos 

(à custa de um grande genocídio) e aumentar o mer-

cado consumidor para os bens produzidos por suas 

indústrias, a elite do Norte passou a estimular a imi-

gração. Em 1862 foi elaborada a Lei Lincoln (Homes-

tead Act), segundo a qual as famílias que migrassem 

para o oeste do país receberiam 65 hectares de terra 

para se fixar e, caso permanecessem cultivando-os 

por pelo menos cinco anos, ganhariam sua posse de-

finitiva. Porém, embora essa lei tenha garantido a 

ocupação das terras do oeste, principalmente os fér-

teis solos das planícies centrais, o que mais contri-

buiu para atrair imigrantes e ampliar o mercado inter-

no do país foi a aceleração de seu processo de indus-

trialização, sobretudo no final do século XIX e início 

do XX: entre 1890 e 1929, mais de 22 milhões de imi-

grantes, especialmente europeus, se fixaram no país. 

A crise de 1929, a depressão dos anos 1930 decor-

rente dela e a Segunda Guerra Mundial reduziram 

drasticamente a entrada de pessoas no país nos anos 

1930-1940, porém, o fluxo imigratório voltou a au-

mentar após a guerra e atingiu seu pico nos anos 

1990, década em que entrou no país quase o mesmo 

número de imigrantes que nos vinte anos anteriores 

(observe o gráfico ao lado). Entre 

1850 e 2010 os Estados Unidos fo-

ram o país que mais recebeu imi-

grantes no mundo, com a fixação 

de mais de 74 milhões de pessoas 

em seu território.

Outra medida que ampliou o 

mercado consumidor interno foi a 

decretação, em 1863, do fim da es-

cravidão nos Estados Unidos. A 

partir de então, foi-se disseminan-

do o trabalho assalariado e, pouco 

a pouco, foi-se estruturando, pela 

primeira vez na História, uma am-

pla sociedade de consumo, que se 

consolidou após a Primeira Guerra 

Mundial.

Número de pessoas que obtiveram a 
condição legal de residente permanente

1850-

-1869

1870-

-1889

1890-

-1909

1910-

-1929

1930-

-1949

1950-

-1969

1970-

-1989

1990-

-1999

2000-

-2009

2010

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

4 895 815

7 990 705

11 896 682*

* No período 1850-1989 o intervalo é de vinte anos; a partir de 1990, de dez.

10 642 890

1 555 983

5 713 017

10 492 582

9 775 398
10 299 430

1 042 625

Estados Unidos: imigração

U. S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY. Yearbook of Immigration Statistics: 2010. Disponível em: 
<www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/yearbook/2010/ois_yb_2010.pdf>. Acesso em: 24 out. 2012.

Xilogravura	 do	 alemão	 ernst	 von	
Hesse-Wartegg	 (1851-1918)	 que	
retrata	o	interior	de	castle	Garden,	
em	 1885.	 esse	 prédio,	 localizado	
em	 Battery	 park,	 extremo	 sul	 de	
manhattan,	 nova	 York,	 abrigou	 o	
primeiro	centro	oficial	de	imigração	
dos	estados	unidos.	entre	1855	e	
1890	os	imigrantes	que	chegavam	
ao	estado	de	nova	York	eram	enca-
minhados	a	castle	Garden	para	os	
procedimentos	de	entrada.	nesse	
período,	passaram	por	lá	mais	de		
8	milhões	de	imigrantes,	principal-
mente	da	alemanha,	Irlanda,	Ingla-
terra,	 escócia,	 Itália	 e	 rússia.	
atualmente,	o	prédio	é	um	monu-
mento	nacional	e	se	chama	castle	
clinton,	em	homenagem	a	dewitt	
clinton	(que	governou	o	estado	de	
nova	York	entre	1817	e	1822).
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Nordeste: localização iNdustrial e decadêNcia receNte

Apesar da desconcentração recente, que estuda-
remos a seguir, o Nordeste dos Estados Unidos ainda 

é a maior região industrial do país e uma das maiores 
do mundo. Observe o mapa.
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Estados Unidos: indústria

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 141.

Como vimos, a primeira região do país a se in-
dustrializar foi o Nordeste, onde, durante muito tem-
po, determinados setores se concentraram mais em 
algumas cidades que em outras, definindo as “capi-
tais” do aço, do automóvel, etc.

As grandes siderúrgicas, como a United States Steel 
Corporation, a maior do país, localizada em Pittsburgh, 

concentraram-se no estado da Pensilvânia por causa da 
disponibilidade de carvão, da facilidade de recepção do 
minério que provém de Minnesota por meio dos Gran-
des Lagos e da proximidade dos centros consumidores. 
Apesar do fechamento de fábricas e da transferência de 
usinas para outros lugares, Pittsburgh ainda é conhecida 
como a “capital do aço” (localize-a no mapa acima).
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∏	 Usina	 siderúrgica	 da	 United	
States	Steel,	em	Pittsburgh,	
Pensilvânia	(Estados	Unidos),	
que	perdeu	mercado	devido	ao	
avanço	de	concorrentes	chi-
neses,	indianos,	japoneses	e	
coreanos.	Em	2011,	segundo	a	
World Steel Association,	a	U.	S.	
Steel	produziu	22	milhões	de	
toneladas	de	aço	(décima	ter-
ceira	 posição	 no	 mundo).	
Todas	as	doze	primeiras	colo-
cadas	eram	empresas	asiáti-
cas,	 com	 destaque	 para	 a	
ArcelorMittal,	 cuja	produção	
foi	de	97	milhões	de	toneladas	
(sua	sede	fica	em	Luxembur-
go,	mas	seu	maior	acionista	é	
indiano	e	ela	produz	em	ses-
senta	 países),	 seguida	 do	
Hebei	 Group	 (44	 milhões	 de	
toneladas)	 e	 do	 Baosteel	
Group	 (43	 milhões),	 ambos	
sediados	na	China.
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A região metropolitana de Detroit, no estado de 
Michigan, foi o grande centro da indústria automobilís-
tica. Sua localização numa posição central facilitou a 
recepção de matérias-primas e peças, além do posterior 
envio dos produtos acabados (localize-a no mapa). 
Abrigando fábricas das “três grandes” montadoras – 
General Motors (GM), Ford e Chrysler – e diversas fábri-
cas de autopeças, a cidade tornou-se a “capital do auto-
móvel”, mas atualmente sofre com a falência de algu-
mas indústrias e a saída de outras, que migram para 
regiões diversas em busca de menores custos de produ-
ção. Em razão da elevação do custo da mão de obra, da 
má gestão praticada pelos seus administradores e da 
acirrada concorrência de carros de outras marcas, es-
pecialmente japonesas e coreanas, as grandes monta-
doras americanas estão perdendo competitividade, si-
tuação agravada pela crise financeira de 2008/2009.

A GM, que por décadas foi a maior montadora 
automobilística do mundo, pediu concordata em ju-
nho de 2009 e, para não falir, foi encampada pelo go-
verno norte-americano, que injetou 50 bilhões de dó-
lares na empresa e passou a controlar 61% de suas 
ações (o governo do Canadá ficou com 12%, o sindica-
to United Auto Workers, com 17%, e os credores, com 
10%). Entretanto, o plano do governo é se desfazer de 
suas ações depois de sanear a empresa, o que em 2012 
ainda não tinha ocorrido. Naquele mesmo ano, a 
Chrysler, para evitar a falência, teve parte de suas 
ações vendidas ao Grupo Fiat. A Ford, sediada em 
Dearborn (Michigan), não enfrentou os mesmos pro-
blemas de suas concorrentes nacionais.

Em decorrência de seu enorme efeito multiplica-
dor, a crise no setor automobilístico tem afetado diver-

sos outros setores da indústria norte-americana. Existe 
uma grande quantidade de indústrias complementares 
imprescindíveis ao funcionamento das montadoras de 
automóveis: autopeças, plásticos, borrachas, vidros, 
equipamentos eletrônicos, etc. Essas indústrias, por sua 
vez, necessitam de outros setores: siderúrgicas, metalúr-
gicas, petroquímicas, etc. Isso evidencia como a crise é 
grave. Detroit já não é mais a “capital do automóvel” por-
que muitas de suas antigas fábricas de carros e autope-
ças fecharam as portas. A cidade e sua região metropoli-
tana estão enfrentando o desemprego crescente, o em-
pobrecimento da população e a deterioração urbana. 
Muitos de seus moradores gostariam de se mudar, mas 
a profunda desvalorização imobiliária dificulta a venda 
de suas casas e a compra de uma nova em outro lugar.

Diversos outros ramos industriais estão espalha-
dos por inúmeras cidades do Nordeste dos Estados 
Unidos, a região de maior concentração urbano-indus-
trial do planeta. Ali, a História mostrou ser verdadeira 
a frase: “Indústria atrai indústria”. Surgiu, assim, um 
grande cinturão industrial, o manufacturing belt, que se 
estende por várias cidades, como Chicago, Detroit,  
Cleveland e Buffalo, às margens dos Grandes Lagos;  
Pittsburgh e Columbus, na região dos Apalaches; Bos-
ton, Nova York, Filadélfia e Baltimore, na costa leste 
(observe novamente o mapa da distribuição das indús-
trias na página ao lado). Em virtude da crise de setores 
com forte presença na região, como o automobilístico 
e outros que dependem muito dele, como o siderúrgi-
co, e do consequente fechamento de inúmeras fábricas, 
muitos têm afirmado que essa região deveria ser cha-
mada de Rust Belt (cinturão da ferrugem) em razão da 
decadência industrial.

A GM, um dos maiores símbolos do 
capitalismo norte-americano, tem 
sua sede mundial neste conjunto de 
edifícios chamado Renaissance 
Center, localizado em Detroit, 
Michigan (foto de 2012). A maioria 
de suas fábricas no país-sede fica 
neste e em outros estados do 
meio-oeste, mas a GM possui fábri-
cas em diversos países, entre os 
quais o Brasil. Fundada em 1908, 
cresceu incorporando outras 
empresas, como Cadillac, Pontiac e 
Chevrolet, até se transformar na 
maior indústria automobilística do 
mundo (em 2008 foi superada pela 
japonesa Toyota, mas mantém o 
posto de maior montadora dos 
Estados Unidos). Chegou a ser a 
maior corporação mundial nos anos 
1990 e até 2000 figurou em 1o lugar 
na lista da revista Fortune; em 2012 
tinha caído para a 19a posição.
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a descOncentraçãO industrial

Como vimos no capítulo 6, está ocorrendo nos 

Estados Unidos, já há algumas décadas, um processo 

de desconcentração industrial. O cinturão indus-

trial (manufacturing belt) do Nordeste já chegou a con-

centrar, no início do século XX, mais de 75% da produ-

ção industrial dos Estados Unidos. De lá para cá sua 

participação vem se reduzindo, e hoje ela é inferior a 

50%. Como consequência do grande crescimento de 

cidades do Nordeste, que se agruparam em gigantes-

cas megalópoles como a que se estende de Boston a 

Washington (conhecida como Boswash), passando 

por Nova York, tem havido uma tendência de elevação 

dos custos de produção na região. Novos centros in-

dustriais surgiram no sul e no oeste do país, e centros 

mais antigos nessas mesmas regiões se expandiram, 

acarretando uma dispersão industrial. Algumas das 

cidades norte-americanas que mais têm crescido es-

tão nessas regiões novas, como Atlanta, Dallas, Hous-

ton, Seattle, São Francisco, etc. Reveja no mapa das 

indústrias dos Estados Unidos (página 166) as regiões 

de expansão industrial ao sul e a oeste do território, 

detalhadas no texto a seguir.

Sul

As primeiras fábricas do Sul dos Estados Unidos 

datam de 1880: produziam fios e tecidos e foram ins-

taladas por industriais da Nova Inglaterra, atraídos 

pela disponibilidade de matéria-prima, o algodão cul-

tivado na região. Contudo, a industrialização efetiva 

do Sul ganhou grande impulso mesmo no início do 

século XX, após a descoberta de enormes lençóis pe-

trolíferos na região, principalmente no Texas. Após a 

Segunda Guerra o processo se intensificou, pois as ne-

cessidades de defesa e de desenvolvimento do progra-

ma espacial estimularam a expansão industrial no Sul. 

Foi construída uma fábrica de aviões em Marietta 

(Geórgia), onde hoje se encontra uma das maiores uni-

dades da Lockheed Martin, empresa do setor aeroes-

pacial. Em Huntsville (Alabama), foi construído um 

dos centros da Nasa, a agência espacial dos Estados 

Unidos, e uma fábrica de aviões militares e mísseis da 

Boeing, a maior indústria aeronáutica do mundo.

No Texas, localiza-se o importante Centro Espa-

cial de Houston, sede da Nasa. Na Flórida, em Cabo 

Canaveral, encontra-se o Centro Espacial John F. Ken-

nedy, base de lançamento de foguetes. No Texas há 

também importantes indústrias aeronáuticas, em Fort 

Worth e San Antonio, e grandes indústrias petrolíferas 

em Houston, onde se destaca a Exxon Mobil. Em 2012 

essa empresa era a maior dos Estados Unidos e a se-

gunda do mundo na lista das quinhentas maiores da 

revista Fortune, com um faturamento de 453 bilhões de 

dólares, valor equivalente ao PIB da Argentina (a maior 

do mundo era a holandesa Royal Dutch Shell, cujo fa-

turamento era de 484 bilhões de dólares).

p	 astronauta	em	treinamento	na	piscina	do	laboratório	de	Flu-
tuação	neutra,	localizado	próximo	ao	Johnson	space	center	da	
nasa,	em	Houston,	texas	(estados	unidos),	em	2010.	dentro	da	
água	é	possível	simular	uma	caminhada	fora	de	uma	nave	
espacial,	como	parte	da	preparação	para	realizar	trabalhos	de	
manutenção	no	exterior	da	estação	espacial	Internacional.

Oeste

A última região dos Estados Unidos a se industria-

lizar foi o Oeste. Entre os fatores que contribuíram para 

a instalação de indústrias nessa região, destacam-se:

•	 disponibilidade de mão de obra, que foi se estabele-

cendo desde a época da Corrida do Ouro, em mea-

dos do século XIX, quando a exploração desse metal 

na Serra Nevada (Califórnia) atraiu muita gente; 

•	 existência de outros minérios, como ferro e cobre, 

nas Montanhas Rochosas e na Serra Nevada, e de 

petróleo e gás natural na Bacia da Califórnia; 

•	 disponibilidade de elevado potencial hidrelétrico, 

principalmente nos rios Columbia e Colorado.

Em Seattle (estado de Washington) há uma impor-

tante concentração da indústria aeronáutica (divisão de 

aviões comerciais da Boeing), e em Portland (Oregon) de 

indústrias siderúrgicas e metalúrgicas (alumínio), entre 

outras. Mas o estado mais importante do Oeste é a Cali-

fórnia, com um parque industrial bastante diversificado, 

localizado principalmente no eixo São Francisco-Los 

Angeles-San Diego, a segunda megalópole do país (co-

nhecida como San-San), com indústrias petroquímicas, 

automobilísticas, aeronáuticas, navais, alimentícias e 

outras (observe o mapa a seguir e reveja o da página 166).
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Há, assim, muitos setores 
tradicionais. No entanto, pelo 
fato de ser uma industrialização 
relativamente recente, bastante 
vinculada à indústria bélica (ten-
do recebido por isso fortes incen-
tivos governamentais) e ligada a 
importantes universidades e cen-
tros de pesquisas, no Oeste se  
encontram as mais importantes 
concentrações de indústrias de 
alta tecnologia dos Estados Uni-
dos, principalmente no tecnopo-
lo do Vale do Silício.

Os principais parques 
tecnOlógicOs

Vale do Silício

O Vale do Silício (Silicon 
Valley), no norte da Califórnia, 
foi o primeiro parque tecnológico 
implantado no mundo. Ainda é o 
mais importante e serve de mode-
lo para muitos dos que surgiram 
posteriormente em diversos paí-
ses. Abrange as cidades de Palo 
Alto, Santa Clara, San José e 
Cupertino, entre outras localiza-
das em torno da Baía de São Fran-
cisco. Essa região é chamada de Vale do Silício por-
que sua formação foi baseada nas indústrias de se-
micondutores, que produzem microchips (ou micro-
processadores), cuja matéria-prima mais importan-
te é o silício, e na indústria de informática, tanto de 
computadores e periféricos (hardware) como de 
sistemas e programas (software).

Embora o início de sua industrialização remon-
te aos anos 1930, a expressão “Vale do Silício” surgiu 
em 1971, e o impulso para o desenvolvimento da re-
gião se deu sobretudo durante a Guerra Fria, devido 
à corrida armamentista e aeroespacial. Foram as in-
dústrias eletrônicas do Vale do Silício que, por exem-
plo, forneceram transistores para mísseis e circuitos 
integrados para os computadores que guiaram as 
naves Apollo, cuja série 11 atingiu a Lua. Assim, o go-
verno dos Estados Unidos, além de subsidiar as pes-
quisas nos laboratórios de universidades e empresas, 
garantia mercado para a produção regional, com-
prando parte do que era produzido.

p	 Chip	é	uma	placa	de	silício	de	alta	pureza	(concentração	aci-
ma	de	99%)	na	qual	são	impressos	microcircuitos	integrados.	
Ele	é	o	“cérebro”	do	computador,	responsável	pelo	processa-
mento	de	dados.	É	crescente	também	a	incorporação	de	chips	
em	diversos	produtos:	automóveis,	geladeiras,	telefones,	etc.	
Na	foto,	microprocessador	Intel	Core	i7,	fabricado	em	2012.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 144.
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A criação, em 1951, do Stanford Industrial Park, 

no campus da universidade do mesmo nome (observe 

a foto), também teve importante papel no desenvolvi-

mento desse parque tecnológico, pois atraiu indús-

trias de alta tecnologia, principalmente do setor de 

microeletrônica e informática. Outras universidades 

da região tiveram papel crucial na formação de mão 

de obra qualificada e na produção de pesquisa avan-

çada, entre as quais a Universidade da Califórnia 

(campus de Berkeley e de São Francisco), e a Universi-

dade Estadual de San José.

Graças aos pesquisadores dessas universidades o 

Vale do Silício tornou-se o principal 

centro de alta tecnologia do mundo. 

Também contribuiu para isso a exis-

tência de um espírito empreende-

dor, de capitais de risco dispostos a 

bancar projetos inovadores e de um 

ambiente favorável aos investimen-

tos e à gestação de novas empresas.

Muitas empresas dos setores 

de microeletrônica e informática, 

que hoje estão entre as maiores do 

mundo, foram gestadas na região. 

Por exemplo, em 1939 William 

Hewlett e David Packard, dois estu-

dantes da Universidade Stanford, 

fundaram uma empresa de compu-

tadores e impressoras – a Hewlett- 

-Packard, mais conhecida como 

HP – que em 2012 era a maior pro-

dutora de hardware dos Estados 

Unidos e a segunda do mundo des-

se setor (a primeira era a Samsung 

Electronics; entre as 500 maiores empresas do mundo, 

a sul-coreana estava na 20a posição e a norte-america-

na, na 31a). Mas há diversas outras no Vale, entre as 

quais se destacam: Intel e AMD (semicondutores); 

Apple (computadores); Oracle e Adobe (programas e 

sistemas), Cisco Systems (TI), entre outras menos co-

nhecidas. Grandes empresas do setor de informática 

que têm sede em outros lugares dos Estados Unidos, 

como a Microsoft, em Redmond (estado de Washing-

ton), e a IBM, em Nova York (estado de Nova York), tam-

bém têm filiais aí. Mesmo corporações japonesas e 

europeias mantêm centros de pesquisa na região.

∏	 a	universidade	stanford,	fundada	
em	1891,	é	uma	das	mais	impor-
tantes	dos	estados	unidos	e	está	
localizada	em	palo	alto,	califór-
nia	(foto	de	2009).	em	destaque	a	
Hoover	tower	(87	metros	de	altu-
ra),	 de	 onde	 se	 tem	 uma	 visão	
panorâmica	do	campus.
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p	 a	celera,	criada	em	1998	com	o	objetivo	de	fazer	o	sequenciamento	do	genoma	
humano,	hoje	é	uma	empresa	voltada	para	a	pesquisa	e	fabricação	de	produtos	de	
diagnóstico	molecular.	sua	sede	fica	em	alameda,	próximo	a	oakland,	califórnia.	
na	região	estão	sediadas	muitas	outras	empresas	e	centros	de	pesquisa	atuantes	
na	área	de	biotecnologia,	assim	como	filiais	de	corporações	químico-farmacêuti-
cas	europeias.	na	foto	de	2008,	técnico	inspeciona	supercomputador	utilizado	para	
o	sequenciamento	do	dna.
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Apesar da diversificação posterior, sobretudo 

com a biotecnologia (observe a foto da página ante-

rior), ainda é predominante a participação desses seto-

res pioneiros. Importantes empresas que se desenvol-

veram recentemente devido à expansão da internet, 

como a Google (fundada em 1998) e o Facebook (2004), 

também têm sede no Vale do Silício. Observe o mapa 

pictórico abaixo e localize as empresas mencionadas.

Boston

No leste do país destaca-se outro importante 

tecnopolo, localizado na região metropolitana de 

Boston (Massachusetts) e que se desenvolveu a partir 

dos anos 1960 ao longo da Rota 128, uma autoestrada 

que contorna as cidades da metrópole. Esse tecnopo-

lo também está vinculado à indústria bélica e ao setor 

de informática e abriga empresas como a Raytheon 

(material bélico) e a Lionbridge Tecnologies (TI), en-

tre outras. Mais recentemente têm se desenvolvido 

novos setores de alta tecnologia na região, especial-

mente em Cambridge e arredores, sobressaindo-se 

os de biotecnologia (novos remédios e terapias) e de 

equipamentos médicos, com destaque para empresas 

como a Biogen Idec e a Genzyme.

A região de Boston passou por um processo de 

reconversão industrial. Em torno dessa cidade surgiram 

os prédios inteligentes dos setores ligados à nova eco-

nomia informacional, muitas vezes no lugar de antigas 

fábricas, como as têxteis ou navais, típicas da Primeira 

Revolução Industrial. Diferentemente de outras cida-

des do Nordeste que passaram a fazer parte do Rust 

Belt, a região de Boston transformou-se num tecnopolo 

porque dispõe do ativo mais importante da Revolução 

Técnico-Científica ou Informacional: conhecimento 

científico-tecnológico avançado. Isso ocorre graças aos 

professores e pesquisadores da Universidade de  Harvard 

e do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

duas das instituições de ensino e pesquisa mais concei-

tuadas do mundo, além da Universidade de Boston e de 

cerca de cinquenta outras menos conhecidas.

∏	 nesta	imagem	aparecem	diver-
sas	empresas	de	semiconduto-
res	e	de	informática	do	Vale	do	
silício.	entretanto,	só	constam	as	
empresas	que	pagaram	para	pôr	
seu	logotipo	no	calendário	2012	
da	silicon	maps.

SILICON MAPS. 2012 Silicon Valley Map and Calendar. Disponível em: <www.siliconmaps.com/SV12_Map.html>. Acesso em: 21 dez. 2012.

	 países	pIoneIros	no	processo	de	IndustrIalIzação	 171

GGB_v2_PNLD2015_152a173_U02C07.indd   171 3/25/13   9:16 AM



Como mostra o mapa “Principais parques tecno-

lógicos” (página 143), além do Vale do Silício e da Rota 

128, há diversos outros tecnopolos no território dos 

Estados Unidos, entre os quais se destaca, logo abaixo 

dos dois mais importantes, o Research Triangle Park, 

na Carolina do Norte. Esse parque de pesquisas rece-

be esse nome porque congrega empresas de alta tec-

nologia numa região formada por um triângulo em 

cujos vértices estão três das mais importantes insti-

tuições de ensino e pesquisa do país: Duke University, 

North Carolina State University e University of North 

Carolina at Chapel Hill.

Para finalizar, vale destacar que, como vimos an-

teriormente, em 2012 os Estados Unidos tinham 132 

corporações na lista da revista Fortune, o que corres-

pondia a 26,4% das quinhentas maiores do mundo. 

Entretanto, em 2001 chegou a ter 197 empresas na 

lista, 39,4% do total, um recorde. De lá para cá, empre-

sas de países emergentes, especialmente da China, 

têm ocupado esse espaço. Isso é mais uma evidência 

do enfraquecimento relativo dos Estados Unidos e, 

paralelamente, do crescente fortalecimento das eco-

nomias emergentes no mundo atual.

p	 estátua	de	John	Harvard,	primeiro	benfeitor	da	universidade	
de	Harvard,	em	cambridge,	massachusetts.	Fundada	em	1636,	
é	a	mais	antiga	dos	estados	unidos.	ao	longo	de	sua	história,	
formou	oito	presidentes	norte-americanos,	entre	os	quais	
Barack	obama,	e	seus	professores-pesquisadores	ganharam	
43	prêmios	nobel.	na	foto,	de	2009,	estudante	passa	a	mão	no	
pé	de	John	Harvard	para	trazer	boa	sorte	nas	provas.
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1. Que	fatores	determinaram	o	pioneirismo	do	reino	unido	no	processo	de	industrialização	mundial?	ele	man-
tém	essa	posição	de	destaque	atualmente?

2. Quais	as	principais	regiões	industriais	do	reino	unido	atualmente?	as	regiões	carboníferas	continuam	im-
portantes?

3. enumere	os	principais	fatores	que	colaboraram	para	a	industrialização	norte-americana.

4. onde	se	 localizam	as	maiores	concentrações	 industriais	dos	estados	unidos?	por	que,	após	a	segunda	
Guerra	mundial,	houve	uma	desconcentração	do	parque	industrial?	

5. Qual	é	o	parque	tecnológico	mais	importante	dos	estados	unidos?	Que	fatores	contribuíram	para	seu	de-
senvolvimento?

compreendendo conteúdos

1. com	base	nas	informações	disponíveis	no	boxe	da	página	158,	analise	a	evolução	do	consumo	de	energia	no	
reino	unido	e	sua	possível	relação	com	a	eficiência	energética	e	a	questão	ambiental.

2. releia, na página	162,	o	texto	“a	importância	de	não	nascer	importante”,	de	eduardo	Galeano.	relacione	
os	argumentos	daquele	texto	do	jornalista	uruguaio	com	o	trecho	do	livro	A ética protestante e o espírito do 

capitalismo,	do	sociólogo	alemão	max	Weber	(1864-1920):	

desenvolvendo habilidades 
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Pesquisa na internet

P departamento de Energia e mudança Climática

Para saber mais sobre consumo de energia no Reino Unido, eficiência energética e redução de emissões, acesse o site desse 

ministério (em inglês). Disponível em: <www.decc.gov.uk>. Acesso em: 22 nov. 2012.

P departamento de Negócios, Inovação e Habilidades

Para saber mais sobre o setor industrial e de negócios do país, acesse o site desse ministério do governo britânico (em inglês). 

Disponível em: <www.bis.gov.uk>. Acesso em: 22 nov. 2012.

P governo dos Estados Unidos

Para obter mais informações – política interna e externa, economia, educação, etc. – sobre o país, acesse o site oficial do Poder 

Executivo (em inglês e espanhol). Há links para os vários departamentos que compõem o governo, assim como para fotos e 

vídeos de diversos eventos oficiais. Disponível em: <www.whitehouse.gov>. Acesso em: 22 nov. 2012.

P Vale do silício

Para visualizar as empresas dos setores de informática/microeletrônica e biotecnologia sediadas no Vale do Silício, acesse o site 

da Silicon Valley Maps (em inglês). Disponível em: <www.siliconmaps.com>. Acesso em: 22 nov. 2012.

Sessão de vídeo

P Ou tudo ou nada. Direção: Peter Cattaneo, Reino Unido, 1996.

O operário Gaz, desempregado e necessitando pagar a pensão do filho, tem a ideia de fazer strip-tease para ganhar algum 

dinheiro e convida alguns amigos, também desempregados, para a empreitada. O filme evidencia o aumento do desem-

prego e o empobrecimento na cidade de Sheffield, centro da Grã-Bretanha, como resultado do fechamento de indústrias 

metalúrgicas. 

P Roger e eu. Direção: Michael Moore, Estados Unidos, 1989.

O documentário registra as consequências socioeconômicas do fechamento da fábrica da General Motors em Flint, Michigan  

(Estados Unidos), em meados dos anos 1980, exemplificando o fenômeno da desindustrialização. Ao longo do filme,  

Michael Moore tenta conversar com Roger Smith, então presidente da GM, e convencê-lo a visitar a cidade para ver de perto 

os graves problemas causados por essa medida: desemprego, pobreza, violência urbana, etc. Passados mais de vinte anos, 

a situação mostrada pelo filme só piorou com a concordata da GM e o fechamento de mais fábricas.

P tucker: um homem e seu sonho. Direção: Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 1988.

Baseado na história real do empresário Preston Tucker, o filme critica o capitalismo monopolista, dominado por cartéis 

que inviabilizam a concorrência e a livre iniciativa. Em 1948, Tucker construiu um carro melhor que os fabricados pelas 

“três grandes” – GM, Ford e Chrysler –, fazendo com que elas tramassem nos bastidores para levá-lo à falência. Sua 

fábrica só produziu 49 carros antes de fechar. Esse interessante filme ficou muito atual com a recente crise da indústria 

automobilística americana.

P Um sonho distante. Direção: Ron Howard, Estados Unidos, 1992.

O filme mostra um casal de imigrantes irlandeses durante a colonização das últimas terras disponíveis no Oeste dos Es-

tados Unidos no final do século XIX. Evidencia como, apesar da disponibilidade de terras para o cultivo e a criação de gado, 

era difícil a vida desses pioneiros.

É verdade que a utilidade de uma vocação, e sua consequente aprovação por Deus, é orientada primeira-
mente por critérios morais e depois pela escala de importância dos bens produzidos para a coletividade, 
colocando-se, porém, logo em seguida, um outro, e, do ponto de vista prático, mais importante critério: a 
“lucratividade” individual. Com efeito, quando Deus, em cujas disposições o puritano via todos os aconteci-
mentos da vida, aponta, para um de Seus eleitos, uma oportunidade de lucro, este deve aproveitá-la com um 
propósito, e, consequentemente, o cristão autêntico deve atender a esse chamado, aproveitando a oportuni-
dade que lhe é apresentada. [...]

Deveis trabalhar para serdes ricos para Deus, e, evidentemente, não para a carne ou para o pecado.

WeBer,	m.	A ética protestante e o espírito do capitalismo.	2.	ed.	são	paulo:	pioneira	thomson	learning,	2001.	p.	89.	

explique	a	importância	desses	fatores	histórico-culturais	para	o	desenvolvimento	capitalista	dos	estados	unidos.
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Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje.
Preceito kaizen (em japonês: kai, “mudar”; zen, “para melhor”): orienta a 

busca permanente de melhoria na vida em geral; aplicado ao sistema produtivo implica buscar 
aperfeiçoamento contínuo.

A Alemanha e o Japão, assim como a Itália e o Canadá, industrializaram-se na 
segunda metade do século XIX. São considerados países de industrialização tardia 
em comparação com os pioneiros que estudamos no capítulo anterior. Neste, vamos 
analisar os dois primeiros, os mais importantes deste grupo.

Por que a Alemanha se industrializou tardiamente em relação aos países pio-
neiros? Sua história é marcada pelo envolvimento em guerras, por destruições e 
reconstruções. Derrotada na Primeira e na Segunda Guerra, foi arrasada e dividida, 
mas nas últimas décadas recuperou-se e em pouco tempo emergiu novamente como 
potência econômica, com uma indústria moderna e competitiva. O que explica essa 
rápida recuperação econômica? Que fatores mais contribuíram para isso? É o que 
veremos a seguir.

O Japão foi a primeira potência industrial a se desenvolver na Ásia. A industria-
lização tardia o levou, como a Alemanha, à expansão imperialista retardatária e a en-
frentamentos com as potências já consolidadas. Durante a Segunda Guerra, o país foi 
arrasado do mesmo modo que a Alemanha, com quem se aliou. Em menos de três déca-
das emergiu dos destroços da guerra para o segundo posto na economia mundial. Entre-
tanto, desde os anos 1990 reduziu drasticamente seu ritmo de crescimento econômico 
e acabou superado recentemente pela China. O que mudou para interromper o ciclo de 
crescimento anterior? Para entender seu vertiginoso avanço econômico, e depois a crise 
pela qual o país passou, é fundamental estudar seu processo de industrialização.

INDICADOrES SOCIOECONômICOS

Indicadores Japão Alemanha

População, em milhões de habitantes (2010) 127 82

PIB, em bilhões de dólares (2011): 5 869 (3 o do mundo) 3 577 (4 o do mundo)

• Agricultura (%) 1 1

• Indústria (%) 27 28

• Serviços (%) 72 71

Crescimento do PIB, média anual em % (2000-2010) 0,9 1,0

Renda per capita, em dólares (2011) 45 920 43 742

Empresas na Fortune Global 500 2012 68 32

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 22, 216, 220; FMI. World Economic 

Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso 

em: 16 nov. 2012; GLOBAL 500 2012. Fortune, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/

global500/2012/full_list>. Acesso em: 16 nov. 2012.
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alemanha

Unificação territorial 
e indUstrialização

De 1815 a 1871 a Alemanha foi 
uma confederação composta de 39 
unidades políticas independentes 
(Estados, reinos, ducados, principa-
dos e cidades-Estado). Em 1861, sob 
o comando de Otto von Bismarck, 
chanceler da Prússia, o Estado mais 
poderoso da confederação germâni-
ca, iniciou-se o processo de unifica-
ção político-territorial marcado por 
diversas guerras contra seus vizi-
nhos. A Alemanha entrou em guerra 
contra a Dinamarca, a Áustria e a 
França (observe o mapa). Venceu to-
das, inclusive a que travou contra 
seu vizinho mais poderoso (a Fran-
ça), de quem tomou os territórios da 
Alsácia e Lorena ao final da Guerra 
Franco-Prussiana (1870-1871).

Após esse período de guerras, 
o país completou sua unificação 
político-territorial. A partir daí 
houve uma aceleração do processo de industrializa-
ção e, em fins do século XIX, a Alemanha já tinha uma 
economia mais forte que a do Reino Unido e a da 
França e liderava, com os Estados Unidos, os avanços 
tecnológicos da Segunda Revolução Industrial.

A unificação política de 1871 tornou a Alemanha 
não só um único Estado, mas também um único merca-
do. Entretanto, o processo de unificação econômica já 
havia começado com a criação do Zollverein (união adua-
neira estabelecida em 1834 entre os Estados alemães), o 
que estimulou desde aquela época o comércio e, portanto, 
o desenvolvimento industrial. Com a unificação política, 
consolidou-se a integração econômica: instituição de 
uma moeda única, padronização das leis e constituição  
de um amplo mercado interno, que ampliou as possibili-
dades de acumulação de capitais. Em consequência disso, 
a Alemanha tornou-se uma potência econômica e militar, 
mas, como não tinha colônias, envolveu-se em outras 
guerras com o objetivo de conquistar novos territórios.

Ao longo dos séculos XIX e XX, graças à disponi-
bilidade de grandes jazidas de carvão mineral (a hulha 
da bacia do Ruhr) e à facilidade de transporte hidroviá-

rio (observe a foto da página seguinte), muitas indús-
trias se concentraram na confluência dos rios Ruhr e 
Reno, quase na fronteira com os Países Baixos. Desde o 
final da Idade Média, o vale do Reno, que liga o norte 
da Itália aos Países Baixos, já era uma das principais 
rotas do comércio, o que explica a significativa concen-
tração de capitais na região e os investimentos cada vez 
maiores, por parte de grandes proprietários de terras e 
banqueiros, na indústria que ali se instalava.

Gradativamente, a população que vivia no campo 
migrou para as cidades, empregou-se como mão de obra 
assalariada e contribuiu para a ampliação do mercado 
consumidor. Além desses fatores, a França, derrotada na 
Guerra Franco-Prussiana, terminada em 1871, foi obri-
gada a ceder à Alemanha as províncias da Alsácia e Lo-
rena (localize-as no mapa acima), ricas em carvão e mi-
nério de ferro, e a pagar pesada indenização aos alemães. 
Isso significou mais recursos e acesso a novas fontes de 
energia e de matérias-primas. A soma desses fatores ex-
plica a intensa industrialização da Alemanha a partir de 
então, mas o país enfrentou problemas para sustentar 
seu crescimento econômico.
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Prússia em 1861

Estados integrados à Alemanha do Norte em 1867

Estados integrados ao Império Alemão em 1871

Alsácia e Lorena: territórios franceses integrados ao Império em 1871

Limites do Império Alemão proclamado em 1871 ao final da Guerra Franco-Prussiana km

0 115

M d

A unificação da Alemanha – 1861-1871

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

Adaptado de: DUBY, Georges. Atlas histórico mundial. Barcelona: Larousse, 2007. p. 237.; LEBRUN, François. Atlas historique. Paris: Hachette, 2000. p. 42.

p	 o	nascimento	da	alemanha	como	estado	unificado	política	e	territorialmente	marcou	o	
início	do	segundo	Reich	(‘Império‘,	em	alemão),	de	1871	a	1918;	o	Primeiro	Reich,	o	sacro	
Império	romano-Germânico,	existiu	da	Idade	média	até	a	era	moderna	(de	962	a	1806).

	 Países	de	IndustrIalIzação	tardIa	 175

GGB_v2_PNLD2015_174a195_U02C08.indd   175 3/25/13   9:18 AM



GUerras, destrUição e reconstrUção

Na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Trí-
plice Aliança, formada inicialmente por Alemanha, 
Áustria-Hungria e Itália (os italianos saíram em 1915), 
saiu derrotada pela Tríplice Entente, composta de 
Reino Unido, França e Rússia. Com o desenrolar do 
conflito, diversos países aderiram à Tríplice Entente, 
entre os quais a Itália, o Japão e os Estados Unidos, ao 
passo que Alemanha e Áustria só obtiveram apoio do 
Império Otomano. Os vitoriosos impuseram uma sé-
rie de sanções à Alemanha por meio do Tratado de 
Versalhes: pesadas indenizações financeiras, grandes 
restrições militares e significativas perdas territoriais. 
Além de perder as poucas colônias ultramarinas que 
possuía, a Alemanha foi obrigada a devolver as pro-
víncias da Alsácia e Lorena à França e perdeu territó-
rios para a Polônia, que voltou a ter acesso ao mar por 
uma faixa de terra que passava no meio do então ter-
ritório da Alemanha (e que ficou conhecida como 
“corredor polonês”). Porém, a situação da Áus-
tria-Hungria foi pior: o antigo império se fragmentou, 
dando origem a novos países na Europa central. Ob-
serve, nos mapas da página ao lado, a Europa antes e 
depois da Primeira Guerra.

Pelo fato de ter-se unificado tardiamente, a Ale-
manha perdeu a fase mais importante da corrida colo-
nial. Embora tenha se apropriado de algumas colônias 
na partilha da África durante o Congresso de Berlim 
(1884-1885), e também de algumas ilhas no Pacífico, 
não obteve muitas vantagens econômicas. Esses terri-
tórios eram limitados em recursos naturais e o país se 

viu privado do acesso aos mercados consumidores, às 
reservas de matérias-primas e às fontes de energia, fato-
res que poderiam acelerar sua expansão industrial. Esse 
conjunto de fatores levou a Alemanha a um enfrenta-
mento bélico com o Reino Unido e a França, as duas 
principais potências coloniais da época, que depois en-
volveu outros países e resultou na Primeira Guerra.

As sanções impostas pelo Tratado de Versalhes 
e a crise de 1929 conduziram a Alemanha a profunda 
crise social e econômica, o que criou as condições po-
líticas para a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Assim 
que assumiu o posto de chanceler, em 1933, Hitler dis-
solveu o parlamento e convocou novas eleições, ven-
cidas esmagadoramente pelo Partido nazista. Com os 
nazistas no poder, o país transformou-se numa dita-
dura na qual Hitler era o Führer (‘líder’, em alemão), e 
iniciou-se o Terceiro Reich, que se estendeu até 1945.

Assim como no século anterior, nesse período o 
Estado alemão lançou-se à conquista dos territórios 
considerados vitais para sua expansão econômica. O 
general Karl Haushofer, conselheiro geopolítico e 
amigo de Hitler, inspirou-se nas ideias do geógrafo 
Friedrich Ratzel (1844-1904) para justificar o novo 
expansionismo alemão. Ratzel, cujas ideias já ti-
nham servido para justificar o expansionismo ale-
mão que resultou na Primeira Guerra, formalizou o 
conceito que chamou de espaço vital. Leia, na página 
ao lado, o trecho retirado de sua obra principal, An-

tropogeografia, publicada pela primeira vez em 1882, 
no qual essas ideias ficam evidentes.

∏	 o	rio	reno	é	uma	importante	via	
de	transporte	para	vários	países	
europeus,	 ligando	 grandes	
regiões	 industriais,	 sobretudo	
alemãs,	ao	porto	de	roterdã	(Paí-
ses	Baixos),	situado	em	sua	foz	no	
mar	do	norte.	na	 foto	de	2011,	
barca	carregada	de	contêineres	
navega	no	reno	ao	lado	da	cidade	
de	colônia,	no	estado	da	renânia	
do	norte-Vestfália.
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∏	 observe	nos	mapas	que	a	França	avançou	
sobre	a	fronteira	alemã	após	a	Primeira	
Guerra	–	esse	território	é	a	alsácia	e	lore-
na;	 perceba	 também	 que	 a	 alemanha	
ficou	dividida	pelo	“corredor	polonês”.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 49.

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 49.

Que território seja necessário à existência do Estado é coisa ób-
via. Exatamente porque não é possível conceber um Estado sem ter-
ritório e sem fronteiras é que vem se desenvolvendo rapidamente a 
geografia política [...]

Quando se examina o homem, seja individualmente, seja asso-
ciado na família, na tribo, no Estado, é sempre necessário considerar, 
junto com o indivíduo ou com o grupo em questão, também uma porção 
de território. No que se refere ao Estado, a geografia política já há muito 
tempo criou o hábito de mencionar ao lado da cifra da população tam-
bém a superfície. Mas também os organismos que fazem parte da tribo, 
da comuna, da família, só podem ser concebidos junto com seu territó-
rio. Sem isto não é possível compreender o incremento da potência e da 

solidez do Estado. Em todos esses casos nos encontramos diante de 
organismos que estabelecem com o solo uma ligação mais ou menos 
durável, em consequência da qual o solo exerce uma influência sobre 
os organismos e aqueles sobre este. Quando se trata de um povo em 
via de incremento, a importância do solo pode talvez parecer menos 
evidente; mas pensemos, ao contrário, em um povo em processo de 
decadência e verificar-se-á que esta não poderá absolutamente ser 
compreendida, nem mesmo no seu início, se não se levar em conta o 
território. Um povo decai quando sofre perdas territoriais. Ele pode de-
crescer em número, mas ainda assim manter o território no qual se 
concentram seus recursos; mas se começa a perder uma parte do 
território, esse é sem dúvida o princípio de sua decadência futura.

RATZEL, Friedrich. Geografia do homem (Antropogeografia). In: MORAES, Antonio Carlos Robert (Org.). Ratzel. São Paulo: Ática, 1990. p. 73-74.

o povo e o seU território
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Adaptado de: DUBY, Georges. Atlas histórico mundial. Barcelona: Larousse, 2007. p. 299.

p	 observe	no	mapa	os	corredores	aéreos	que	foram	criados	entre	Berlim	ocidental	e	a	república	Federal	da	alemanha,	para	
abastecer	a	cidade,	ultrapassando	o	bloqueio	soviético.	o	ruhr,	região	industrial	mais	importante	da	alemanha	(em	amarelo	no	
mapa),	ficou	entre	1949	e	1952	sob	o	controle	da	autoridade	Internacional	do	ruhr,	formada	por	representantes	de	estados	
unidos,	Grã-Bretanha,	França,	Bélgica,	holanda	e	luxemburgo,	mas	também	por	representantes	alemães.

Posteriormente, em 1949, o país foi dividido em dois: 
as zonas de administração americana, britânica e france-
sa foram unificadas e constituíram a República Federal da 
Alemanha (RFA), com capital em Bonn (Berlim Ocidental 

também ficou sob controle daqueles três países); e como 
resposta, os soviéticos criaram, em sua zona de ocupação, 
a República Democrática Alemã (RDA), com capital em 
Berlim Oriental. Observe o mapa acima.

A
ll

m
a

p
s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

F
re

d
 R

a
m

a
g

e
/G

e
tt

y
 I

m
a

g
e

s
/H

u
lt

o
n

 A
rc

h
iv

e

∏	 esta	foto,	feita	em	1o	de	julho	de	1945,	mostra	a	cidade	de	
Berlim	destruída	pela	guerra	e	sob	a	ocupação	soviética.	
civis	carregando	seus	pertences	passam	em	frente	a	prédio	
em	ruínas	e	placas	de	ruas	escritas	em	russo.

Em 1938 a Alemanha anexou a Áustria com o argu-
mento de que os dois países eram habitados por povos 
germânicos, e no ano seguinte, a Tchecoslováquia, onde 
havia minorias alemãs. Em setembro de 1939, após a in-
vasão da Polônia por tropas alemãs, Grã-Bretanha e 
França declararam guerra à Alemanha, dando início à 
Segunda Guerra Mundial. Em 1941 os Estados Unidos e 
a União Soviética saíram da neutralidade e também en-
traram na guerra contra a Alemanha. Em 1945, ao final 
do conflito bélico, o país estava mais uma vez derrotado: 
além das perdas humanas e da destruição material, so-
freu novas perdas territoriais e fragmentação política.

Ao terminar a Segunda Guerra, a Alemanha teve 
seu território partilhado pelos países vitoriosos em 
quatro zonas de ocupação, segundo tratado firmado na 
cidade de Potsdam, em 1945, e ainda perdeu territórios 
para a Polônia e a União Soviética (observe o mapa).
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Com a divisão, dois modelos sociais, políticos e 

econômicos foram implantados, um em cada lado da 

fronteira. Na Alemanha Ocidental, influenciada pelos 

Estados Unidos, passou a vigorar uma economia de mer-

cado, assentada na propriedade privada, na livre iniciati-

va e na concorrência. Politicamente o país se organizou 

como uma democracia pluripartidária na forma republi-

cana de governo e, gradativamente, estruturou o Estado 

de bem-estar. Aliada a uma elevação significativa da pro-

dutividade e, portanto, dos salários, houve melhora con-

siderável da capacidade de consumo e das condições de 

vida da população. Vale lembrar que estavam em territó-

rio da Alemanha Ocidental as regiões industriais mais 

importantes do país, entre as quais o vale do Rhur.

Em contrapartida, sob a influência da União So-

viética, na Alemanha Oriental passou a vigorar uma 

economia planificada, na qual os meios de produção 

eram quase integralmente controlados pelo Estado. 

Estruturou-se uma ditadura de partido único, o Parti-

do Socialista Unificado, criado em 1946, nos moldes 

do Partido Comunista da União Soviética. Havia, por-

tanto, um monopólio político e econômico por parte 

do Estado. A produtividade crescia lentamente e o 

parque industrial aos poucos foi se defasando tecno-

logicamente. O padrão de vida e de consumo não 

acompanhou os níveis ocidentais, gerando um des-

contentamento popular que só não aflorava por cau-

sa da censura e da repressão política.

A Alemanha Ocidental, capitalista, organizou-se 

sob um sistema econômico estruturalmente mais 

competitivo e dinâmico e beneficiou-se muito da Guer-

ra Fria: recebeu 1,4 bilhão de dólares do Plano Marshall. 

Esse fato, aliado à sua entrada em organizações supra-

nacionais, como a Comunidade Econômica Europeia 

(atual União Europeia), foi fundamental para sua rápi-

da reconstrução econômica no pós-guerra, o que apro-

fundou as diferenças entre as duas Alemanhas.

Ao ocorrer a reunificação política, em 1990, as di-

ferenças sociais, econômicas, políticas e culturais entre 

os dois sistemas afloraram nitidamente no novo país. 

O contraste de padrão de vida, comportamentos, ideias 

e costumes entre alemães do oeste e do leste revelavam 

um distanciamento muito maior do que o inicialmente 

esperado. Entretanto, passados mais de vinte anos da 

reunificação, apesar de algumas diferenças socioeco-

nômicas que ainda persistem – por exemplo, o desem-

prego e a pobreza no leste são maiores – a Alemanha 

voltou a ser um único Estado-nação.

A trajetória político-econômica da Alemanha após 

a Segunda Guerra nega as afirmações de Ratzel no final 

de seu texto (página 177). Apesar de suas perdas territo-

riais (mesmo com a reunificação não possui a mesma 

extensão que tinha antes do grande conflito bélico), o 

país não entrou em decadência; ao contrário, tornou-se 

uma das maiores potências econômicas do mundo, com 

um parque industrial muito moderno e competitivo.

p	 a	capital	da	alemanha	reunificada	voltou	a	ser	Berlim,	e	o	parlamento	do	novo	país	retornou	à	sua	antiga	sede,	agora	reformada.	
Isso	marcou	a	retomada	da	plena	soberania	alemã,	comprometida	por	anos	em	razão	de	sua	derrota	na	segunda	Guerra.	na	
foto	de	2012,	o	reichstag	(‘parlamento’,	em	alemão)	com	a	bandeira	do	país	hasteada	em	frente.	na	fachada	do	prédio	está	
escrito	Dem Deustchen Volke	(‘para	o	povo	alemão’).
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Distribuição Das inDústrias

As indústrias alemãs foram reconstruídas, em 
sua maioria, nos mesmos lugares que ocupavam an-
tes da Segunda Guerra. A região de maior concentra-
ção continuou sendo a confluência dos rios Ruhr e 
Reno, pelas mesmas razões do passado: reservas de 
carvão, facilidade de transporte, disponibilidade de 
mão de obra e amplo mercado consumidor. Porém, 
após a guerra houve uma rápida modernização do 
parque industrial e ganhos significativos de produtivi-
dade em relação ao parque industrial britânico e fran-
cês. Além disso, antes da guerra a Alemanha já pos-
suía mão de obra qualificada, e maiores investimen-
tos em educação contribuíram para elevar ainda mais 
a produtividade dos trabalhadores.

Como vimos no capítulo 6, segundo o Índice de 
desempenho em logística 2012, do Banco Mundial, a 
logística alemã é uma das melhores do mundo. Uma 
densa e moderna rede de transportes (hidroviários, 
ferroviários e rodoviários), armazéns e centros de 
distribuição interliga os principais polos industriais 
aos maiores portos do país – Hamburgo e Bremen 
– e ao porto de Roterdã, nos Países Baixos (outro 
país bem posicionado nesse índice; reveja o gráfico 
na página 139).

Apesar de também ter havido certa dispersão, o 
parque industrial ainda está fortemente concentrado 
no estado da Renânia do Norte-Vestfália (observe o 
mapa abaixo, à esquerda). Conforme se pode obser-
var, cidades renanas como Colônia, Essen, Düsseldorf 
e Dortmund, entre outras, formam uma das maiores 
concentrações urbano-industriais do mundo.

Também é possível perceber que há praticamen-
te todos os ramos industriais na região do Ruhr, mas 
alguns merecem destaque, como o siderúrgico, o quí-
mico, o eletroeletrônico e o de refino de petróleo. Per-
cebe-se claramente a predominância de indústrias 
pesadas e de ramos oriundos da Segunda Revolução 
Industrial. A reconstrução e a diversificação dos trus-
tes, constituídos desde o final do século XIX, possibi-
litaram a formação dos grandes conglomerados que 
atuam em vários setores. Por exemplo, o grupo 
ThyssenKrupp, com sede em Düsseldorf, é um conglo-
merado que atua nos setores siderúrgico, metalúrgi-
co, mecânico, naval, de construção civil, entre outros, 
produzindo aço, máquinas industriais, elevadores, au-
topeças, submarinos, etc.

Embora haja forte concentração nas cidades do 
estado da Renânia do Norte-Vestfália, o parque indus-
trial alemão está bastante espalhado pelo território, e 
algumas cidades de outros estados merecem atenção 
especial. Observe o mapa abaixo e leia, a seguir, a des-
crição dos principais polos industriais.
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∏	 em	1886,	Gottlieb	daimler	(1834-1900),	fundador	do	conglo-
merado	que	leva	seu	sobrenome,	e	Wilhelm	maybach	(1846-	
-1929)	construíram	o	primeiro	automóvel	do	mundo	ao	adap-
tarem	um	motor	de	combustão	interna,	movido	a	gasolina,	a	
uma	carruagem.	na	foto	de	1887,	daimler,	com	seu	filho	ao	
volante,	passeia	pelas	ruas	de	stuttgart	nesse	carro	pioneiro.	
compare-o	com	um	mercedes-Benz	modelo	slK	2009	e	per-
ceba	a	evolução	da	indústria	automobilística	nesse	período.	

•	 Stuttgart (Baden-Wurtemberg): possui impor-

tante concentração de indústrias mecânicas, prin-

cipalmente automobilística; nessa cidade está se-

diado o Grupo Daimler, terceira maior corporação 

da Alemanha;

∏	 o	Instituto	max	Planck	de	Física,	sediado	em	munique,	dedica-se	princi-
palmente	ao	estudo	dos	constituintes	fundamentais	da	matéria,	suas	
interações	e	o	papel	que	desempenham	na	astrofísica.	na	foto,	pesquisa-
dores	trabalhando	em	um	de	seus	laboratórios,	em	2012.

•	 Hamburgo (Hamburgo): localizada na 

foz do rio Elba, é o maior porto da Ale-

manha e concentra, entre outras, im-

portantes indústrias navais – como a 

TyssenKrupp Marine Systems, e com-

panhias de navegação, como a Ham-

burg Süd –, da mesma forma que a vizi-

nha Bremen;

•	 Wolfsburg (Baixa Saxônia): localizada 

próxima à antiga fronteira com a ex-Ale-

manha Oriental, abriga a sede do Grupo 

Volkswagen, a maior corporação alemã 

(12a da lista da Fortune Global 500 2012) 

e a segunda produtora mundial de auto-

móveis (atrás da japonesa Toyota).

Como a Alemanha é um país que está 

na vanguarda tecnológica em diversos seto-

res, há diversos tecnopolos em seu territó-

rio. A seguir veremos os mais importantes.

Parques tecnológicos alemães

Munique (Baviera) é um centro industrial antigo 

que, com o tempo, se transformou no mais importante 

parque tecnológico da Alemanha, onde se concentram 

empresas dos setores eletrônico, de tecnologia de infor-

mação (TI), automobilístico, de biotecnologia e aeroes-

pacial. Implantado a partir dos anos 1970, abriga doze 

importantes universidades, como a Universidade Téc-

nica de Munique, e renomados centros de pesquisa, 

entre os quais treze institutos dos oitenta controlados 

pela Sociedade Max Planck, principal instituição de in-

vestigação científica da Alemanha. Aí também se loca-

lizam as principais indústrias alemãs do setor eletrôni-

co, como a Siemens e a Robert Bosch, além de filiais de 

grandes empresas de outros países.

Outro importante tecnopolo alemão é o Chem-

park (parque químico) de Leverkusen (Renânia do 

Norte-Vestfália). Nele se concentram mais de setenta 

empresas do setor químico-farmacêutico que atuam 

em pesquisa e desenvolvimento, produção industrial 

e prestação de serviços, destacando-se a Bayer, um 

dos maiores conglomerados mundiais desse ramo.
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Indústrias do leste após a reunificação

As indústrias da antiga Alemanha Oriental estão 

localizadas principalmente em torno das cidades de 

Leipzig, Dresden e da antiga Berlim Oriental. Elas vi-

veram uma profunda crise após a reunificação políti-

ca e muitas fecharam as portas porque eram defasa-

das tecnologicamente e não conseguiram concorrer 

com as indústrias ocidentais, que estão entre as mais 

modernas e produtivas do mundo.

O símbolo mais emblemático da defasagem tec-

nológica e da baixa competitividade das indústrias do 

leste pode ser resumido numa palavra: Trabant. Mais 

conhecidos como Trabi, esses carros eram fabricados 

na antiga RDA. Com a abertura da fronteira, muitos 

alemães orientais passaram a viajar à RFA dirigindo 

esses carros antiquados – vagarosos, barulhentos e de 

baixo rendimento, além de poluidores – que “invadi-

ram” o território dos Mercedes-Benz, BMW, Audi e 

Volkswagen, entre os mais conceituados automóveis 

do mundo. Resultado: muitos Trabis eram abandona-

dos por seus proprietários, que já não queriam os pro-

dutos tecnologicamente defasados que eles mesmos 

fabricavam, e acabavam virando sucata!

Na economia planificada da Alemanha Oriental 

havia pleno emprego, porque o Estado era o único em-

pregador e as empresas, estatais, não se orientavam 

pela concorrência. Após a reunificação, muitas delas 

foram compradas por empresas do oeste. Seus novos 

administradores, para enxugar o quadro de funcioná-

rios, demitiram trabalhadores, o que elevou os índices 

de desemprego e agravou os problemas sociais.

Para impedir que se agravassem as desigualdades 

socioeconômicas, a partir da reunificação o governo 

despendeu vultosos recursos para modernizar a infraes-

trutura da ex-RDA. Esses gastos provocaram aumento 

do deficit público, obrigando o governo a emitir moeda, o 

que elevou a taxa de inflação. Tentando minimizar esses 

problemas, o Bundesbank (o banco central alemão) 

manteve, ao longo de 1992 e 1993, uma política de altas 

taxas de juros, medida que causou desaceleração do 

crescimento econômico e levou o país à recessão, em 

1993, com o consequente aumento do desemprego.

Na segunda metade da década de 1990, a grada-

tiva redução da inflação, do deficit público e do de-

semprego permitiram que a economia alemã reto-

masse o crescimento, mas o país, um dos mais atingi-

dos pela crise financeira de 2008/2009, enfrentou forte 

recessão em 2009. Apesar disso, a economia alemã já 

demonstrou sinais de recuperação em 2010. Observe 

na tabela da página seguinte a evolução de alguns in-

dicadores econômicos.
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∏	 na	 foto,	 um	 trabant	 circulando	 por	 Berlim	 oriental	 pouco	
antes	da	queda	do	muro,	em	9	de	novembro	de	1989.	atual-
mente,	esses	carros	são	cultuados	como	símbolo	da	era	comu-
nista.	em	2009,	a	herpa,	uma	empresa	alemã	de	miniaturas	de	
automóveis,	obteve	autorização	para	produzir	o	trabant	nt,	ou	
new	trabi,	e	apresentou	um	protótipo	na	feira	de	Frankfurt.	se	
vier	a	ser	produzido	em	série	(em	2012	essa	produção	ainda	
não	havia	começado),	o	carro	terá	a	marca	que	ficou	famosa	
por	simbolizar	uma	época,	mas	será	tecnologicamente	muito	
mais	avançado.
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∏	 Vista	panorâmica	do	chempark	de	
lever	kusen,	 às	 margens	 do	 rio	
reno,	a	cerca	de	20	quilômetros	de	
colônia	(foto	de	2012).	as	empresas	
instaladas	nesse	parque	tecnológi-
co	empregam	cerca	de	30	mil	pes-
soas	e	fabricam	mais	de	5	mil	dife-
rentes	produtos	químico-farmacêu-
ticos.	há	outros	dois	parques	quími-
cos	em	território	alemão,	o	chem-
park	de	dormagen	(reveja	a	foto	das	
páginas	130	e	131)	e	o	chempark	de	
Kre	feld-uerdigen,	ambos	 também	
na	renânia	do	norte-Vestfália,	e	o	
Parque	tecnológico	de	heidelberg,	
em	Baden-Wurtemberg.
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AlEmANhA: INDICADOrES ECONômICOS

Indicadores 1990* 1991 1992 1993 2000 2007 2008 2009 2010 2011

Crescimento do PIB (%) 3,9 5,0 1,5 –1,0 3,3 3,4 0,8 –5,1 3,6 3,1

Deficit/superavit público (% PIB)  — –2,9 –2,5 –3,0 1,3 0,2 –0,1 –3,2 –4,3 –1,0

Taxa de inflação (%) 2,8 3,5 5,0 4,5 1,3 2,3 2,8 0,2 1,2 2,5

Desemprego (% da PEA) 6,8 5,5 6,6 7,8 8,0 8,8 7,6 7,7 7,1 6,0

FMI. World Economic Outlook Database, abril 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 16 nov. 2012.

* As informações de 1990 são da antiga Alemanha Ocidental, e não há dados de deficit/superavit público; a partir de 1991 as informações são da Alemanha reunificada.

Segundo a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), em 2008 a Alemanha exportou 1,462 trilhão de 

dólares, mas em 2010 o volume das exportações caiu 

para 1,269 trilhão de dólares (o principal mercado dos 

produtos alemães são os países da União Europeia, 

onde naquele momento a crise era mais grave). Com 

isso, o país perdeu para a China, cujas vendas externas 

somaram 1,578 trilhão naquele ano, a posição de maior 

exportador do mundo. Na pauta de exportações ale-

mãs predominam produtos industriais de alto valor 

agregado, portanto, muito valorizados. De acordo com 

o Relatório de desenvolvimento industrial 2011, da Uni-

do (Organização de Desenvolvimento Industrial das 

Nações Unidas), em 2009 93,4% das exportações do 

país eram de bens industrializados, dos quais 71,3% são 

produtos de média e alta tecnologia. Quando ocorrer a 

retomada do crescimento na União Europeia, o país 

deverá ampliar suas exportações.
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dentre	os	setores	de	alta	tecnologia	nos	
quais	a	alemanha	se	destaca	encontra-se	
a	indústria	químico-farmacêutica.	na	foto,	
produção	de	medicamento	no	laboratório	
Bayer,	no	chempark	leverkusen,	estado	
da	renânia	do	norte-Vestfália,	em	2011.

∏	 apesar	da	crise	de	2008/2009,	o	desem-
prego	na	alemanha	não	aumentou	como	
em	outros	países	da	união	europeia.	na	
foto,	pessoas	observam	painel	com	ofer-
tas	de	emprego	na	ceBIt	de	2009.	essa	
é	a	maior	feira	de	tecnologias	de	infor-
mação	e	comunicação	do	mundo;	é	rea-
lizada	todo	ano	em	hanover,	alemanha.

p
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JaPão

O primeiro contato dos japoneses com os eu-
ropeus se deu no início do século XVI, com a chega-
da dos comerciantes e evangelizadores portugue-
ses, que lá permaneceram por cerca de cem anos. 
Entretanto, com a ascensão do xogunato Tokugawa, 
em 1603, os estrangeiros foram proibidos de entrar 
no país (inclusive os portugueses), e os japoneses, 
de sair. Com isso o Japão permaneceu bastante iso-
lado do mundo exterior no período em que foi go-
vernado pelo clã Tokugawa. Havia apenas uma ex-
ceção: as trocas comerciais feitas com os holande-
ses, que mantinham um entreposto comercial em 
Nagasaqui. Por isso, quando uma esquadra da ma-
rinha norte-americana aportou no Japão em 1853, 
fato que marcou o fim desse período de isolamento, 
encontrou um país ainda feudal e defasado econo-
micamente em relação ao mundo ocidental.

Tentando realizar seu projeto geopolítico de 
controle dos oceanos, os norte-americanos força-
ram a abertura do Japão por meio do Tratado de 
Kanagawa, assinado em 1854. Essa abertura acele-
rou a desintegração do sistema feudal japonês e, em 
1868, encerrou-se o domínio do clã Tokugawa e do 
próprio regime do xogunato. Por que o Japão perma-
neceu isolado durante tanto tempo? Por que os eu-
ropeus e, particularmente, os britânicos, que esten-
deram seu império à Índia e à China, não forçaram 
a entrada no país do Sol Nascente?

O Japão é um país insular muito pequeno (sua 
área, de 377 mil quilômetros quadrados, corresponde 
aos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina), 
formado por montanhas e estreitas planícies, portanto, 
com pouquíssimas terras agricultáveis, a maioria na 

zona temperada do planeta, a qual não oferecia condi-
ções para o cultivo dos cobiçados produtos tropicais, 
como a cana e o algodão, entre outros.

Geologicamente, o Japão é formado por uma 
combinação de dobramentos e vulcanismo. 
Localiza-se numa zona de contato de três 
placas tectônicas, no Círculo de Fogo do Pa-
cífico, o que explica sua grande instabilida-
de geológica (como mostra o mapa acima, 
terremotos e erupções vulcânicas são uma 
constante no país), além de um subsolo ex-
tremamente pobre em minérios e combus-
tíveis fósseis.
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∏	 as	montanhas	são	uma	constante	na	paisagem	
japonesa,	limitando	as	possibilidades	de	ocupação	
econômica	de	seu	território.	na	foto	de	2012,	vista	
da	cidade	de	Fujiyoshida,	na	planície,	e	ao	fundo	o	
monte	Fuji,	ponto	culminante	do	país,	com	3	776	
metros	de	altitude.	considerado	um	monte	sagra-
do,	é	o	símbolo	mais	conhecido	do	Japão.
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Assim, o que o Japão poderia oferecer às potências 
colonialistas, tanto na fase do mercantilismo, como, 
mais tarde, na etapa do imperialismo? Como se perce-
be, muito pouco, por isso o país não despertou tanto 
interesse nos comerciantes e industriais europeus.

Entretanto, no final do século XIX, quando os Es-
tados Unidos emergiram como potência e se lançaram 
em busca de pontos estratégicos nos oceanos Pacífico e 
Atlântico, o Japão se tornou um país interessante para 
os norte-americanos, porque está numa posição estra-
tégica no Pacífico, próximo à costa do leste da Ásia. A 
partir de então, para não ficarem dependentes dos Es-
tados Unidos, os japoneses empenharam-se de modo 
enérgico em viabilizar seu processo de industrialização, 
por meio da intervenção do Estado na economia e do 
militarismo. Assim como a Alemanha e a Itália, o Japão 
é um país de capitalismo tardio, de imperialismo tardio, 
e uma aliança entre esses três países foi apenas uma 
questão de tempo. Isso aconteceu no contexto da Se-
gunda Guerra, quando formaram o eixo Berlim-Roma- 
-Tóquio numa tentativa de dominar o mundo. Aos japo-
neses era muito interessante o domínio de territórios na 
Ásia que pudessem viabilizar sua expansão econômica. 
Eles também buscavam seu “espaço vital”.

indUstrialização e 
imperialismo

O processo de industrializa-
ção e de modernização do Japão 
começou a partir de 1868, ano 
que marcou o fim do xogunato 
Tokugawa e a restauração do im-
pério (os japoneses acreditam que 
seu primeiro imperador foi entro-
nado no século VII a.C.), com a 
ascensão do imperador Mitsuhito. 

Esse novo reinado, conhecido como Era Meiji (‘go-
verno ilustrado’, em japonês), estendeu-se até 1912 
e foi marcado por políticas modernizantes: investi-
mentos para a criação de infraestrutura ( ferrovias, 
portos, minas, etc.); maciços investimentos em edu-
cação, que foi universalizada e voltada à qualifica-
ção de mão de obra; abertura à tecnologia e aos 
produtos estrangeiros. A Constituição de 1889 esta-
beleceu o imperador como chefe “sagrado e inviolá-
vel” do Estado e também a Dieta Nacional do Japão 
(Parlamento).

O governo também estimulou o desenvolvimen-
to de grandes conglomerados, que no Japão ficaram 
conhecidos como zaibatsus (em japonês: zai, ‘riqueza’; 
batsu, ‘grupo’). Esses grupos econômicos surgiram de 
tradicionais e poderosos clãs de comerciantes e pro-
prietários de terras, como Mitsubishi, Mitsui, Sumito-
mo e Yasuda, entre outros menores. Com o tempo, 
esses grupos passaram a atuar em praticamente to-
dos os ramos industriais, além do comércio e das fi-
nanças. Foram incorporando empresas menores e 
dominando cada vez mais a economia do país (os 
“quatro grandes” zaibatsus chegaram a controlar até 
metade de alguns setores industriais).

em	1882,	o	xintoísmo	(do	japonês	shinto,	
‘caminho	dos	deuses’)	foi	declarado	reli-
gião	oficial	do	estado	e	 teve	um	papel	
cultural	fundamental	na	vida	da	maioria	
dos	japoneses.	entre	outras	coisas,	aju-
dou	a	modelar	o	culto	à	disciplina,	carac-
terística	que	contribuiu	para	o	desenvol-
vimento	 econômico	 desse	 povo.	 mas	
como	o	xintoísmo	não	exige	exclusivida-
de,	muitos	japoneses	também	são	budis-
tas,	e	há	um	forte	sincretismo	entre	as	
duas	religiões.	na	foto,	cerimônia	xin-
toísta	no	templo	Kanda	myojin,	em	tóquio	
(Japão),	 em	 4	 de	 janeiro	 de	 2013.	 os	
empresários	japoneses	costumam	orar	
nos	primeiros	dias	do	ano	novo	para	os	
negócios	irem	bem	ao	longo	do	ano.
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Como consequência dessa política modernizan-
te, o Japão viveu um acelerado processo de industriali-
zação. No entanto, o país enfrentava problemas estru-
turais graves: escassez crônica de matérias-primas e de 
energia e limitação do mercado interno, o que levou o 
império japonês a se aventurar em busca de territórios 
na Ásia e no Pacífico. Para atingir tal objetivo, investiu 
pesado em seu fortalecimento militar, o que foi facilita-
do pela rígida disciplina xintoísta (aspecto cultural), 
aliada à capacidade industrial (aspecto econômico).

A expansão territorial iniciou-se com a vitória na 
Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), que garantiu a 
ocupação de Taiwan, e em 1910 o Japão anexou a Co-
reia. Posteriormente, com a vitória na guerra contra a 
Rússia (1904-1905), os japoneses tomaram as ilhas 
Sacalinas ao norte e, em 1931, ocuparam a Manchú-
ria, parte do território chinês, onde implantaram 
Manchukuo, um Estado fantoche sob o governo do 
último imperador chinês, Pu Yi.

Com o objetivo de conquistar novos territórios, em 
1937 o Japão iniciou uma confrontação total com a Chi-

na, que se estendeu até a Segunda Guerra. Como mostra 
o mapa, essa conflagração mundial marcou a fase de 
maior expansão territorial nipônica, quando o país 
ocupou parte do Sudeste Asiático e diversas ilhas do Pa-
cífico. Tal política expansionista, porém, levou o país a 
ser derrotado na guerra e à sua quase total destruição.

Em 1941 os japoneses realizaram um ataque- 
-surpresa à base naval de Pearl Harbor, Havaí (Estados 
Unidos), numa evidência de que superestimaram seu 
poderio militar. Esse ato precipitou a entrada dos nor-
te-americanos na guerra, o que acabou levando os ja-
poneses à derrota. Após os Estados Unidos lançarem 
bombas atômicas sobre Hiroxima e Nagasaki, em 6 e 9 
de agosto de 1945, respectivamente, o Japão não teve 
alternativa a não ser se render. A rendição – assinada 
em setembro de 1945 no porta-aviões Missouri, atraca-
do na baía de Tóquio – foi o principal símbolo da supe-
rioridade tecnológica e militar norte-americana e, ao 
mesmo tempo, o prenúncio do papel reservado ao Ja-
pão durante a Guerra Fria: fiel aliado político e aguerri-
do adversário econômico dos Estados Unidos.
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Adaptado de: CHALIAND, Gerard; RAGEU, Jean-Pierre. Atlas du millénaire: la mort des empires 1900-2015. Paris: Hachette, 1998. p. 149.

reconstrUção após a seGUnda GUerra

Durante a ocupação, que se estendeu até 1952, 
quando entrou em vigor um acordo de paz assinado 
um ano antes (Tratado de São Francisco), o Japão foi 
governado pelo Conselho Supremo das Potências 
Aliadas, presidido pelo general norte-americano Dou-
glas MacArthur. Nesse período, profundas reformas 
foram impostas ao país com o objetivo de moderni-
zá-lo do ponto de vista político e econômico.

Em 1947 foi aprovada uma lei antitruste – a Lei 

de Proibição dos Monopólios –, o que levou os zai-

batsus à dissolução. Com isso, os norte-americanos 
pretendiam enfraquecer o poder dos grandes grupos 
e estimular a concorrência na economia japonesa. 
No entanto, com o tempo os zaibatsus se rearticula-
ram e se organizaram como keiretsus, como veremos 
a seguir.
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A Constituição, redigida e imposta pelos ocu-
pantes em 1947, encerrou sua fase militarista ao proi-
bir a intervenção externa do exército japonês, que foi 
transformado em força de autodefesa. Na realidade, a 
proteção do território nipônico, até mesmo de ata-
ques nucleares, ficou a cargo dos Estados Unidos, 
com quem o Japão assinou um tratado de defesa mú-
tua em 1954. A Constituição também garantiu a liber-
dade de culto e estabeleceu a separação entre Estado 
e religião: o xintoísmo deixou de ser a religião oficial 
e o ensino público passou a ser laico. A independên-
cia política e a soberania foram restabelecidas em 
1952, mas o imperador deixou de ser considerado 
uma divindade e passou a colaborar ativamente com 
as reformas. O imperador Hiroito permaneceu no po-
der de 1926 até sua morte, em 1989 – período deno-
minado Era Showa (‘paz brilhante’, em japonês) –, 
quando foi substituído por seu filho Akihito, atual 
imperador do Japão (em 2012).

A recuperação econômica japonesa após a Se-
gunda Guerra foi avassaladora, como mostra a tabela 
ao lado. Na década de 1960, o país já tinha conquista-
do o terceiro lugar na economia mundial e atingiu o 
segundo na década de 1980 (posição que só perdeu 
para a China em 2010). Como se pode observar, até o 
final dos anos 1980 o Japão foi uma das economias 
que mais cresceu no mundo; entretanto, desde a dé-
cada de 1990 vem apresentando um crescimento mui-
to baixo. Que fatores explicam primeiro as altas taxas 
de crescimento e, depois, as baixas?

TAXA mÉDIA DE CrESCImENTO ANuAl DO PIB 
(Em POrCENTAGEm)

Período Japão
Estados 
unidos

reino 
unido

Alemanha

1951-1960 10,5 3,6 3,0 9,4

1961-1970 13,0 4,1 3,0 4,9

1971-1980 5,1 3,0 2,1 4,4

1981-1990 4,1 3,0 3,2 2,2

1991-2000 1,0 3,6 3,2 1,6

2001-2010 0,9 1,8 1,8 1,0

THE ECONOMIST: One Hundred Years of Economic Statistics. In: FRIEDMAN, 

George; LEBARD, Meredith. EUA x Japão: guerra à vista. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1993. p. 130; BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mun-

dial 1996. Washington, D.C., 1996. p. 227; THE WORLD BANK. World Development 

Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 214-216.

Além das intervenções modernizadoras, os Es-
tados Unidos elegeram o Japão como o principal 
ponto de apoio asiático na luta contra o comunismo 
sino-soviético, estratégia que se fortaleceu, sobretu-
do, após a Revolução Chinesa de 1949. Assim, o Japão 
passou a se beneficiar da ajuda financeira do Tesou-
ro dos Estados Unidos (como vimos no capítulo 4), 
fundamental para a recuperação de sua economia. 
Ainda dentro da lógica da Guerra Fria, os industriais 
japoneses tiveram altos lucros fornecendo supri-
mentos às guerras da Coreia (1950-1953) e do Vietnã 
(1955-1975), que foram tentativas norte-americanas 
de conter a expansão comunista na Ásia.
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∏	 Vista	 aérea	 de	 uma	 área	
industrial	de	tóquio	em	13	de	
setembro	de	1945.	essa	ima-
gem	da	capital	do	Japão,	des-
truída	pelos	norte-america-
nos	na	segunda	Guerra,	dá	a	
exata	medida	da	impressio-
nante	 recuperação	 do	 país	
após	 o	 conflito	 armado.	 o	
Japão	moderno	e	competitivo	
de	hoje	emergiu	literalmente	
dos	escombros	da	guerra.
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Diversos outros fatores foram importantes para 
a rápida recuperação econômica do país, conhecida 
como “milagre japonês”, e os crescentes ganhos de 
produtividade:
•	 a grande disponibilidade de mão de obra relativa-

mente barata, disciplinada e qualificada (assim como 
a Alemanha, o Japão já possuía trabalhadores qualifi-
cados antes da Segunda Guerra);

•	 os maciços investimentos estatais em educação, 
que melhoraram ainda mais a qualificação da mão 
de obra e, junto à iniciativa privada, em pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico;

•	 a reconstrução da infraestrutura e dos conglomera-
dos (os antigos zaibatsus) em bases mais modernas 
e a gradativa introdução de novos métodos organi-
zacionais, como o toyotismo (orientado pelo lema 
kaizen; releia a epígrafe), aumentando a competiti-
vidade das empresas;

•	 a desmilitarização do país e de seu parque indus-
trial, que permitiu investimentos maiores nas indús-
trias civis de bens intermediários e de capital, o que 
deu sustentação ao desenvolvimento de uma pode-
rosa e competitiva indústria de bens de consumo. 

Após a Segunda Guerra, em substituição aos zai-

batsus, que tinham uma holding que controlava todas 
as empresas do grupo (ou seja, possuíam uma “cabe-
ça”), as companhias japonesas reorganizaram-se for-
mando os keiretsus (‘união sem cabeça’, em japonês). 
Essa palavra é perfeita para definir as redes de empre-
sas integradas que dominam a economia japonesa 
atual. As empresas que as formam são independentes, 
embora muitas vezes uma possua parte minoritária 
das ações da outra e vice-versa. Um keiretsu geralmente 
se articula em torno de algum grande banco que dá su-
porte financeiro às empresas da rede, as 
quais atuam de forma integrada para atin-
gir seus objetivos. Atualmente os grandes 
grupos japoneses – muitos deles antigos 
zaibatsus, como Mitsubishi, Mitsui, Sumi-
tomo – se organizam como keiretsu.

É importante destacar que até os 
anos 1970 a principal vantagem apresen-
tada pelo Japão sobre os concorrentes da 
Europa ocidental e da América do Norte 
foi a mão de obra barata (observe o gráfico 
ao lado). Essa foi a outra face do “milagre”, 
ou seja, a competitividade até então este-
ve assentada em grande medida na su-
perexploração da força de trabalho. Po-
rém, com o passar do tempo, os salários 
foram aumentando como decorrência da 

elevação da produtividade resultante dos avanços tec-
nológicos (como a robotização) e organizacionais 
(como o toyotismo) incorporados ao processo de pro-
dução. Na primeira metade da década de 1990 os tra-
balhadores japoneses alcançaram salários bastante 
elevados, entre os mais altos do mundo, o que susten-
tou um gigantesco mercado interno e lhes assegurou 
um dos mais altos padrões de vida do mundo. Entre-
tanto, a persistência da estagnação econômica (vamos 
estudá-la mais à frente) provocou o aumento do de-
semprego e, consequentemente, a estagnação do valor 
dos salários, como mostra o gráfico abaixo. Somente a 
partir de 2005 houve uma recuperação salarial.

p	 o	“milagre	japonês”	estendeu-se	do	final	da	segunda	Guerra	até	
os	anos	1980,	quando	o	país	atingiu	a	segunda	posição	entre	as	
maiores	economias	do	mundo.	um	dos	fatores	que	mais	contri-
buiu	para	isso	foi	a	importância	dada	pelos	japoneses	à	educação	
de	suas	crianças	e	adolescentes.	na	foto,	estudantes	caminham	
em	rua	de	tóquio	em	1988.	naquela	época,	muitos	previam	que	
o	Japão	fosse	superar	os	estados	unidos;	no	entanto,	na	década	
seguinte	a	economia	japonesa	estagnou-se,	embora	mantenha	
até	hoje	o	terceiro	posto	entre	os	maiores	PIBs	do	mundo.
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U. S. DEPARTMENT OF LABOR. Bureau of Labor Statistics. International Labor Comparisons. Hourly pay for time worked in manufacturing, 

U.S. dollars, 1975-2009. Hourly pay for time worked in manufacturing, U.S. dollars, 1996-2010. 

Disponível em: <www.bls.gov/fls/#compensation>. Acesso em: 26 out. 2012.
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CarênCia de reCursos naturais

Apesar de muito carente em matérias-primas e 
em fontes de energia, o Japão se transformou numa 
grande potência industrial. O país possui pouquíssimas 
jazidas de minérios e as reservas de combustíveis fós-
seis são irrelevantes em face das necessidades de sua 
indústria. Mesmo o potencial hidráulico, relativamente 
grande por causa do relevo montanhoso e do clima 
úmido, já há muito tempo não é suficiente para garan-
tir as necessidades de consumo de energia. Com isso, o 
país se tornou um dos maiores importadores de recur-
sos naturais do mundo, especialmente de combustíveis 
fósseis e minérios metálicos. Observe o gráfico.

De acordo com o BP Statistical Review of World 
Energy 2011, as reservas de carvão do país são de 350 
milhões de toneladas (menos de 0,05% do total mun-
dial), o que daria somente para dois anos de consu-
mo, e sua produção anual é de apenas 900 mil tone-
ladas. Com isso, o Japão importa praticamente 100% 
do carvão que consome. O território japonês tam-
bém abriga reservas de petróleo muito reduzidas: 
segundo o World Factbook 2012, em 2011 o país pro-
duziu 17,5 mil barris de petróleo diários (74o produ-
tor mundial) para um consumo de cerca de 4,5 mi-
lhões de barris/dia (terceiro consumidor mundial). 
Isso significa que sua produção equivale a apenas 
0,4% do consumo interno, o que faz do país o tercei-
ro maior importador de petróleo do mundo.

Conforme o relatório Minerals Yearbook 2010, o 
Japão importa 100% do minério de ferro, 100% do 
minério de cobre e 93% do minério de zinco que con-
some. Ao mesmo tempo que é grande importador de 
minério de ferro, por exemplo, é importante produ-
tor e exportador de aço. A Nippon Steel é a maior 
indústria siderúrgica do país e a sexta do mundo: em 
2011, segundo a World Steel Association, suas usinas 
produziram 33,4 milhões de toneladas de aço (a pri-
meira era a indo-luxemburguesa ArcelorMittal, com 
97,2 milhões de toneladas). Observe no mapa a ori-
gem de seus fornecedores.

Produtos
industrializados

51%

Combustíveis
29%

Alimentos
9%

Minérios
8%

Matérias-primas
agrícolas

2%

Outros
1%

Japão: composição das importações – 2010

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 231.
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p	 Observe	a	espessura	das	flechas	que	chegam	ao	Japão.	Apesar	de	não	expressarem	valores,	representam	proporcionalmente	
o	volume	de	importações.	Observe	a	situação	do	Brasil	nesta	representação.

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 193-194.
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A � m de obter saldos comerciais para compen-
sar as despesas com importações de recursos natu-
rais e a limitação relativa de seu mercado interno, o 
Japão passou a exportar volumes cada vez maiores de 
produtos industrializados. Assim, a economia japone-
sa foi gradativamente se convertendo numa grande 
importadora de produtos primários (metade de sua 
pauta de importações) e numa gigantesca exportado-
ra de bens industrializados, como veremos a seguir.

PRINCIPAIS SETORES INDUSTRIAIS E SUA 
DISTRIBUIÇÃO

O Japão é um país fortemente industrializado, e 
de suas fábricas sai uma gama muito diversi� cada de 
produtos. Os bens intermediários, de capital e espe-
cialmente os de consumo de maior valor agregado, 
como os que aparecem nas fotos a seguir, são predo-
minantes em suas vendas ao exterior. De acordo com 
o Relatório de desenvolvimento industrial 2011, em 
2009, 96,7% de sua pauta de exportações era compos-
ta de bens industrializados, dos quais 78,7% eram pro-
dutos de média e alta tecnologia. Especialmente a 

partir dos anos 1980, os produtos “made in Japan” ga-
nharam o mundo devido ao seu preço competitivo, 
sua qualidade e con� abilidade.

Como vimos, as primeiras indústrias foram im-
plantadas no Japão no início da Era Meiji, quando 
teve início seu processo de industrialização. Inicial-
mente, predominavam as fábricas de produtos têx-
teis, que utilizavam seda e algodão como matéria-pri-
ma. Contudo, desde o começo do século XX, por con-
ta das necessidades militares, o Estado e a iniciativa 
privada passaram a investir em indústrias interme-
diárias e de bens de capital, como siderúrgicas, quími-
cas e de máquinas e equipamentos. As indústrias de 
bens de consumo, porém, nunca deixaram de se ex-
pandir. Com os avanços tecnológicos, passaram a ser 
produzidas � bras sintéticas, como o náilon, e novos 
setores foram se desenvolvendo, como o eletrônico, o 
automobilístico e o mecatrônico, entre outros.

A distribuição das indústrias no território japo-
nês foi condicionada, entre outros fatores, por uma 
forte dependência em relação ao exterior, tanto para 
exportar como para importar, somada ao fato de o 
país ser insular e montanhoso.
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p Produtos de alto valor agregado dessas marcas japonesas estão espalhados por todos os cantos do mundo: fi lmadora que grava 
em blu-ray e 3D da Sony (2012), Pocket PC da Fujitsu Siemens (2007), videogame da Sony (2011), câmera digital da Panasonic 
(2009), automóvel da Toyota (2013) e motocicleta da Honda (2012).
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A insularidade e a dependência de produtos pri-

mários importados condicionaram especialmente o 

desenvolvimento da indústria naval, uma das mais 

importantes do país. A frota naval japonesa foi quase 

toda destruída durante a Segunda Guerra, mas, para 

um país com as condições geográficas do Japão, era 

estratégico possuir uma marinha mercante bem equi-

pada. Por isso o governo incentivou o desenvolvimen-

to dessa indústria: protegeu o mercado interno e as-

segurou encomendas para mantê-la funcionando. 

Com o tempo, os investimentos em tecnologia, a qua-

lificação da mão de obra e a elevação da produtivida-

de transformaram a indústria naval do país na maior 

e mais competitiva do mundo: em meados dos anos 

1980, chegou a responder por quase 60% das enco-

mendas mundiais de navios. Com o crescimento da 

concorrência de países onde os custos de produção 

são menores, o Japão foi perdendo terreno. No início 

dos anos 2000 sua indústria naval foi superada pela 

coreana e, em meados daquela década, pela chinesa. 

Segundo a Associação Japonesa de Construtores Na-

vais, em 2008 a Coreia do Sul foi responsável por 40,5% 

das encomendas mundiais de novos navios, a chine-

sa, por 33,4%, e a japonesa, por 16,8%.

Assim, a maior parte do parque industrial japonês 

situa-se próximo aos grandes portos, nas estreitas pla-

nícies litorâneas, onde, além da facilidade de transpor-

te, historicamente a população se concentrou em ra-

zão da possibilidade de praticar a agricultura do arroz, 

a mais importante do país. Com a industrialização, a 

população foi se instalando em torno dessas cidades 

portuárias, principalmente na costa voltada para o Pa-

cífico, onde hoje se localizam as maiores concentra-

ções urbano-industriais do país, como mostra o mapa.

No sudeste da ilha de Honshu (a maior do país em 

extensão) fica a segunda aglomeração urbano-indus-

trial do mundo, e no eixo Tóquio-Osaka encontra-se o 

trecho mais importante da megalópole japonesa (ob-

serve novamente o mapa). Extremamente diversifica-

do, esse cinturão industrial concentra cerca de 80% da 

produção do país, e as regiões de Tóquio e Osaka, sozi-

nhas, são responsáveis por cerca da metade desse total. 

Nessas duas cidades estão 81% das sedes administrati-

vas das maiores corporações japonesas constantes da 

lista da revista Fortune Global 500 2012 (69% em Tó-

quio). As sedes administrativas das grandes corpora-

ções, assim como suas respectivas fábricas, são muito 

mais concentradas espacialmente no Japão (principal-

mente na região da capital) do que nos Estados Unidos 

e na Alemanha. Observe o mapa da página seguinte.
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∏	 a	capital	japonesa	é	a	maior	aglo-
meração	urbana	do	mundo	e	cidade	
global	 por	 excelência,	 estando	 no	
mesmo	patamar	de	nova	York,	lon-
dres	e	Paris	como	principais	cen-
tros	 de	 comando	 da	 economia		
globalizada.	 é	 a	 metrópole	 mais	
importante	da	enorme	megalópole	
do	país.	na	foto	de	2012,	bairro	de	
shinjuku,	tóquio	(Japão).	compare	
esta	foto	com	a	da	página	187.
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Principais parques tecnológicos

O Japão, ao lado dos Estados Unidos e da União 

Europeia, é o líder em novas tecnologias na atual Re-

volução Informacional. O país abriga diversos centros 

de pesquisa e inúmeras indústrias de alta tecnologia, 

concentrados principalmente em seus dois mais im-

portantes tecnopolos, ou cidades da ciência, como os 

japoneses denominam seus parques tecnológicos: 

Tsukuba e Kansai.

A Cidade da Ciência de Tsukuba, no município 

de Ibaraki, a 60 quilômetros a nordeste de Tóquio, é o 

principal tecnopolo do país e um dos mais importan-

tes do mundo (localize-a no mapa da página 191). Sua 

implantação começou na década de 1960, com inves-

timentos estatais, e, ao longo dos anos 1970 e 1980, 

recebeu diversos centros de pesquisas governamen-

tais. Em 2010 existiam 55 institutos públicos e priva-

dos de educação e pesquisa em funcionamento, entre 

eles a Universidade de Tsukuba, a Agência de Explo-

ração Aeroespacial do Japão, o Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia Industrial Avançada, o Instituto 

Nacional de Estudos Ambientais (observe o mapa ao 

lado). Desde meados dos anos 1980, com a consolida-

ção desse parque tecnológico, ocorreu a instalação de 

muitas empresas privadas em seu interior.

A Cidade da Ciência de Kansai abrange os mu-

nicípios de Kyoto, Osaka e Nara (localize-os no mapa 

acima); por isso esse tecnopolo também é conhecido 

pelo acrônimo Keihanna (Kei = Kyoto, Han = Osaka, 

Na = Nara). Trata-se da segunda região mais indus-

trializada do Japão, e sua implantação começou em 

meados dos anos 1980. Porém, diferentemente de 
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p	 a	cidade	da	ciência	de	tsukuba	tem	uma	população	de	cerca	
de	200	mil	pessoas,	dos	quais	12	mil	são	pesquisadores,	e	
conta	com	mais	de	trezentas	instituições,	entre	centros	de	
pesquisas	do	estado	e	filiais	das	corporações	japonesas.

Tsukuba, que é um empreendimento predominante-

mente estatal, em Kansai há uma forte presença de 

laboratórios de empresas privadas, como a Panasonic 

e a Canon. Lá também há importantes universidades 

e centros de pesquisa públicos e privados geradores 

de tecnologias inovadoras: Universidade de Osaka, 

Instituto de Ciência e Tecnologia de Nara, Instituto 

Internacional de Pesquisas Avançadas em Telecomu-

nicações em Kyoto, entre outros.
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Um dos mais importantes setores de alta tecno-

logia em que o Japão é líder mundial, e que pressupõe 

o domínio da microeletrônica e da mecânica, é a ro-

bótica. O país domina o desenvolvimento e a aplica-

ção da robótica ao processo produtivo. A utilização de 

robôs, sobretudo na indústria automobilística, que é 

o setor mais automatizado da economia nipônica, foi 

um dos principais fatores que colaboraram para o 

grande aumento da produtividade e da competitivi-

dade de seu parque industrial. Em 2012, havia no Ja-

pão dezenas de empresas produzindo robôs indus-

triais, tanto para o mercado interno como para expor-

tação. A Fanuc, a maior delas, tem sede em Yamanashi 

e filiais em outras cidades do Japão e em outros paí-

ses, como Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia 

do Sul e Brasil.

Apesar de o Japão manter a liderança da produção 

e utilização de robôs industriais, a crise de 2008/2009 

atingiu fortemente sua economia e levou a uma dimi-

nuição dos estoques em operação, como mostra a tabe-

la a seguir. Em 2008, 34% dos robôs industriais em fun-

cionamento no mundo operavam em fábricas japone-

sas, mas em 2009 esse percentual se reduziu para 33% e 

havia previsão de redução para 24% em 2012.

mAIOrES ESTOQuES DE rOBôS INDuSTrIAIS 
Em OPErAçãO NO muNDO (Em uNIDADES)

País 2008 2009 2010 2011 2012*

Japão 355 562 339 800 307 698 307 201 291 200

América do Norte** 168 489 166 800 173 174 184 679 199 693

Alemanha 144 803 145 800 148 256 157 241 163 500

Coreia do Sul 76 923 79 300 101 080 124 190 146 300

China 31 787 36 800 52 290 74 317 99 900

Itália 63 051 62 900 62 378 62 245 61 000

mundo 1 035 674 1 031 000 1 059 162 1 153 097 1 235 600

IFR STATISTICAL DEPARTMENT. World Robotics 2009. Disponível em: <www.worldro-

botics.org/downloads/2009_executive_summary.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2010; IFR 

STATISTICAL DEPARTMENT. World Robotics 2012. Disponível em: <www.worldrobotics.

org/uploads/media/Executive_Summary_WR_2012.pdf>. Acesso em: 28 out. 2012.

* Estimativa.  ** Estados Unidos, Canadá e México.

crises econômicas

O grande sucesso econômico do Japão resultou 

de uma eficiente combinação de livre mercado com 

planejamento estatal. O influente Ministério da In-

dústria e do Comércio Internacional, criado em 1951, 

teve papel importante na elaboração de diretrizes 

macroeconômicas de longo prazo. Em 2001, após pas-

sar por um processo de reorganização, teve seu nome 

mudado para Ministério da Economia, Comércio e 

Indústria. Funcionando em sintonia com os grandes 

grupos econômicos, após a Segunda Guerra o Estado 

japonês deu sustentação e apoio à competição para a 

conquista de mercados no exterior.

Entretanto, no início dos anos 1990 a economia 

japonesa perdeu fôlego e entrou em um período de 

estagnação que de certa forma foi consequência do 

sucesso dos anos anteriores. O grande acúmulo de ri-

quezas no país levou os agentes econômicos a uma 

crescente especulação com ações, o que provocou 

uma enorme alta na Bolsa de Valores de Tóquio e 

também dos imóveis, que atingiram valores estratos-

féricos. Os bancos japoneses, que na época chegaram 

a ocupar oito das dez primeiras posições entre os 

maiores grupos financeiros do mundo, segundo o re-

latório World Investiment Report 2012, da Unctad, em-

placaram apenas dois entre os dez maiores, conside-

rando o patrimônio: o Mitsubishi UFJ Financial Group 

e o Mizuho Financial Group. A concessão de grandes 

empréstimos sem critério, principalmente para o 

mercado imobiliário, gerou grande especulação nesse 

setor. Essa bolha especulativa – financeira e imobiliá-

ria – estourou no início dos anos 1990. Os valores das 

ações e dos imóveis despencaram, fazendo a crise se 

propagar pela economia real e provocar o fechamento 

de empresas e o aumento do desemprego. Os bancos, 

não tendo como receber dos devedores, deixaram de 

fazer novos empréstimos. Muitas empresas (indus-

triais e comerciais) e instituições financeiras (bancos, 

seguradoras, corretoras de valores, etc.) foram à falên-

cia, levando o país à estagnação econômica, como 

pode ser constatado pelo gráfico a seguir.

p	 os	japoneses	são	os	líderes	mundiais	em	robótica	e	pos-
suem	a	maior	quantidade	de	robôs	industriais	em	operação.	
Porém,	 esses	 equipamentos	 não	 são	 usados	 apenas	 na	
indústria.	na	foto,	um	robô	com	cabeça	de	gato	chamado	
“mecha-najavu”	 (mecha,	do	 inglês	mechanical;	najavu	é	
uma	raça	japonesa	de	felino)	prepara	sorvete	no	parque	de	
diversão	namco	namja	town,	em	tóquio,	em	2011.
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Agravando esse quadro, a população, receosa com 

a crise, passou a poupar mais, o que reduziu ainda mais 

os níveis de consumo. Esse fato, além de aumentar a 

historicamente alta taxa de poupança interna, dificul-

tou a retomada do crescimento econômico. Com isso, a 

economia japonesa cresceu nos anos 1990 apenas 1% 

na média anual, e nos anos 2000 foi ainda pior: 0,9% 

(recordando: na década de 1980 o crescimento médio 

anual havia sido de 4,1%).

Como mostram os dados do gráfico abaixo, a 

economia japonesa estava esboçando uma reação em 

meados dos anos 2000, mas com a crise mundial de 

2008/2009 o país entrou novamente em recessão.

Apesar da estagnação que viveu nos anos 1990 e 

2000 e de ter sido um dos países mais atingidos pela 

crise de 2008/2009, o Japão permanece como terceiro 

PIB do mundo ( foi superado pela China em 2010) e é 

uma potência industrial de primeira linha: moderna e 

competitiva. O país sedia algumas das maiores corpo-

rações transnacionais do planeta, com destaque para 

Toyota, Nissan e Honda (automóveis); Hitachi, Pana-

sonic e Sony (eletrônicos em geral); Mitsubishi, Mitsui 

e Sumitomo (navios, automóveis, bancos, etc.); Fujitsu 

e NEC (computadores e softwares); Canon e Fujifilm 

(equipamentos fotográficos); Nippon Steel (aço), todas 

na lista das 500 maiores da revista Fortune.
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FMI. World Economic Outlook Database, abril 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 29 out. 2012.

1. Por	que	a	grande	arrancada	industrial	da	alemanha	aconteceu	a	partir	da	unificação	político-territorial	de	
1871?

2. explique	a	razão	de	a	alemanha	ter	sido	o	pivô	da	Primeira	e	da	segunda	Guerras.	Que	mudanças	o	territó-
rio	alemão	sofreu	após	essas	duas	guerras?

3. onde	está	concentrado	o	principal	parque	industrial	alemão?	Quais	fatores	explicam	essa	localização?

4. Quais	as	principais	causas	da	rápida	recuperação	econômica	japonesa	após	a	segunda	Guerra?

5. como	se	explica	a	crise	econômica	japonesa	a	partir	do	início	dos	anos	1990?	o	país	também	foi	atingido	
pela	crise	de	2008/2009?

compreendendo conteúdos

FMI. World Economic Outlook Database, April 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 29 out. 2012.
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1. releia	a	afirmação	a	seguir,	retirada	do	ensaio	Antropogeografia,	do	geógrafo	alemão	Friedrich	ratzel,	pu-
blicado	originalmente	em	1882:

Um povo decai quando sofre perdas territoriais. Ele pode decrescer em número, mas ainda assim manter o 

território no qual se concentram seus recursos; mas se começa a perder uma parte do território, esse é sem 

dúvida o princípio de sua decadência futura.

ratzel,	F.	Geografia	do	homem	(antropogeografia).	In:	moraes,	antonio	carlos	robert	(org.).	Ratzel. são	Paulo:	
Ática,	1990.	p.	74.

com	base	na	análise	da	geografia	política	e	econômica	do	mundo	contemporâneo,	e	considerando	o	desenvolvi-
mento	da	própria	alemanha	e	do	Japão	após	a	segunda	Guerra,	utilize argumentos	para	confirmar	ou	refutar	a	
afirmação	de	ratzel.

2. observe	na	página	189	o	gráfico	que	mostra	a	estrutura	das	 importações	do	Japão.	correlacione	essas	
informações	com	as	que	constam	no	parágrafo	a	seguir,	considerando	os	aspectos	naturais,	econômicos	e	
tecnológicos	envolvidos.

De acordo com o relatório	de	desenvolvimento	industrial	2011, da Unido, em 2009, 96,7% da pauta de expor-

tações do Japão era composta de bens industrializados, dos quais 78,7% de produtos de média e alta tecnologia.

Que	conclusões	podem	ser	extraídas	da	correlação	dessas	informações?

desenvolvendo habilidades 

Pesquisa na internet

P república Federal da Alemanha

Acessando o portal oficial do governo alemão, você encontrará diversas informações sobre o país (em alemão, inglês e francês). 

Disponível em: <www.bundesregierung.de>. Acesso em: 24 nov. 2012.

P Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha

Há diversas informações sobre a economia alemã e também sobre suas relações com a economia brasileira (em português e 

alemão). Disponível em: <www.ahkbrasilien.com.br/pt>. Acesso em: 24 nov. 2012.

P Governo do Japão

Para obter diversos dados estatísticos do Japão, acesse o site do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI, 

em inglês). Disponível em: <www.meti.go.jp/english/index.html>. Acesso em: 24 nov. 2012.

P Atlas do Japão

No Japan Atlas há diversas informações sobre natureza, cultura, economia e tecnologia do país (em inglês). Disponível em: 

<web-japan.org/atlas>. Acesso em: 24 nov. 2012.

P Portal Japão

No site da Associação Brasil-Japão de Pesquisadores há diversas informações e notícias (em português) sobre o país asiático. 

Disponível em: <www.portaljapao.org.br>. Acesso em: 24 nov. 2012.

Sessão de vídeo

P Adeus, lenin! Direção: Wolfgang Beck, Alemanha, 2003.

A senhora Kerner vivia em Berlim Oriental e era uma entusiasta do socialismo. Um pouco antes da queda do Muro de Berlim, 

em novembro de 1989, sofre uma parada cardíaca e permanece em coma por longo período. Quando desperta, Alexander, seu 

filho, temendo por sua saúde, resolve esconder dela as mudanças políticas que estavam acontecendo como resultado da queda 

do Muro e da reunificação.

P Bem-vindo, mr. macDonald. Direção: Koki Mitani, Japão, 1997.

O filme retrata a gravação de um programa de rádio na qual há uma briga de egos entre os atores. Inusitada comédia japonesa 

cujo ponto alto e mais engraçado é a crítica à influência cultural norte-americana.
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A reforma é a segunda revolução da China.

Deng Xiaoping (1904-1997) foi secretário do Partido Comunista Chinês (1978-1992) e prin-
cipal responsável pela implantação da reforma econômica no país desde que ascendeu ao poder.

Embora as primeiras fábricas da Rússia tenham sido construídas no século XIX, 
ainda na época do Império Czarista, seu processo de industrialização só se acelerou 
após a Revolução de 1917, que deu origem à União Soviética. Na China esse proces-
so ocorreu somente depois da Revolução de 1949, inicialmente com apoio soviético. 
Nos dois países, após as mencionadas revoluções socialistas, foram implantadas 
economias planifi cadas, baseadas na propriedade estatal dos meios de produção e 
no planejamento centralizado.

Com o colapso do socialismo, em 1991 a União Soviética fragmentou-se, dando 
origem a quinze países independentes, sendo a Rússia o maior e mais importante 
deles. Depois de passar por profunda crise nos anos 1990, o país gradativamente 
renasce como potência, porém, agora na condição de economia emergente, ao lado 
de China, Índia, Brasil, África do Sul (com os quais compõe o grupo Brics), México, 
entre outros. O que levou a União Soviética à decadência e ao colapso econômico e 
político-territorial? Que fatores explicam a retomada do crescimento econômico da 
Rússia e seu gradativo retorno à condição de potência?

A China foi a economia que mais cresceu no mundo ao longo dos anos 1980 e 
1990, e nos anos 2000 continuou crescendo a taxas médias de 10% ao ano, quando 
alcançou a segunda posição entre os maiores PIBs do planeta, como mostra a tabela. 
Como explicar as aceleradas transformações pelas quais a China vem passando? Como 
compreender seu rápido salto à condição de potência mundial? Essas e outras questões 
sobre a Rússia e a China serão tratadas neste capítulo.

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

China Rússia

População, em milhões de habitantes (2010) 1 338 142

PIB, em bilhões de dólares (2011) 7 298 (2o do mundo) 1 894 (9o)

• Agricultura (%) 10 4

• Indústria (%) 47 37

• Serviços (%) 43 59

Crescimento do PIB, média anual em % (2000-2010) 10,8 5,4

Renda per capita, em dólares (2011) 5 414 13 543

Empresas na Fortune Global 500 2012 73 7

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20-22, 214-220; FMI. World Economic 

Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso 

em: 12 nov. 2012; GLOBAL 500 2012. Fortune, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/

global500/2012/full_list>. Acesso em: 12 nov. 2012.
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UNIÃO SOVIÉTICA / RÚSSIA

ORIGEM E CRISE DA ECONOMIA PLANIFICADA

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), formada em 1922, nasceu da vitória dos bol-

cheviques, sob a liderança de Vladimir Lenin, na Re-

volução Russa de 1917. Politicamente, o novo Estado 

consolidou-se sob o governo de Josef Stálin (1924-

-1953), que sucedeu Lenin após sua morte, em 1924, 

quando foi implantado um regime de partido único 

– o Partido Comunista da União Soviética (PCUS) –, 

extremamente centralizado e autoritário. O cargo 

máximo na hierarquia de poder era o de secretário-

-geral do PCUS, escolhido entre os membros do 

politburo instalados no Kremlin, sede do governo em 

Moscou.

Como consequência da revolução, a economia 

passou por um processo forçado de estatização e pla-

nifi cação:

• praticamente todos os meios de produção – fábri-

cas, minas, fazendas, etc., além do comércio e dos 

serviços – foram estatizados, ou seja, foram confi s-

cados pelo Estado e passaram a ser controlados 

pelo governo;

• as metas de produção industrial, mineral e agrícola 

do país passaram a ser defi nidas por planos quin-

quenais, elaborados pelo Comitê Estatal de Plane-

jamento, mais conhecido por Gosplan (o acrônimo 

vem do russo Gosudarstvennyi planovyi komitet). 

O primeiro plano quinquenal, implementado de 

1928 a 1932, tinha como principal objetivo construir 

as bases da economia socialista, por isso priorizou a 

implantação da indústria pesada, a expansão da in-

fraestrutura básica e a criação de fazendas coletivas, 

forçando os agricultores a aderir ao novo modelo de 

produção. Com isso a economia cresceu signifi cativa-

mente e a produção industrial teve grande avanço, 

como mostra a tabela a seguir. No entanto, as metas 

de produtividade estabelecidas pelos planos quinque-

nais eram quantitativas e quase não levavam em con-

ta a qualidade dos produtos.

ÍNDICES ANUAIS DE PRODUÇÃO MANUFATUREIRA � 1913�1938

Ano URSS Estados Unidos Japão Alemanha Reino Unido

1913 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1920 12,8 122,2 176,0 59,0 92,6

1925 70,2 148,0 221,8 94,9 86,3

1929 181,4 180,8 324,0 117,3 100,3

1932 326,1 93,7 309,1 70,2 82,5

1938 857,3 143,0 552,0 149,3 117,6

KENNEDY, Paul. Ascensão e queda das grandes potências: transformação econômica e conflito militar de 1500 a 2000. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989. p. 290.

O Kremlin (‘cidadela’ ou ‘castelo’, em russo) é 
um conjunto de edifi cações no centro de Mos-
cou (Rússia) cercado por uma muralha de 
20 m de altura e 2,6 km de extensão. Seus 
edifícios foram construídos desde o século 
XIV. Foi sede do governo czarista durante lon-
gos anos e, depois da Revolução de 1917, 
 tornou-se o centro do poder soviético. Com o 
fim da União Soviética em 1991, passou a 
sediar o governo russo, mas abriga também 
palácios, museus e catedrais de grande valor 
histórico-cultural. Na foto, tirada no inverno 
de 2012, o palácio do Kremlin, com suas 
cúpulas douradas, e a muralha vermelha que 
o cerca, vistos do rio Moscou.
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Sob a economia planifi cada, a União Soviética sal-

tou de uma posição periférica, no início do século XX, 

ao posto de segunda economia do planeta, na época da 

Segunda Guerra Mundial, posição que ainda manteve 

por alguns anos. Principalmente na década de 1930, 

enquanto as potências ocidentais sofriam o impacto 

da crise de 1929, o crescimento industrial soviético foi 

muito rápido. Observe na tabela que, devido ao colapso 

econômico provocado pela Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) e pela Revolução de 1917, o país socialista 

partiu de um patamar muito baixo em 1920.

A economia planifi cada foi bem-sucedida no pe-

ríodo em que o mundo se organizou segundo os pa-

drões tecnológicos da Segunda Revolução Industrial. 

Enquanto a produção e, portanto, a tecnologia e os 

índices de produtividade tiveram como referência 

aqueles padrões, a União Soviética esteve em pé de 

igualdade com os Estados Unidos e outros países ca-

pitalistas desenvolvidos. Como vimos, desde o primei-

ro plano quinquenal os planejadores soviéticos prio-

rizaram as indústrias intermediárias e de bens de ca-

pital, com o objetivo de garantir autonomia ao país, 

além de investir na infraestrutura necessária para 

sustentar o processo de industrialização. Indústrias 

como a siderúrgica, a petrolífera, a bélica e a de má-

quinas e equipamentos tiveram enorme crescimento: 

por exemplo, do início do primeiro plano quinquenal 

até o fi nal do segundo, a produção de aço saltou de 4 

para 18 milhões de toneladas. Foram construídas bar-

ragens e hidrelétricas, ferrovias, redes de transmissão 

de energia, portos, aeroportos, etc.

O segundo plano quinquenal (1933-1937) conti-

nuou a priorizar a indústria pesada, e o terceiro (1938-

-1942) foi interrompido pela eclosão da Segunda Guer-

ra. O quarto plano quinquenal (1946-1950) foi direcio-

nado à recuperação da economia e à reconstrução das 

fábricas e das obras de infraestrutura destruídas pelo 

confl ito bélico. Os planos seguintes continuaram enfa-

tizando o setor industrial de base e o bélico, já no con-

texto da Guerra Fria e da corrida armamentista. Tudo 

isso possibilitou um elevado crescimento econômico.

Nos primórdios da Terceira Revolução Industrial, 

a União Soviética chegou a liderar alguns setores: por 

exemplo, ao lançar ao espaço, em 1957, o primeiro sa-

télite artifi cial (Sputnik), ou quando colocou o primei-

ro astronauta (Yuri Gagarin) em órbita ao redor da 

Terra, em 1961. No entanto, a partir da década de 1970, 

quando a Revolução Técnico-Científi ca começou a se 

acelerar nos países capitalistas desenvolvidos, sobre-

tudo nos Estados Unidos, a União Soviética não con-

seguia acompanhá-los e começou a sofrer defasagem 

econômica e tecnológica. Uma fatia crescente do orça-

mento era comprometida com a indústria bélica e ae-

roespacial, setores em que o país se mantinha compe-

titivo por conta da corrida armamentista com os Esta-

dos Unidos. Entretanto, ao contrário do que acontecia 

nos Estados Unidos e na Europa ocidental, na União 

Soviética as inovações tecnológicas desenvolvidas 

nesses setores não migravam para as indústrias civis, 

dinamizando a economia e gerando novos produtos. 

Como a produtividade da indústria em geral e do setor 

de bens de consumo em particular era baixa e não 

acompanhava os avanços 

tecnológicos dos países ca-

pitalistas desenvolvidos, seu 

parque industrial mostrou-

-se incapaz de produzir bens 

em quantidade e qualidade 

sufi cientes para abastecer a 

população, gerando filas e 

aborrecimentos.
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∏ As fi las nas lojas do Estado eram 
o retrato mais emblemático da 
falência da economia burocrati-
zada da União Soviética. Na foto, 
tirada em 24 de outubro de 1991, 
pessoas esperam na fila para 
comprar peixe (que não era ven-
dido havia duas semanas), num 
mercado estatal em São Peters-
burgo, Rússia.
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O próprio Gorbatchev fez uma 

análise bastante realista dessa si-

tuação em um livro lançado logo 

depois de chegar ao poder, um best-

-seller mundial na época. Leia o tre-

cho a seguir.P
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∏ O sucateamento das indústrias na União 
Soviética era cada vez mais acentuado, 
aumentando sua defasagem em tecnolo-
gia de produtos e de processos produtivos 
em relação às potências capitalistas. As 
fábricas eram muito poluentes, seus pro-
dutos eram de pior qualidade e sua produ-
tividade, menor. Na foto, de 1991, indústria 
metalúrgica em Chelyabinsk, nas proximi-
dades dos Montes Urais, Rússia.

Estava-se desenvolvendo uma situação absurda: a URSS, o 

maior produtor mundial de aço, matérias-primas, combustíveis e 

energia, apresentava escassez de tais recursos devido ao uso inefi -

ciente ou ao desperdício. Apesar de ser um dos maiores produtores 

de grãos para alimentação, tinha de comprar milhões de toneladas 

por ano para forragem. Possuímos o maior número de médicos e lei-

tos hospitalares para cada mil habitantes, e, ao mesmo tempo, exis-

tem claras defi ciências em nossos serviços de saúde. Nossos fogue-

tes conseguem encontrar o cometa de Halley e atingir Vênus com uma 

precisão surpreendente, mas ao lado desses triunfos científi cos e 

tecnológicos existe uma inefi ciência óbvia para aplicar nossas con-

quistas científi cas às necessidades econômicas, e muitos dos eletro-

domésticos na URSS apresentam uma qualidade sofrível.

Infelizmente, isso não é tudo. Iniciou-se uma gradual erosão de 

valores ideológicos e morais de nosso povo.

Ficou claro que a taxa de crescimento caía rapidamente e que 

todo o mecanismo de controle de qualidade não estava funcionando 

de forma adequada. Havia falta de receptividade com relação aos 

avanços científi cos e tecnológicos, a melhoria do padrão de vida esta-

va diminuindo e havia difi culdade no fornecimento de alimentos, ha-

bitação, bens de consumo e serviços.

GORBATCHEV, Mikhail. Perestroika: novas ideias para o meu país e o 

mundo. São Paulo: Best Seller, 1987. p. 20.

p Mikhail S. Gorbatchev, um dos políticos mais importantes 
do século XX, em sessão de autógrafos no lançamento de 
seu livro de memórias em Nova York (1996). Indicado ao 
cargo de secretário-geral do PCUS em 1985, aos 54 anos 
de idade, foi um dos mais jovens líderes soviéticos. Ascen-
deu ao poder com a morte de Konstantin Chernenko (1911-
-1985), que governara por apenas um ano em substituição 
a Yuri Andropov (1914-1984), que por sua vez também teve 
um mandato curto após suceder a Leonid Brejnev (1906-
-1982). Este teve um governo mais longevo: fi cou no poder 
de 1964 a 1982. Na URSS não havia eleições, os governan-
tes só eram substituídos quando morriam.

PERESTROIKA – NOVAS IDEIAS PARA O MEU PAÍS E O MUNDO 
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No início da década de 1980, os Estados Unidos 

deram o golpe de misericórdia na enfraquecida econo-

mia soviética. Em 1981, Ronald Reagan, do Partido Re-

publicano, foi eleito presidente em substituição a 

Jimmy Carter, do Partido Democrata, tido por muitos 

como um governo fraco em política externa. Logo de-

pois de assumir o cargo, Reagan triplicou o orçamento 

para a defesa. Com isso a União Soviética não teve mais 

como continuar a corrida armamentista e os acordos 

de paz tornaram-se necessários e urgentes.

Em 1985, Mikhail Gorbatchev ascendeu ao cargo de 

secretário-geral do PCUS. Além de negociar acordos de 

redução de armas, seu desafi o era recolocar o país no 

mesmo patamar tecnológico do mundo ocidental e au-

mentar a produtividade da economia, assim como a ofer-

ta e a qualidade de bens de consumo para a população.
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Gorbatchev, rompendo com o imobilismo da era 

Brejnev, logo que assumiu o poder propôs um conjun-

to de reformas voltadas para a modernização da eco-

nomia soviética, chamado perestroika (‘reestrutura-

ção’, em russo), visando à superação de suas profundas 

contradições. Planejava criar condições para atrair in-

vestimentos estrangeiros: facilitar a formação de em-

presas mistas (joint ventures), assegurando o acesso a 

novas tecnologias da Terceira Revolução Industrial; 

introduzir processos produtivos e métodos de controle 

de qualidade inovadores, a fi m de modernizar as em-

presas estatais; entre outras medidas, que visavam ao 

aumento da produtividade. Para ele, outra necessidade 

urgente era frear a corrida armamentista. Esperava 

com isso diminuir os gastos militares e obter os recur-

sos necessários a essas mudanças. Desde que chegou 

ao poder, Gorbatchev sempre tomou a iniciativa para 

a assinatura de acordos de paz com os Estados Unidos, 

o que lhe valeu o prêmio Nobel da Paz em 1990.

A implantação dessas mudanças econômicas tam-

bém envolveu reformas no sistema político-administra-

tivo. Era preciso pôr fi m à ditadura desmontando o apa-

relho repressor herdado da era Stálin e assegurando li-

berdade de imprensa e direitos democráticos mínimos. 

Com a implantação da glasnost (‘transparência política’, 

em russo), teve início a abertura política na União Sovié-

tica. Entretanto, a incipiente desmontagem do aparelho 

repressor liberou forças contidas havia muito tempo. 

Nacionalistas de várias repúblicas da União começaram 

a reivindicar autonomia em relação a Moscou. Durante 

a existência da União Soviética, muitas minorias étnicas 

foram oprimidas pelos russos, a etnia majoritária e que 

de fato detinha o poder no país. As repúblicas bálticas 

(Estônia, Letônia e Lituânia), anexadas à União Soviética 

após a Segunda Guerra, foram pioneiras, declarando sua 

independência. Em seguida, o separatismo ganhou força 

nas demais regiões do país, levando à completa frag-

mentação política da antiga superpotência.

O FIM DA UNIÃO SOVIÉTICA E O 
RESSURGIMENTO DA RÚSSIA

Mikhail Gorbatchev, que já estava sendo forte-

mente cobrado pela crise econômica e pelos insuces-

sos da perestroika, teve de contemporizar com as 

pressões dos separatistas. Buscando manter a coesão 

territorial do país, tentou fi rmar um novo Tratado da 

União, fazendo um acordo com as repúblicas e conce-

dendo-lhes maior autonomia no âmbito de uma fede-

ração renovada. Isso, porém, era inaceitável para os 

comunistas ortodoxos russos e, ao mesmo tempo, 

não contentava os separatistas mais radicais.

Um dia antes de entrar em vigor o acordo fi rmado 

entre Gorbatchev e os representantes das repúblicas, os 

comunistas ortodoxos e setores conservadores das for-

ças armadas deram um golpe de Estado e mantiveram 

Gorbatchev em prisão domiciliar em sua casa de vera-

neio, onde passava as férias. A tentativa golpista, que 

durou de 18 a 20 de agosto de 1991, fracassou por falta 

de apoio popular, por divisões no PCUS e nas forças ar-

madas e por causa da resistência liderada pelo reformis-

ta Boris Ieltsin (1931-2007), eleito presidente da Rússia 

um mês antes. Após a fracassada tentativa golpista, 

Mikhail Gorbatchev foi reconduzido a seu cargo. No en-

tanto, o poder soviético se enfraquecera, porque as re-

públicas, uma a uma, proclamaram a independência 

política. Fortalecido com a crise, Ieltsin iniciou o grada-

tivo desmonte das instituições da União Soviética, 

como a proibição de funcionamento 

do PCUS na Rússia e o confi sco de 

seus bens, contribuindo para o esva-

ziamento do poder de Gorbatchev. 

No início de dezembro de 1991, a 

própria Rússia, principal sustentá-

culo da União Soviética, sob a presi-

dência de Ieltsin, proclamou sua in-

dependência política, num golpe 

velado contra Gorbatchev.

P
e
te

r 
T
u

rn
le

y
/C

o
rb

is
/L

a
ti

n
s
to

ck

∏ Manifestação popular ocorrida em 1989 
na cidade de Kaunas, Lituânia, pela inde-
pendência do país em relação à União 
Soviética. Os comunistas ortodoxos sa-
biam que, no momento em que alguma 
república conseguisse sua independência, 
seria o início do fi m da União Soviética.
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A CEI foi criada como tentativa de gerir a inter-

dependência econômica que existia entre as repúbli-

cas da União Soviética e continuou existindo após se 

tornarem países politicamente independentes. Por 

exemplo, a Ucrânia depende de petróleo e gás natu-

ral russos, e a Rússia depende dos cereais produzi-

dos nas férteis terras negras ucranianas. O Casaquis-

tão tem importante produção de petróleo e carvão, 

mas como possui extensas áreas de desertos, depen-

de da importação de alimentos das outras repúbli-

cas. Praticamente todas as ex-repúblicas soviéticas 

dependiam, e em grande medida ainda dependem, 

da importação de produtos da indústria russa. Em-

bora os países almejem diversifi car seu comércio, o 

peso da história comum e da proximidade geográfi -

ca faz com que ainda haja considerável dependência 

em relação à Rússia, o país mais industrializado e a 

maior economia da região.

A Rússia ocupou o espaço da antiga União Soviéti-

ca no cenário internacional como o assento de membro 

permanente do Conselho de Segurança da ONU. No en-

tanto, perdeu poder no mundo, mesmo na região em 

que infl uenciava diretamente, o Leste Europeu, onde viu 

vários de seus antigos satélites ingressarem na Otan e na 

União Europeia. O fracasso da perestroika e a conturbada 

transição para a economia de mercado lançaram o país 

em profunda recessão. Segundo o Banco Mundial e o 

FMI, no período 1990-2000, o PIB russo encolheu 4,7% na 

média anual (o recorde foi em 1994, quando caiu 12,7%). 

A economia do país encolheu constantemente até 1996; 

em 1997 esboçou uma reação, mas veio a crise russa de 

1998 e o PIB encolheu novamente. A partir de 1999, a 

economia da Rússia entrou num período de crescimento 

elevado (entre 2000 e 2010 cresceu em média 5,4% ao 

ano), só interrompido pela crise fi nanceira de 2008/2009. 

Observe os dados da tabela da página seguinte.

Mar
Cáspio

OCEANO GLACIAL ÁRTICO

Mar de Aral

RÚSSIA

GEÓRGIA

AZERBAIJÃO

ARMÊNIA
USBEQUISTÃO

TaskentAshgabat

Baku

Ierevan
Tbilisi

Kiev

Minsk

Vilnius

Riga Tallin

Moscou

QUIRGUISTÃO

CASAQUISTÃO

TAJIQUISTÃO

ESTÔNIA
LETÔNIA

LITUÂNIA

BELARUS

UCRÂNIA

MOLDÁVIA

Bishkek

Dusanbe

C
írc

ul
o 

Po
la

r Á
rt

ic
o 

 

Mar de
Okhotsk

Mar de
Barents

100º L

Mar Negro

Astana

TURCOMENISTÃO

Chisinau

Comunidade de Estados Independentes

Estados que não aderiram à CEI

Antigo limite da URSS

km

0 670

A Rússia e a CEI

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

A
da

pt
ad

o 
de

: S
O

LO
N

EL
, M

. (
D

ir.
). 

G
ra

nd
 a

tla
s 

d’
au

jo
ur

d’
hu

i. 
Pa

ri
s:

 H
ac

he
tt

e,
 2

00
0.

 p
. 5

6.

p A antiga URSS era composta de 15 repúblicas e se estendia por uma área de cerca de 22 milhões de qui-
lômetros quadrados. De sua fragmentação surgiram 15 novos Estados independentes, e o maior deles, a 
Federação Russa, continua sendo o país mais extenso do mundo, com 17 milhões de quilômetros qua-
drados (25% desse território está na Europa e 75%, na Ásia).

Um encontro dos presidentes da Rússia, Ucrânia e 

de Belarus, realizado em 8 de dezembro de 1991, selou 

o / m da União Soviética e / rmou o Acordo de Minsk 

(capital de Belarus, sede do encontro), que criou a Co-

munidade de Estados Independentes (CEI). Em 21 

de dezembro, essa comunidade foi instituída pelo Tra-

tado de Alma-Ata (Casaquistão), pelo qual 11 das anti-

gas repúblicas soviéticas aderiram à CEI (em 1993, a 

Geórgia também ingressou); apenas Lituânia, Letônia e 

Estônia optaram por não fazer parte do grupo (observe 

o mapa abaixo). Em 25 de dezembro, com seu poder 

completamente esvaziado, Gorbatchev renunciou ao 

cargo de presidente da União Soviética. No dia seguinte, 

a bandeira vermelha com a foice e o martelo, da União 

Soviética, foi arriada do Kremlin e em seu lugar foi has-

teada a bandeira branca, azul e vermelha, da Federação 

Russa (reveja a foto da página 197). Esse fato simbolizou 

o / m da URSS e a passagem do poder para a Rússia.
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INDICADORES ECONÔMICOS DA RÚSSIA

Indicadores 1993 1997 1998 2000 2007 2009 2011

PIB (bilhões de dólares) 184 405 271 260 1 300 1 222 1 894

Crescimento anual do PIB (%) – 8,7 1,4 – 5,3 10,0 8,5 – 7,8 4,3

PIB per capita (em dólares) 1 237 2 749 1 853 1 775 9 153 8 614 13 543

Taxa de infl ação (%) 874,6 14,8 27,7 20,8 9,0 11,7 9,3

Desemprego (%) 5,3 10,8 11,9 10,6 6,1 8,4 7,3

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2011. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 12 nov. 2012.

O resultado da recessão dos anos 1990 e da cri-

se de 1998 foi a elevação do desemprego, que atingiu 

11,4% da população ativa em 1998; com isso, houve 

aumento da pobreza e piora dos indicadores de dis-

tribuição de renda. No entanto, a partir de 1999 o 

PIB da Rússia passou a crescer com taxas anuais ele-

vadas, impulsionado pela desvalorização de sua 

moeda, que estimulou suas vendas ao exterior, e pela 

elevação do preço do petróleo, seu principal produto 

de exportação. Isso contribuiu para uma melhora 

nos indicadores de distribuição de renda, como 

mostra a tabela.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NA RÚSSIA
�PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA RENDA NACIONAL�

Ano
Aos 20% 

mais 
pobres

Aos 60% 
intermediários

Aos 20% 
mais ricos

Aos 10% 
mais 
ricos

1993 7,4 54,5 38,2 22,2

2000 4,9 43,8 51,3 36,0

2009 6,5 46,4 47,1 31,7

THE WORLD BANK. World Development Report 1998/99. Disponível em: <www.

worldbank.org>. Acesso em: 29 mar. 2004; THE WORLD BANK. World Development 

Indicators 2003. Washington, D.C., 2003. p. 66; THE WORLD BANK. World 

Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 75.

A INDÚSTRIA RUSSA

Os imensos recursos naturais

A Rússia, em razão de sua enorme extensão ter-

ritorial e da diversidade de sua estrutura geológica, é 

um dos países mais ricos do mundo em recursos mi-

nerais. Há em seu território extensas áreas de bacias 

sedimentares, ricas em combustíveis fósseis, e de es-

cudos cristalinos, ricos em minerais metálicos, além 

do enorme potencial hidráulico de seus extensos rios, 

que possibilitou a construção de grandes usinas hi-

drelétricas nos trechos planálticos. 

Como mostra o mapa a seguir, a Rússia dispõe de 

importantes reservas de fontes de energia, com desta-

que para o petróleo e o gás natural. 

Segundo a publicação � e World Factbook, o país 

é o segundo produtor e exportador mundial de petró-

leo do mundo (o primeiro é a Arábia Saudita). Em 

2011 extraiu 10,2 milhões de barris de petróleo por dia 

(em média) e exportou 54% desse total diariamente. A 

maior produção se encontra na bacia do Volga-Ural e 

na Sibéria ocidental e oriental. Possui as maiores re-

servas e é o maior produtor e exportador de gás natu-

ral do planeta. Em 2011 extraiu 670 bilhões de metros 

cúbicos e exportou 30% desse total, sendo o principal 

fornecedor de vários países da Europa ocidental. As 

principais regiões produtoras são Pechora (extremo 

norte da Rússia europeia) e Sibéria ocidental, mas há 

importantes reservas também na Sibéria oriental.

A Rússia é também um importante produtor de 

carvão mineral: em 2011 extraiu 334 milhões de tonela-

das (sexto produtor mundial). A extração se concentra 

nas bacias de Pechora e Donets (fronteira com a Ucrâ-

nia), na porção europeia, e nas bacias da Sibéria ociden-

tal (principalmente na região do Kuzbass). Na parte asiá-

tica estão mais de 80% das reservas e, portanto, as maio-

res possibilidades de ampliação da produção. O país é 

um grande produtor de eletricidade (quarto do mundo). 

Em 2010, gerou 983 bilhões de kW/h, sobretudo em ter-

melétricas movidas a petróleo, gás e carvão e em gran-

des usinas hidrelétricas. As principais se encontram nos 

rios da bacia do Volga (porção europeia de seu território) 

e nos rios que cortam os planaltos do sul da Sibéria oci-

dental, principalmente no Ienissei e no Angara.

202 INDUSTRIALIZAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL

GGB_v2_PNLD2015_196a218_U02C09.indd   202 3/25/13   9:37 AM



Carvão

Central termelétrica

Central hidrelétrica

Central nuclear

Petróleo

Gás natural

Reservas de petróleo
e gás natural

Oleoduto

Gasoduto

Refinaria de
petróleo

R
io

 O
b

R
io VolgaMoscou

Mar
Cáspio

Mar de
Aral

Mar de
Barents

100º L

Rio Angara

R
io Ienissei

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO GLACIAL ÁRTICO

SIBÉRIA
OCIDENTAL

MONTES
URAIS

SIBÉRIA
ORIENTAL

    

   
   

   
   

  C
írc

ul
o 

Po
la

r Á
rt

ic
o

M
ar N

egro

km

0 680

02_09_m007_2GGBg15jS

Rússia: energia

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 93.
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A Rússia dispõe de grandes reservas de minérios 
metálicos e não metálicos extraídos nos escudos cris-
talinos dos Montes Urais, onde se encontram as prin-
cipais províncias minerais do país e outras no planalto 
central siberiano. Destaca-se como grande produtor 
de diamante industrial, níquel, platina, entre outros, 
como mostra a tabela. Também é importante produ-
tor de urânio, extraído de jazidas da Sibéria ocidental. 
Esse minério radiativo é enriquecido tanto para fins 
pacíficos quanto bélicos: é usado na movimentação de 
reatores de usinas termonucleares que produzem 
energia elétrica, mas também nas ogivas que armam 
os mísseis balísticos do arsenal nuclear russo.

Produção mineral na rússia – 2011

minério
% da produção 

mundial
posição no 

mundo

Diamante industrial 27,3 1o 

Níquel 17,8 1o 

Platina 13,1 2o 

Alumínio 9,5 2o 

Magnésio 5,3 2o 

Cobalto 6,9 4o 

Ouro 7,4 5o 

Ferro 4,2 5o

Urânio 5,5 6o 

BADIE, B.; DOMINIQUE, V. El estado del mundo: anuario económico geopolítico 
mundial 2012. Madrid: Akal, 2011. p. 608-610; WORLD Nuclear Association. 
Uranium production figures 2001-2011. Disponível em: <www.world-nuclear.org/
info/uprod.html>. Acesso em: 13 nov. 2012.

A riqueza do subsolo russo, especialmente o 
petróleo e o gás natural, tem sido fator fundamental 
para a recuperação da produção industrial, mas seu 
grande mercado interno de consumo também é 
muito importante. Com a recuperação econômica, 
após anos de recessão, surgiu uma significativa clas-
se média ávida por novos produtos, provocando o 
crescimento das indústrias de bens de consumo: au-
tomóveis, eletroeletrônicos, vestuário, etc., setores 
que não eram priorizados durante a vigência do con-
trole estatal da economia.

O parque industrial

As duas principais concentrações industriais na 
Rússia são a região dos Montes Urais e a de Moscou, 
mas há concentrações menores na Sibéria ocidental 
(observe o mapa da página seguinte).

Nas proximidades dos Urais há predominân-
cia de indústrias de bens intermediários, como as 
siderúrgicas, devido à disponibilidade do minério 
de ferro e de carvão mineral. As duas maiores em-
presas mineradoras e siderúrgicas do país – Severs-
tal e a Evraz Group – possuem minas de ferro e 
carvão e usinas siderúrgicas em diversos lugares do 
país e do exterior. Há também indústrias de bens de 
capital, como a de máquinas e equipamentos. As 
principais refinarias e petroquímicas do país estão 
próximas aos grandes lençóis petrolíferos, princi-
palmente na bacia do Volga-Ural, que fica entre 
Moscou e os Urais.
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Em torno da capital predominam indústrias de 
bens de consumo e de bens de capital por causa da 
existência de um amplo mercado consumidor e da 
boa infraestrutura de transportes e telecomunica-
ções. Na Sibéria ocidental, em razão da grande dispo-
nibilidade de recursos minerais, há importante con-
centração de indústrias pesadas, como siderúrgicas e 
metalúrgicas, principalmente na região do Kuzbass.

Com o / m do socialismo, iniciou-se um proces-
so de privatização e de adoção de mecanismos da 
economia de mercado nas ex-repúblicas soviéticas, 
além da instauração de um processo de moderniza-
ção da economia.

Na Rússia, durante o governo de Boris Ieltsin 
(1991-1999), uma parte das antigas empresas estatais 
foi privatizada. Dessas, algumas foram compradas 
por corporações estrangeiras ou por fundos de inves-
timento, outras tiveram suas ações distribuídas entre 
os empregados, mas muitas delas acabaram caindo 
nas mãos de políticos infl uentes ou mesmo de grupos 
criminosos que corromperam agentes do Estado para 
conseguir o controle de antigas estatais pagando va-
lores muito baixos. Esses grupos foram um dos seto-
res da sociedade russa que mais enriqueceu. Desde a 
época da União Soviética controlavam uma economia 
paralela que fl oresceu nos interstícios da economia 

plani/ cada em decorrência da escassez dos mais va-
riados produtos. Entretanto, como veremos, ainda há 
muitas empresas sob o controle total ou parcial do 
Estado russo.

Depois de um período de profunda crise, com a 
retomada do crescimento econômico surgiram gran-
des corporações russas de capital aberto, isto é, com 
ações cotadas na Bolsa de Valores de Moscou. É o caso 
da Gazprom (principal produtora de gás natural do 
planeta, maior empresa russa e 15a na lista da Fortune 

Global 500 2012), da Lukoil e da Rosneft Oil, ambas 
também listadas naquela pesquisa. Essas três empresas 
são responsáveis por extrair petróleo e gás natural em 
diversos pontos do território russo e também no exte-
rior. Não é por acaso que as maiores corporações russas 
sejam do setor energético: como vimos, o petróleo e o 
gás são duas das maiores riquezas naturais do país.

Apesar do avanço do processo de privatização, di-
versas empresas, principalmente desses setores estraté-
gicos, continuam pertencendo, em parte, ao Estado. Em 
2012, a Gazprom ainda tinha 50% de suas ações nas 
mãos do governo russo, seu maior acionista. Do capital 
da Rosneft Oil, 75% das ações pertenciam ao Estado rus-
so. A Lukoil começou a ser privatizada em 1993: o gover-
no foi se desfazendo de suas ações e em 2004 vendeu o 
restante que possuía do capital da empresa.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 93.
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raO presidente Vladimir Putin, em seu 

primeiro mandato (2000-2004), planejava 

vender as empresas estatais que restaram, e 

que não fossem competitivas ou estratégi-

cas, para sanear as contas públicas e garan-

tir um crescimento de 7% ao ano em seu 

segundo mandato (2004-2008). Com isso o 

governo russo projetava dobrar o PIB do 

país até o / nal daquela década. Como mos-

tra o grá/ co ao lado, a economia russa vi-

nha crescendo a taxas elevadas, até que a 

crise / nanceira a atingiu em cheio, provo-

cando profunda recessão em 2009. Em 2010, 

porém, o crescimento foi retomado e, ape-

sar desse percalço, o valor do PIB do país 

duplicou desde 2004 e mais que quadrupli-

cou ao longo daquela década. Ou seja, Putin 

atingiu seu objetivo e acabou sendo reelei-

to. Em 2008, não pôde se candidatar a um 

terceiro mandato consecutivo e foi substi-

tuído por Dmitri Medvedev (ex-membro do 

Conselho de Administração da Gazprom), 

presidente eleito com seu apoio (em retri-

buição foi por ele indicado ao cargo de pri-

meiro-ministro). Em 2012, Putin foi eleito 

presidente para um novo mandato de quatro anos e, 

mantendo o rodízio de poder com Medvedev, indicou-o 

ao cargo de primeiro-ministro.

Com o rápido crescimento econômico nos anos 

2000, ao mesmo tempo que as empresas russas têm ga-

nhado importância no mundo, vem crescendo o fl uxo 

de investimentos estrangeiros no país, que atingiu 75 

bilhões de dólares em 2008 e depois caiu um pouco por 

causa da crise (observe a tabela abaixo). De acordo com 

a Unctad, os capitais estrangeiros têm sido atraídos pelo 

crescimento do mercado interno e pela possibilidade de 

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012.
Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 13 nov. 2012.
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Rússia: crescimento do PIB

exploração dos recursos naturais, especialmente no se-

tor energético. Por exemplo, a petrolífera Yukos, que che-

gou a ser a maior empresa privada russa, faliu em 2006 e 

foi comprada pela italiana ENI em associação com a 

compatriota Enel. Outro exemplo: naquele mesmo ano 

a petrolífera francesa Total e a norueguesa StatoilHydro 

/ rmaram parceria com a Gazprom para a exploração de 

gás natural no gigantesco campo de Shtokman, no mar 

de Barents. Compare os dados da Rússia com os núme-

ros dos Estados Unidos, o maior receptor de investimen-

tos do mundo, e de outros países do Brics.

INVESTIMENTO EXTERNO NOS ESTADOS UNIDOS E EM PAÍSES DO BRICS �EM BILHÕES DE DÓLARESV

País 1998 2001 2006 2008 2011

Estados Unidos 174,4 124,4 237,1 306,4 226,9

China 43,8 46,8 72,7 108,3 124,0

Brasil 28,9 22,5 18,8 45,1 66,7

Rússia 2,8 2,5 29,7 75,0 52,9

Índia 2,6 3,4 20,3 43,4 31,6

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. World Investment Report 2002. New York and Geneva, 2002. p. 303-305; UNITED NATIONS CONFERENCE ON 

TRADE AND DEVELOPMENT. World Investment Report 2012. New York and Geneva, 2012. p. 169-172.
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CHINA

A FORMAÇÃO DA CHINA COMUNISTA

A China é um país milenar. Ao longo de séculos 
de história, alternou períodos de maior ou menor pro-
dução econômica, tecnológica e cultural. Porém, no 
/ nal do século XIX, sob o governo da dinastia Man-
chu, o império estava decadente. A / gura do impera-
dor era apenas decorativa, e naquela época o país fora 
partilhado entre potências estrangeiras.

No início do século XX, sob a liderança do políti-
co Sun Yat-sen (1866-1925), foi organizado um movi-
mento nacionalista hostil à dinastia Manchu e à do-

minação estrangeira. Esse movimento culminou em 
uma revolução que atingiu as principais cidades do 
país, pôs / m ao império e instaurou a república em 
1912, dando origem à República da China. Sob a dire-
ção de Yat-sen foi organizado o Partido Nacionalista, 
o Kuomintang.

Apesar da proclamação da república, o país con-
tinuava envolto no caos político, econômico e social, 
e mantinham-se os laços de dependência com as po-
tências estrangeiras.

Nessa época começou a se desenvolver uma inci-
piente industrialização, com a chegada de investidores 
estrangeiros interessados em aproveitar a mão de obra 
muito numerosa, por isso barata, e a grande disponibi-
lidade de matérias-primas. Começaram a ser instala-
das algumas fábricas nas principais cidades do país, 
sobretudo em Xangai. No conjunto, porém, a China 
continuava a ser um país camponês dominado por es-
trangeiros. A tímida industrialização foi interrompida 
pela invasão e ocupação japonesa, na década de 1930, 
e pela guerra civil, que se estendeu de 1927 até 1949. 

Nesse contexto, ideias revolucionárias ganharam 
força entre muitos intelectuais chineses. À infl uência da 
Revolução Russa juntou-se o sentimento nacionalista e 
anticolonial, dando origem ao Partido Comunista Chi-
nês (PCCh), em 1921. Entre os fundadores desse partido 
estava Mao Tsé-tung (1893-1976), seu futuro líder.

Com a morte de Sun Yat-sen, o Kuomintang pas-
sou a ser controlado pelo militar Chiang Kai-shek 
(1887-1975), que a partir de 1928 passou a liderar o 
Governo Nacional da China, embora não controlasse 
todo o território do país. Após curta convivência pa-
cí/ ca, o governo nacionalista colocou o PCCh na ile-
galidade, iniciando uma guerra civil entre comunistas 
e nacionalistas que se estendeu até o / m da década 
de 1940. Em 1934, os japoneses implantaram na Man-
chúria, com a conivência das potências ocidentais, 
Manchukuo (‘Estado da Manchúria’, em japonês), 
um país apenas formalmente independente. Seu go-
vernante era Pu Yi, o último imperador chinês, na rea-
lidade um governante fantoche. Quem de fato gover-
nava Manchukuo eram os japoneses, que tinham se 
apoderado de uma das regiões mais ricas em minérios 
e combustíveis fósseis de toda a China.

∏ Comício do Kuomintang reali-
zado em 1927, em Pequim 
(China), durante a guerra civil 
que opunha nacionalistas e 
comunistas.
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Em 1937, os japoneses declararam guerra total 

contra a China e chegaram a ocupar, próximo do / m 

da Segunda Guerra, cerca de dois terços de seu terri-

tório (observe novamente o mapa na página 186). So-

mente nesse breve período houve um apaziguamento 

entre comunistas e nacionalistas, empenhados em 

derrotar os invasores japoneses. Bastou o Japão assi-

nar sua rendição para que o confl ito interno na China 

reacendesse e se intensi/ casse.

Depois de 22 anos de guerra civil, com breves 

interrupções, os comunistas do Exército de Liberta-

ção Popular – formado por voluntários, em sua 

maioria camponeses, e liderado por Mao Tsé-tung 

– saíram vitoriosos. Em outubro de 1949 foi procla-

mada a República Popular da China, e o território 

continental do país foi uni/ cado sob o controle dos 

comunistas, comandados por Mao, então secretário-

-geral do PCCh: nascia a China comunista. Entre-

tanto, os membros do Kuomintang, comandados 

por Chiang Kai-shek, se refugiaram na ilha de For-

mosa, onde fundaram a República da China ou 

China nacionalista, mais conhecida como Taiwan, 

que o governo de Pequim sempre considerou uma 

província rebelde.

RELAÇÃO CHINA-TAIWAN

A história de Taiwan, por conta da Guerra Fria, é 
marcada pelo confl ito com Pequim e pela duplicidade 
da política norte-americana em relação aos dois paí-
ses. Após a Revolução Comunista, a cadeira reservada à 
China na ONU foi oferecida a Taiwan, que a ocupou até 
o início da década de 1970. A República Popular da Chi-
na, com cerca de 1 bilhão de habitantes, simplesmente 
não era reconhecida.

Com o rompimento sino-soviético, em 1965, os Esta-
dos Unidos passaram a ter grandes interesses na aproxi-
mação com a China comunista. Em 1972, o então presi-
dente norte-americano, Richard Nixon, fez uma viagem 
ao país, dando início ao reconhecimento do governo de 
Pequim. No ano anterior, o país havia sido reconhecido 
pela ONU e admitido como membro permanente do Con-
selho de Segurança, ao mesmo tempo que Taiwan foi ex-
pulsa da organização por exigência chinesa. Em 1979, os 

Estados Unidos romperam relações com Taiwan e reco-
nheceram o/ cialmente a China.

Há setores da sociedade de Taiwan que defendem sua 
readmissão na ONU e o restabelecimento de relações diplo-
máticas com os Estados Unidos, que, apesar de não reco-
nhecerem o país o/ cialmente, vendem armas a ele, criando 
atritos com Pequim. A concretização dessas metas é difícil, 
pois contraria os interesses chineses. A China sempre deixou 
claro que é contrária à independência da ilha e ameaça inva-
di-la caso isso venha a acontecer. Os governos dos dois paí-
ses vêm adotando uma posição moderada em relação a essa 
questão e / rmando acordos que visam a uma aproximação 
na área econômica, que pode levar no futuro a uma “reuni/ -
cação pací/ ca”, garantindo certa autonomia a Taiwan, como 
aconteceu com a reincorporação de Hong Kong, em 1997 
(esse território, hoje uma Região Administrativa Especial da 
China, era administrado pela Grã-Bretanha desde 1842).

D
e

a
n

 C
o

n
g

e
r/

C
o

rb
is

/L
a

ti
n

s
to

ck

O Palácio Imperial da China, mais conhe-
cido como Cidade Proibida (na foto, vista 
da praça da Paz Celestial, ou praça 
Tian’anmen, em chinês), é um conjunto 
de edifícios cercado por muros e situado 
no centro de Pequim (Beijing), capital do 
país. Do século XIII ao início do XX, foi a 
sede do poder da China Imperial. Na 
Cidade Proibida vivia o imperador, sua 
família e corte, e a entrada do povo não 
era permitida, daí seu nome. Atualmen-
te, o Palácio Imperial é um museu aberto 
ao público. Pu Yi (1906-1967) assumiu o 
poder aos 2 anos de idade e, com a pro-
clamação da república, em 1912, foi des-
tituído e permaneceu preso na Cidade 
Proibida durante anos.

p
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A Revolução Chinesa de 1949 foi um importante 

divisor de águas na história do país, e isso já / cara 

evidente quando Mao Tsé-tung, em discurso feito du-

rante a fundação da República Popular da China, a/ r-

mou para uma multidão em Pequim: “O povo chinês 

se levantou [...]; ninguém nos insultará novamente”.

No início do período revolucionário, a China se-

guiu o modelo político-econômico vigente na antiga 

União Soviética, país que inclusive enviou muitos téc-

nicos e assessores para ajudar no desenvolvimento da 

economia chinesa. Com base na ideologia marxis-

ta-leninista, implantou-se um regime político centra-

lizado sob o controle do Partido Comunista Chinês, 

cujo líder máximo era o secretário-geral (cargo ocupa-

do por Mao Tsé-tung até 1976). Economicamente, 

com a coletivização das terras, foram implantadas de 

modo gradativo as comunas populares, que seguiam, 

de modo geral, o modelo das fazendas coletivas da 

União Soviética. O Estado passou a controlar também 

todas as fábricas e a exploração dos recursos naturais; 

seu processo de industrialização só deslanchou mes-

mo após 1949. Vale lembrar que a Revolução Chinesa 

foi essencialmente camponesa. Para ter uma ideia, 

nessa época havia no país em torno de 3,2 milhões de 

operários, o que equivalia a apenas 0,6% da população 

de cerca de 540 milhões de habitantes.

O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Em 1957, Mao Tsé-tung lançou um ambicioso 

plano econômico, conhecido como o Grande Salto à 

Frente, que se estendeu até 1961. Esse plano pretendia 

acelerar a consolidação do socialismo por meio da 

implantação de um parque industrial amplo e diversi-

/ cado. Para tanto, a China passou a priorizar investi-

mentos na indústria de base, na bélica e em obras de 

infraestrutura que sustentassem o processo de indus-

trialização. Apesar de dispor de numerosa mão de 

obra e de abundantes recursos naturais, a industriali-

zação chinesa teve idas e vindas. Devido à burocracia 

e à má gestão, o Grande Salto à Frente desarticulou 

completamente a incipiente economia industrial do 

país. Além disso, a industrialização chinesa inicial-

mente padeceu dos mesmos males do modelo em que 

se inspirou: baixa produtividade, produção insu/ cien-

te, má qualidade dos produtos, concentração de capi-

tais no setor armamentista e burocratização.

p Mesmo com todas as mudanças econômicas, culturais e 
administrativas implementadas sob a liderança de Deng 
Xiaoping, a fi gura de Mao Tsé-tung permanece central na 
história chinesa. Na foto de 2012, Memorial do Presidente 
Mao, mais conhecido como Mausoléu de Mao porque aí se 
encontra seu corpo embalsamado, na praça Tian’anmen, 
centro de Pequim.

p Apesar dos avanços da urbanização e da industrialização, 
a China ainda é um país fortemente rural e agrário. Somen-
te em 2011 a população urbana superou a rural. Segundo a 
ONU, naquele ano 49,4% da população chinesa ainda vivia 
na zona rural, o que correspondia em números absolutos a 
666 milhões de habitantes; 36,7% da população economi-
camente ativa do país estavam empregadas na agricultura, 
o que correspondia a 292 milhões de trabalhadores. Na 
foto, agricultores plantam arroz em Baishixi, província de 
Yunnan, em 2011.
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As divergências e as descon/ anças entre os líde-
res dos dois principais países socialistas aumentavam 
cada vez mais. Em 1964, a China fez seu primeiro tes-
te subterrâneo com uma bomba atômica e, três anos 
depois, com a de hidrogênio. A União Soviética, por 
sua vez, não admitia perder a hegemonia nuclear no 
bloco socialista. Esse fato decisivo, somado às diver-
gências quanto ao modelo de socialismo, acabou pro-
vocando, em 1965, o rompimento entre a União Sovié-
tica e a China. Como consequência, Moscou retirou 
os assessores e os técnicos que mantinha em territó-
rio chinês, agravando ainda mais seus problemas eco-
nômicos. O rompimento sino-soviético abriu cami-
nho para a aproximação sino-americana. Foi nessa 
época que, como vimos, a República Popular da China 
recebeu a visita do presidente dos Estados Unidos e 
foi admitida na ONU, tornando-se membro perma-
nente do Conselho de Segurança. Com a morte de 
Mao Tsé-tung (1976), após um curto período de dis-
puta interna pelo poder, Deng Xiaoping foi indicado 
ao cargo de secretário-geral do PCCh (dois anos de-

pois), posição em que permaneceu por 14 anos. Nesse 
período implantou diversas medidas que caracteri-
zam a reforma econômica, a “segunda revolução da 
China”, como ele diz na epígrafe, responsável pela 
completa transformação do país. Mao foi responsável 
pela primeira revolução chinesa, a socialista, Deng, 
pela segunda, a “socialista de mercado”.

A “economia socialista de mercado”

O gigante chinês, depois de viver décadas em 
estado de letargia, à margem do explosivo cresci-
mento econômico de seus vizinhos – o Japão e os 
Tigres Asiáticos –, resolveu / nalmente se moderni-
zar. Sob o comando de Deng Xiaoping, iniciou-se, a 
partir de 1978, um processo de reforma econômica 
no campo e na cidade, paralelamente à abertura da 
economia chinesa ao exterior. Jiang Zemin (sucessor 
de Deng, foi secretário-geral do PCCh de 1992 a 
2002), num balanço apresentado no 14o Congresso 
Nacional do Partido Comunista Chinês (1992), assim 
avaliou esse processo:

[...] A III Sessão Plenária do XI Comitê Central, realizada em 1978, 

e a direção coletiva central que nela se formou, nucleada em torno do 

camarada Deng Xiaoping, assumiram a árdua missão de realizar uma 

grande virada histórica e iniciar um novo período de desenvolvimento 

da causa do socialismo em nosso país.

[...]

Na III Sessão Plenária do XI Comitê Central, nosso partido repu-

diou de maneira categórica a política errônea de “tomar a luta de clas-

se como elo central”, política “esquerdista” inaplicável à sociedade 

socialista, e deslocou o centro do trabalho do Partido e do Estado para 

a construção econômica. Retifi cou-se, desse modo, o desvio da linha 

política. Ao mesmo tempo que deslocava o centro de seu trabalho, 

nosso Partido adotou a grande decisão de levar a cabo a reforma e a 

abertura e, diante da tendência errônea surgida no processo de retifi -

cação do desvio, destacou a necessidade de persistir no caminho 

socialista, na ditadura democrática popular, na direção do Partido 

Comunista da China e no marxismo-leninismo e no pensamento de 

Mao Tsé-tung, mantendo assim uma bandeira bem defi nida.

[...]

Com base no cumprimento fundamental da tarefa de retifi car o 

desvio, realizou-se, em 1982, o XII Congresso Nacional do Partido. Ali, 

propôs-se a ideia de “integrar a verdade universal do marxismo com 

a realidade concreta de nosso país, seguir nosso próprio caminho e 

construir um socialismo com peculiaridades chinesas”, e estabele-

ceu-se a meta de quadruplicar, em duas etapas, o Produto Nacional 

Bruto até o fi nal deste século. Mais tarde, traçou-se a estratégia da 

terceira etapa, que consiste em materializar, fundamentalmente, a 

modernização socialista do país em meados do próximo século. As-

sim, nosso Partido ergueu a grande bandeira do progresso para o 

século XXI à frente dos povos de todas as nacionalidades do país.

ZEMIN, Jiang. Balanço das reformas. Revista de política externa. São Paulo: 

Paz e Terra/Nupri-USP. v. 1, n. 4, mar./maio 1993. p. 148-150.

BALANÇO DAS REFORMAS

O que signi/ ca “integrar a verdade universal do 
marxismo com a realidade concreta de nosso país [...] 
e construir um socialismo com peculiaridades chine-
sas”? Trata-se, na prática, de conciliar o processo de 
abertura econômica e a adoção de mecanismos carac-
terísticos da economia de mercado (aceitação da pro-
priedade privada e do trabalho assalariado, estímulo à 
iniciativa privada e ao capital estrangeiro) com a ma-
nutenção, no plano político, de uma ditadura de parti-

do único, que o regime, numa contradição, chama de 
“ditadura democrática popular”. Tal discurso mostra 
com clareza a importância das reformas econômicas 
para o regime chinês e também a busca por justi/ car 
ideologicamente a simbiose da economia de mercado 
com o planejamento estatal centralizado. É uma ten-
tativa de perpetuar a hegemonia do PCCh, apoiando-
-se, porém, numa economia em crescimento e em 
moldes capitalistas, que seriam impensáveis na China 
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de algumas décadas atrás. A evidência mais forte de 

que os dirigentes chineses não estavam (e até hoje não 

estão) planejando uma abertura também no plano po-

lítico foi a dura repressão aos manifestantes na praça 

da Paz Celestial. Ocorrido em 1989, o movimento, lide-

rado pelos estudantes, reivindicava a abertura política, 

além da econômica, que já estava em curso.

Até hoje não há eleições diretas na China. Em 

2012, Xi Jinping foi indicado pelo Comitê Central do 

PCCh, eleito durante seu 18o Congresso Nacional, para 

o cargo de secretário-geral (sucedeu a Hu Jintao, que / -

cara no poder de 2002 a 2012) e em 2013 assumiu o car-

go de presidente da República (também em substitui-

ção a Hu). Xi demonstrou intenção de continuar com a 

reforma/abertura na economia e,  embora tenha critica-

do a corrupção reinante no partido e seu divórcio do 

povo, a reforma/abertura política ainda é um tabu.

No / nal dos anos 1970, num país de quase 1 bi-

lhão de habitantes, dos quais 75% camponeses, era 

compreensível que a reforma fosse iniciada pela agri-

cultura. Foram extintas as comunas populares e, em-

bora a terra continuasse pertencendo ao Estado, cada 

família poderia cultivá-la como desejasse e comercia-

lizar livremente uma parte de sua produção. A refor-

ma na agricultura provocou a disseminação da inicia-

tiva privada e do trabalho assalariado no campo, le-

vando a um aumento da produtividade e da renda dos 

agricultores. Houve também uma expansão do mer-

cado interno, com o consequente estímulo à econo-

mia como um todo. Mas a grande transformação ain-

da estaria por acontecer, ao atingir a indústria.

A partir de 1982, após o 12o Congresso Nacional 

do PCCh, iniciou-se o processo de abertura no setor 

industrial. Empresas estatais tiveram de se enquadrar 

à realidade e foram incentivadas a se adequar aos no-

vos tempos, melhorando a qualidade de seus produ-

tos, baixando seus preços e / cando atentas às deman-

das do mercado. Além disso, o governo permitiu o 

surgimento de pequenas empresas e autorizou a 

constituição de empresas mistas (joint ventures), vi-

sando atrair o capital estrangeiro.

A grande virada, porém, veio com a abertura das 

chamadas zonas econômicas especiais, já no início 

dos anos 1980 – as primeiras foram as de Zhuhai, 

Shenzhen, Shantou, Xiamen e Hainan. Com o tempo 

foram implantadas cidades abertas, portos abertos, 

entre outras modalidades de abertura ao exterior (ob-

serve o mapa da página ao lado). O objetivo funda-

mental dessas diversas áreas abertas, espécies de en-

claves capitalistas dentro do território chinês, era 

atrair empresas estrangeiras, as quais levaram, além 

de capitais, tecnologia e experiência de gestão empre-

sarial, que faltavam aos chi-

neses. Num esforço para am-

pliar as exportações, a China 

concedeu aos capitais es-

trangeiros ampla liberdade 

de atuação nessas novas re-

giões industriais, especial-

mente nas zonas econômi-

cas especiais (a maioria se 

concentra na província de 

Guangdong). Consequente-

mente, desde os anos 1990 o 

país tem ocupado quase 

sempre a posição de segundo 

maior receptor de investi-

mentos produtivos do mun-

do, atrás apenas dos Estados 

Unidos. Quase todas as trans- 

nacionais com atuação glo-

bal têm / liais na China, mas 

para se instalar em seu terri-

tório precisam criar joint 

ventures com empresas na-

cionais, o que implica trans-

ferência tecnológica.

p Os estudantes reivindicavam democracia, por isso foram tachados pelo regime comunis-
ta, então liderado por Deng Xiaoping, de contrarrevolucionários, inimigos da pátria e sub-
versivos, e seu movimento foi duramente reprimido. A cena registrada na foto de 1989 
fi cou famosa: estudante solitário impede a passagem de uma coluna de tanques que, 
ironicamente, entrava pela rua da Paz Eterna para reprimir os manifestantes na praça da 
Paz Celestial.
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É importante destacar que as empresas estran-
geiras são atraídas por um conjunto de fatores que 
tornam o território chinês altamente favorável a uma 
produção voltada ao mercado externo e ao abasteci-
mento do crescente mercado interno:
• Baixos salários e mão de obra razoavelmente qua-

li/ cada: a população é numerosa e os sindicatos 
são proibidos;

• Política tributária que favorece as exportações: re-
dução ou isenção de impostos sobre produtos in-
dustrializados;

• Controle da taxa de 
câmbio: a cotação do 
yuan é mantida artifi-
cialmente baixa pelo go-
verno, o que torna os 
produtos exportados ba-
ratos no mercado inter-
nacional;

• Disponibilidade de mo-
derna infraestrutura 
nas zonas econômicas 
especiais: o governo 
tem investido maciça-
mente em portos, ferro-
vias, rodovias, teleco-
municações, etc.;

• Disponibilidade de recursos naturais usados como 
matéria-prima e fontes de energia, mas apesar de 
seus imensos recursos naturais a China é grande 
importador;

• Permivissidade com relação à poluição e à degra-
dação ambiental: como veremos no texto da pági-
na 214, essa política está mudando;

• Nos últimos anos, grande crescimento e fortaleci-
mento do mercado interno: está havendo uma ele-
vação da renda da população.
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China: áreas abertas ao exterior

A ECONOMIA QUE MAIS CRESCE NO MUNDO E SUAS CONTRADIÇÕES

Desde o início da década de 1980 até 2010, a 
China tem sido a economia que mais cresce no mun-
do, a uma taxa média de 10% ao ano (observe a tabe-
la). Entretanto, há regiões de seu território que cres-
cem ainda mais. A província de Guangdong, a mais 
dinâmica do país e onde a internacionalização está 
mais avançada, apresentou uma taxa de crescimen-

to de cerca de 12% ao ano, a mesma apresentada 
desde 1993 pela cidade de Xangai, escolhida pelo 
governo para ser o centro / nanceiro e de negócios 
da China. Como consequência desse impressionante 
crescimento, entre 1980 e 2010 o PIB chinês aumen-
tou 2 810% e se tornou o segundo maior do planeta. 
Observe a tabela.

CHINA: INDICADORES ECONÔMICOS

Indicadores 1980 2000 2010 1980-2000 2000-2010

PIB (bilhões de dólares) 202 1 198 5 927 – –

Crescimento do PIB (% ) 7,9 8,4 10,4 10,4* 10,8*

THE WORLD BANK. World Development Report 2002. Washington, D.C.: The World Bank/Oxford University Press, 2002. p. 236-238; THE WORLD BANK.
World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 210-218.

* Média anual no período.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 117.

Essas áreas abertas mudam 
apenas de tamanho, de exten-
são, mas todas foram planejadas 
para atrair empresas estrangei-
ras e para impulsionar o desen-
volvimento industrial/tecnológi-
co e as exportações chinesas.

p
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Além da liberalização econômica, dos impostos 
baixos e do yuan desvalorizado, outro fator fundamen-
tal que vem atraindo vultosos capitais para a China é 
o baixíssimo custo de uma mão de obra muito discipli-
nada e relativamente quali/ cada. Esse ainda é o prin-
cipal fator de competitividade da indústria chinesa. Na 
China paga-se cerca de 1 dólar por hora trabalhada, 
muito menos do que ganham os trabalhadores indus-
triais em países desenvolvidos, como o Japão e os Es-
tados Unidos, e mesmo em países emergentes, como o 
Brasil e o México (observe o grá/ co da página 147 e 
compare os valores).

O governo também tem procurado atrair de volta 
ao país parte dos chineses que vivem no exterior, sobre-
tudo nos Estados Unidos. Quer de volta empresários, 
engenheiros e cientistas com experiência em empresas 
ocidentais. Vale lembrar também que as populações de 
Taiwan, Hong Kong e Cingapura são compostas predo-
minantemente de chineses, o que favorece o fl uxo de 
capitais, informações e pessoas, além da presença de 
uma “cultura capitalista” na região.

Outro fator que muito contribuiu para o desen-
volvimento chinês foram as enormes reservas de mi-
nérios e de combustíveis fósseis em seu subsolo (ob-
serve a tabela a seguir e o mapa na página 215).

PRODUÇÃO MINERAL DA CHINA � 2011

Minério/
combustível fóssil

% da produção 
mundial

Posição no 
mundo

Magnésio 85,5 1o 

Carvão mineral 45,9 1o 

Estanho 43,1 1o 

Alumínio 39,7 1o 

Ferro 37,5 1o

Zinco 30,5 1o 

Manganês 21,5 1o 

Ouro 13,6 1o 

Petróleo 5,1 5o 

BADIE, B.; DOMINIQUE, V. El estado del mundo: anuario económico geopolítico 

mundial 2012. Madrid: Akal, 2011. p. 608-610; INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. 

Key World Energy Statistics 2012. Paris: IEA, 2012. p. 11-15.

Entretanto, o rápido crescimento econômico e a 
constante elevação do consumo interno têm levado a 
China a importar cada vez mais recursos minerais (e 
também agrícolas). Segundo o Banco Mundial, em 
2010, do valor de 1,4 trilhão de dólares que o país im-
portou, 38% eram matérias-primas agrícolas, miné-
rios e combustíveis fósseis. Segundo a Agência Inter-

nacional de Energia, em 2010 a China foi o segundo 
maior comprador de petróleo do mundo, responsável 
por 11,4% das importações mundiais (o primeiro fo-
ram os Estados Unidos, com 25%). 

Para garantir acesso a esses recursos, o governo 
chinês e empresas do país têm feito maciços investi-
mentos em países em desenvolvimento, especialmente 
da África subsaariana. Isso fez com que alguns analis-
tas estabelecessem uma correlação entre essa expan-
são econômica da China e o imperialismo europeu do 
século XIX a meados do XX. Porém, seus líderes não se 
cansam de dizer que a expansão da China atual é mar-
cada pelo que chamam de “ascensão pací/ ca” (depois 
o termo foi trocado por “desenvolvimento pací/ co”, 
para não gerar atrito com os Estados Unidos).

Diferentemente dos países imperialistas euro-
peus, a China não pretende colonizar a África. Diversa-
mente da ação dos Estados Unidos e da União Soviética 
durante a Guerra Fria, não busca impor sua ideologia 
política nem seu sistema econômico. Afirma querer 
apenas fazer negócios e garantir a disponibilidade de 
recursos naturais, assegurando seu crescimento econô-
mico sustentado e contribuindo para o crescimento dos 
outros países. De fato, com sua demanda crescente no 
mercado internacional, a China tem contribuído para a 
valorização dos produtos primários, predominantes na 
pauta de exportação de diversos países em desenvolvi-
mento. Muitas nações africanas, como Angola, vêm 
apresentando rápido crescimento econômico, em gran-
de parte, graças aos investimentos chineses. 

Os chineses também têm investido na construção 
de enormes usinas hidrelétricas, como a de Três Gar-
gantas, a maior do mundo, e em energias alternativas, 
como a eólica.

Os baixos custos de produção têm levado os pro-
dutos do país a ganhar cada vez mais mercados no 
mundo. De acordo com dados da OMC, em 1980, no 
início das reformas econômicas, as exportações chine-
sas somavam 18 bilhões de dólares (25o lugar na lista 
dos maiores exportadores do mundo). Trinta anos de-
pois, o país exportou mercadorias no valor de 1,6 tri-
lhão de dólares, tornando-se o maior exportador do 
mundo (observe a tabela a seguir e compare os núme-
ros da China com os dos outros países). Para ter uma 
ideia do explosivo crescimento das exportações chine-
sas, basta compará-lo com o de outro país do Brics, o 
Brasil. Em 1980, nosso país exportou mercadorias no 
valor de 20 bilhões de dólares (19o lugar na lista) e, em 
2010, 202 bilhões de dólares (22o lugar). Enquanto as 
exportações brasileiras cresceram 910% no período, as 
chinesas cresceram 8 667%!
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OS MAIORES EXPORTADORES MUNDIAIS DE MERCADORIAS E O 
CRESCIMENTO NO PERÍODO 1980�2010

Posição/país

Exportações
(em bilhões de 

dólares)

1980

Exportações
(em bilhões

de dólares)

2010

Crescimento
(em %)

1980-2010

1. China 18 1 578 8 667

2. Estados Unidos 226 1 278 465

3. Alemanha 193 1 269 558

4. Japão 130 770 492

5. Países Baixos 74 573 674

RELATÓRIO sobre o desenvolvimento mundial 1996. Washington, D.C.: Banco 
Mundial, 1996. p. 234; WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 
2011. Disponível em: <www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_
toc_e.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.

O governo chinês aumentou gradativamente a 

quantidade de produtos industrializados na pauta de 

exportação do país. Em 1980, 48% de suas exporta-

ções eram compostas de produtos industrializados; 

em 2010, esse índice subiu para 94%, de acordo com o 

relatório Indicadores de desenvolvimento mundial 

2012. Desse percentual, a maior parte é composta de 

produtos de baixo e médio valor agregado, intensivos 

em trabalho, ou seja, que se valem da enorme dispo-

nibilidade de mão de obra barata como vantagem 

competitiva. Entretanto, o governo tem se esforçado 

para aumentar os produtos de maior valor agregado 

na pauta de exportação. Para isso, desde meados da 

década de 1980 vem implantando tecnopolos, as cha-

madas zonas de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, que buscam atrair indústrias de alta 

tecnologia. Em 2010, de acordo com o relatório do 

Banco Mundial, 27,5% dos produtos industrializados 

exportados pelo país já eram bens de alta tecnologia, 

que são intensivos em capital. Grande parte desses 

produtos é fabricada nas mais de cinquenta zo-

nas de desenvolvimento econômico e tecnológi-

co situadas predominantemente na costa leste, 

tais como Xangai, Cantão, Fuzhou, Xiamen e 

Hainan. Muitas dessas regiões industriais de 

alta tecnologia localizam-se em zonas econômi-

cas especiais ou em cidades abertas.

p Muitas cidades chinesas tornaram-se grandes canteiros de 
obras: modernos arranha-céus, indústrias, bancos, grandes 
lojas, etc. surgem por toda parte. Na foto de 2012, o Distrito 
de Pudong, o centro fi nanceiro da cidade de Xangai, onde 
foram erguidos alguns dos edifícios mais altos e modernos 
da China.

A China tem feito esforços para aumentar os produtos de 
alto valor agregado, como automóveis, em suas exporta-
ções. Na foto de 2011, linha de montagem da FAW-Toyota, 
na cidade de Tianjin. Fundada em 1953, a First Automotive 

Works (FAW) é a mais antiga indústria automobilística da 
China. Produz carros de sua própria marca e em associa-
ção com Toyota, Volkswagen e Mazda.

p

A entrada da China na OMC, em 2001, foi um dos 

principais acontecimentos da economia internacio-

nal no início deste século e reforça sua posição mun-

dial como grande país comerciante. Ao se adequar às 

regras dessa organização, o país ampliou as possibili-

dades de negócios para suas empresas exportadoras e 

também para as empresas estrangeiras que exportam 

para seu mercado interno.
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O rápido crescimento econômico concentrado 

principalmente nas cidades costeiras provocou o 

aumento das migrações internas, apesar das restri-

ções do governo central. Por exemplo, a população 

da cidade de Shenzen, localizada na província de 

Guangdong, próxima a Hong Kong, saltou de 300 mil 

habitantes, em 1975, para 9 milhões, em 2010. De 

acordo com a ONU, a cidade saltou da 401a posição 

entre as maiores do mundo para a 26a colocação. Foi 

a cidade que mais cresceu no mundo nas últimas 

três décadas. A maioria dos migrantes vai em busca 

de melhores salários nas zonas econômicas espe-

ciais e nas cidades livres, mas é sobretudo essa mi-

gração que impede uma elevação maior da remune-

ração dos trabalhadores. O governo tem procurado 

interiorizar a economia, estimulando o desenvolvi-

mento de novos centros industriais, mas é na facha-

da litorânea que ainda estão as maiores oportunida-

des de trabalho.

Outro aspecto desse crescimento acelerado 

foram os graves impactos ambientais provocados 

pelo rápido e insustentável crescimento econômi-

co. Até os anos 1990 não havia nenhuma preocupa-

ção com a questão ecológica por parte do regime 

chinês, a ordem era crescer a qualquer custo e ge-

rar urgentemente empregos, lucros, saldos comer-

ciais e impostos. Como consequência dessa políti-

ca, as agressões ambientais cresceram vertiginosa-

mente: as cidades chinesas estão entre as mais 

poluídas do mundo, assim como seus cursos de 

água, o que tem causado diversas doenças à popu-

lação, e muitos de seus recursos naturais estão à 

beira do esgotamento. 

A Agência de Proteção Ambiental Nacional (Nepa, 

na sigla em inglês) foi criada em 1984, mas nessa época 

a prioridade era o crescimento econômico. Somente a 

partir do / m dos anos 1990 começou a se disseminar 

no país a consciência de que o crescimento precisa ser 

sustentável, não apenas do ponto de vista econômico e 

social, mas também do ponto de vista ecológico, e o 

próprio governo está preocupado com a questão, como 

se percebe no texto a seguir.

[...]

A proteção ambiental apenas começou, realmente, a exercer 

plena presença na agenda política na China a partir dos anos 1990, 

quando seis leis e regulamentos ambientais foram revisados e/ou 

aprovados. Uma das mudanças mais signifi cativas na política foi a 

revisão do Código de Painel da República Popular da China, em 1997. 

Ele adicionou novos artigos referentes à responsabilidade de danos 

e proteção de recursos naturais e do meio ambiente, e responsabi-

lidade sobre a falta de gestão ambiental.

Muita atenção tem sido direcionada à redução de emissões de 

poluentes atmosféricos e à melhoria da qualidade do ar na China. 

Como exemplos, podemos citar uma série de leis, regulamentos e 

padrões tais como a Lei na Prevenção e Controle da Poluição At-

mosférica, os Padrões Ambientais Nacionais da Qualidade do Ar e 

os Padrões, de Emissão de Poluentes Atmosféricos para as Centrais 

de Energia Térmica. De acordo com a literatura as emissões de SO2 

(dióxido de enxofre) foram controladas com sucesso em Beijing, 

mas não em outras cidades como Xangai ou as cidades do delta do 

rio Pérola. Muita atenção também tem sido dedicada à redução de 

emissões veiculares. Embora o número de veículos aumente em 

cerca de 10% ao ano em Beijing, Xangai e nas cidades do delta do rio 

Pérola, as concentrações de NO2 (dióxido de nitrogênio) e de CO2 

(dióxido de carbono) não aumentaram devido às medidas de contro-

le efi cazes.

Em 1998, o Nepa foi promovido de subministério a ministé-

rio: a Administração de Proteção Ambiental do Estado (Sepa). 

Em 2008, a Sepa foi rebatizada como Ministério da Proteção 

Ambiental (MEP) e elevada a ministério pleno sob o Conselho 

Estatal. Essa mudança foi considerada um sinal do desejo do 

governo chinês em realizar sérios esforços para melhorar o 

meio ambiente. O MEP é o principal órgão de formulação e exe-

cução de políticas ambientais. Ele abrange diversas diretorias 

de prevenção de poluição em níveis estaduais, municipais e dis-

tritais que pareceriam cumprir exigências normais para a exe-

cução de leis e o incentivo do bom comportamento ambiental. 

Essas diretorias podem realizar inspeções surpresa e os gover-

nos centrais e locais podem impor penalidades para as quebras 

dos regulamentos.

Além disso, a China tem as leis que tratam questões específi -

cas e setores específi cos tais como o ambiente marinho, o ar, a 

água, e assim por diante. Além das leis nacionais há muitas leis 

regionais e locais que abordam o meio ambiente. De acordo com os 

resultados publicados por Huang (2010), a política ambiental chine-

sa deu mais atenção às questões da água e da poluição atmosférica; 

a poluição radioativa também tem recebido grande interesse. Os 

instrumentos da política mudaram da ênfase em regulamentos de 

comando-e-controle para incentivos econômicos.

[...]

FERREIRA, L. C.; BARBI, F. Questões ambientais e prioridades políticas na 

China. ComCiência – revista eletrônica de jornalismo científi co, n. 137, Campinas: 

Labjor-Unicamp/SBPC, 10 abr. 2012. Disponível em: <www.comciencia.br/

comciencia/handler.php?>. Acesso em: 14 nov. 2012.

POLÍTICAS AMBIENTAIS NA CHINA
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O parque industrial

A China dispõe atualmente de um parque fabril mui-

to diversi/ cado, e grandes corporações estão se consti-

tuindo no país. Em 2012, como mostra a tabela da próxima 

página, havia 73 empresas chinesas, a maioria delas esta-

tal, na lista das quinhentas maiores do mundo. Entre elas 

estão: Sinopec Group (setor petrolífero e petroquímico; em 

2012 era a maior empresa do país e a quinta na lista da 

revista Fortune), China Nacional Petroleum (setor petrolí-

fero), State Grid (energia elétrica), Baosteel (setor siderúr-

gico), China Railway Group (setor ferroviário), Dongfeng 

Motor e China FAW Group (setor automobilístico) e Avia-

tion Industry Corporation of China (setor aeronáutico).

Vinte anos antes não havia nenhuma empresa 

chinesa nessa lista. Essa mudança refl ete o explosivo 

crescimento econômico do país e evidencia a crescente 

importância de suas empresas no mundo. Acompanhe, 

na tabela, a evolução do número de empresas chinesas 

entre as maiores do mundo em comparação com ou-

tros países. Porém, nem só de grandes empresas vive a 

economia chinesa. A maioria dos empregados e grande 

parte da produção para a exportação, principalmente 

das mercadorias de baixo valor agregado, concentram-

-se em milhões de pequenas empresas espalhadas pelo 

país, incluindo a zona rural.
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e 
siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 117.

p Em 2011 a indústria chinesa empregava 28,7% da população ativa, o que correspondia a 228 milhões de trabalhadores. 
Como se vê, apesar de muito industrializada, a maioria dos trabalhadores da China ainda está empregada na agricultura 
(36,7%, como vimos), seguida pelos serviços (34,6%).
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OS SEIS PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE EMPRESAS NA FORTUNE GLOBAL 500 2012

Posição/país
Número de empresas

1993 2000 2012

1. Estados Unidos 159 185 132

2. China 0 12 73

3. Japão 135 104 68

4. Alemanha 32 34 32

5. França 26 37 32

6. Reino Unido 41 33 26

GLOBAL 500. Fortune. v. 130, n. 2. New York: Time Inc. 25 jul. 1994. p. 84-88; GLOBAL 500. Fortune. v. 144, n. 2. New York: Time Inc. 23 jul. 

2001. p. F-26–F-36; GLOBAL 500. Fortune, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/>. 

Acesso em: 14 nov. 2012.

Em muitos setores industriais, principalmente 

nos estratégicos, as empresas chinesas são controladas 

predominantemente pelo Estado. Entretanto, o setor 

privado está em crescimento constante e, se conside-

rarmos a economia como um todo, em número de em-

presas, em empregos oferecidos e em patrimônio, já 

superou o setor estatal, como mostram os grá/ cos. En-

tretanto, em termos de patrimônio, o Estado ainda tem 

uma participação importante, indicando que continua 

dono das maiores empresas do país. No setor privado 

predominam empresas nacionais pequenas e médias, 

que são também as que mais empregam.

A maioria das grandes empresas transnacionais 

do mundo e mesmo algumas de menor porte têm ins-

talado / liais na China para aproveitar o gigantesco 

mercado interno, que não para de crescer, e as vanta-

gens competitivas que o país oferece para exportação 

(quase todas as quinhentas da lista da revista Fortune 

possuem / liais lá). Há inclusive algumas multinacio-

nais brasileiras instaladas no país: WEG (motores elé-

tricos), Embraco (compressores), entre outras.

O acelerado crescimento econômico da China 

e sua transformação em “fábrica do mundo” modi/ -

cou radicalmente as paisagens do país, especialmen-

te as urbanas. As cidades cresceram exponencial-

mente, fábricas foram erguidas por todos os lados e 

a poluição cresceu na mesma proporção, mas ao 

mesmo tempo esse processo tirou milhões de pes-

soas da pobreza e constituiu uma classe média nu-

merosa. Em 1981, segundo o Banco Mundial, 97,8% 

da população chinesa vivia na pobreza (com menos 

de 2 dólares/dia); em 2008, a população que estava 

na penúria caiu para 29,8%. A expansão da classe 

média, com crescente poder de compra, ampliou 

signi/ cativamente o mercado consumidor interno, 

como se pode constatar pelos dados da tabela.

CONSUMO DOMÉSTICO NA CHINA
�NÚMERO DE APARELHOS PARA CADA 100 RESIDÊNCIASV

Aparelho
Todas as 

residências 
(1985)

Residências 
rurais
(2008)

Residências 
urbanas 
(2008)

TV em cores 4 99,2 132,9

Máquina de lavar 1 49,1 94,7

Geladeira 1 30,2 93,6

Ar-condicionado 0 9,8 100,3

Computador 0 5,4 59,3

OECD Economic Surveys China 2005. Paris: OECD, 2005. p. 28; OECD Economic 

Surveys China 2010. Paris: OECD, 2010. p. 21.
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China: controle das empresas industriais (participação percentual, considerando o controle do capital)
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Entretanto, ao mesmo tempo, esse crescimento 

acelerado vem concentrando renda nos estratos mais 

ricos da sociedade e contribuindo para ampliar as de-

sigualdades sociais, como mostra a tabela ao lado.

De acordo com o Hurun Report, em 2010 havia na 

China 189 pessoas com uma fortuna superior a 1 bilhão 

de dólares (só perdia para os Estados Unidos, com qua-

trocentos bilionários). O vínculo com o Partido Comu-

nista ajuda a fazer negócios e a enriquecer: segundo o 

mesmo relatório, um terço das mil pessoas mais ricas 

da China pertence ao PCCh.

Essas são algumas das contradições da “econo-

mia socialista de mercado”.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NA CHINA
�PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA RENDA NACIONALV

Ano
Aos 20% 

mais pobres
Aos 60% 

intermediários
Aos 20% 

mais ricos
Aos 10% 

mais ricos

1992 6,2 49,9 43,9 26,8

2005 5,0 47,1 47,9 32,0

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1996. Washington, 
D.C., 1996. p. 214; THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. 
Washington, D.C., 2012. p. 74.

1. É comum atribuir o rápido desenvolvimento econômico chinês à enorme disponibilidade de mão 
de obra barata. Entretanto, como vimos, diversos outros fatores têm sido fundamentais para o 
desenvolvimento da China, ou de qualquer outro país, e no caso dos trabalhadores é preciso con-
siderar seu nível de qualificação, daí a importância do sistema educacional.

Leia os trechos a seguir e produza um texto estabelecendo uma comparação entre a situação chinesa e a bra-
sileira, considerando a educação como fator de desenvolvimento. O que significa dizer que a “arma secreta do 
desenvolvimento da China é a educação”? Qual é a situação brasileira nesse aspecto?

Por mais turbulentos que tenham sido os primeiros trinta anos da Revolução Comunista na China, os reformistas do 
começo dos anos 1980 herdaram do período sob Mao Tsé-tung um país com uma oferta abundante de mão de obra de 
qualidade do ponto de vista educacional e de saúde pública, ao menos na comparação com outros países em desen-
volvimento, o que serviu de base para a rápida decolagem da economia chinesa. No caso da educação, a prioridade 
atribuída ao tema já pôde ser percebida nos primeiros anos da Revolução Comunista: a proporção de crianças matri-
culadas em escolas primárias passou de 25% para cerca de 50% no período de 1953 a 1957, segundo dados ofi ciais. 
Mesmo com toda a desvalorização do ensino durante a Revolução Cultural, a taxa de escolarização das crianças 
chinesas chegou a 96% em 1976, ano da morte de Mao1. A taxa de alfabetização entre adultos chineses havia chegado 
a 66% em 1977, quase o dobro dos 36% da Índia no mesmo ano.

LYRIO, Mauricio Carvalho. A ascensão da China como potência: fundamentos políticos internos. Brasília: Fundação Alexandre 
Gusmão, 2010. p. 38-39.

Segundo estudos e projeções do FMI, a China será a maior economia mundial com 27,9% do PIB em 2050,  acompanhada  
em 2o lugar da Índia com 12,9% do PIB mundial, os EUA serão a 3a maior potência econômica com 10,4% do PIB, o 
Brasil em 4o lugar com 4,5% do PIB mundial e a Rússia, a 5a economia com 2,9% do PIB mundial. Ou seja, quatro dos 

Desenvolvendo habilidades 

1. Onde se localizam as principais concentrações industriais na Rússia? Relacione com os principais fatores 
locacionais. 

2. Em que setores da economia se encontram as maiores empresas da Rússia? Por quê?

3. O que são zonas econômicas especiais e qual sua importância para a economia chinesa?

4. Por que a China é a economia que mais cresce no mundo desde 1980? 

5. Liste algumas consequências para o país – sociais, econômicas e ambientais – desse rápido crescimento.

Compreendendo conteúdos

1 Segundo o IBGE, no Brasil a taxa de escolarização de crianças era de 80% em 1980 e só em 1998 atingiu 95%, indicador próximo ao que a China atingira vinte anos antes. A 
taxa de alfabetização entre os adultos brasileiros (pessoas com mais de 15 anos) era de 75% em 1980 e atingiu 90% em 2009. Segundo o Banco Mundial, na mesma época 
a taxa da China era de 94% e a da Índia, 63%).
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cinco primeiros serão do Brics. A arma secreta do desenvolvimento da China é a educação, do Brasil é o efeito China, 
atualmente o maior destino das exportações brasileiras (dados do IPEA).

SANTOS, Welinton dos. Domínio econômico dos Brics – China, Brasil, Rússia, Índia. Pravda.ru, 30 mar. 2012. Disponível em: 
<http://port.pravda.ru>. Acesso em: 28 nov. 2012.

Em alguns setores da indústria, o Brasil já vive “um apagão de mão de obra”, com falta de profi ssionais qualifi cados 
capazes de executar tarefas essenciais ao crescimento do país. Segundo o mais recente levantamento feito pela 
consultoria Manpower com 41 países ao redor do mundo, o Brasil ocupa a 2a posição entre as nações com maior difi -
culdade em encontrar profi ssionais qualifi cados, atrás apenas do Japão.

Entre os empresários brasileiros entrevistados para a pesquisa, 71% afi rmaram não ter conseguido achar no mercado 
pessoas adequadas para o trabalho. Para efeitos de comparação, na Argentina o índice é de 45%, no México, de 43% 
e na China, de apenas 23%.

“Se no Japão o maior entrave é o envelhecimento da população, o problema no Brasil é a falta de qualifi cação pro-
fi ssional”, afi rmou à BBC Brasil Márcia Almström, diretora de Recursos Humanos da fi lial brasileira da Manpower.

BARRUCHO, Luís Guilherme. “Custo Brasil” impede crescimento robusto da economia. Direto da BBC Brasil. Terra, 22 ago. 
2012. Disponível em: <http://economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201208220757_BBB_81515301>. Acesso 

em: 28 nov. 2012.

2. Releia o trecho do livro de Mikhail Gorbatchev (página 199). Em seguida, produza um texto explicando os motivos 
da crise que se abateu sobre a União Soviética a partir da década de 1970, agravada na década de 1980, e que 
acabou contribuindo para a fragmentação territorial do país. Explique também o que foi a perestroika e a glasnost.

Pesquisa na internet

P China (portal oficial)

Para obter informações sobre a República Popular da China (geografi a, economia, indústria, educação, cultura, política, estatísti-

cas, etc.), acesse o portal Gov.cn (em inglês). Disponível em: <www.gov.cn/english>. Acesso em: 29 nov. 2012.

P China.org

Para obter informações sobre o país, acesse o portal mantido por diversas organizações do governo chinês e da mídia chinesa. 

As informações estão em inglês e espanhol, entre outras línguas. Disponível em: <www.china.org.cn>. Acesso em: 29 nov. 2012.

P Pravda

Para obter informações em português sobre a Rússia e a política internacional em geral, acesse a edição on-line do jornal Pravda 

(‘verdade‘, em russo). Disponível em: <http://port.pravda.ru>. Acesso em: 29 nov. 2012.

P Rússia

Para obter informações em inglês sobre o governo russo e a política externa do país, acesse o site da Presidência da Rússia. 

Disponível em: <http://eng.kremlin.ru>. Acesso em: 29 nov. 2012.

Sessão de vídeo

P Cidade zero. Direção: Karen Shakernazarov, URSS, 1990.

Produzido na era Gorbatchev, nos tempos da glasnost e da perestroika, mostra de forma crítica 

as contradições e os desmandos do regime comunista que se desintegrava. Desnuda a falta de 

perspectivas na qual viviam imersos os indivíduos daquela sociedade.

P O último imperador. Direção: Bernardo Bertolucci, Estados Unidos/Itália/Inglaterra, 1987.

Mostra um panorama da história da China no século XX com base na história pessoal de Pu Yi, o úl-

timo imperador chinês. Relata sua vida desde o momento em que foi deposto, ainda criança, após 

a Revolução Republicana de 1912, e mantido preso na Cidade Proibida, passando por sua função 

como imperador fantoche em Manchukuo até as humilhações impostas pelo regime comunista.

P Salada russa em Paris. Direção: Youri Manine, França/Rússia, 1995.

Comédia em que músicos russos descobrem na pensão na qual moram, em Moscou, uma janela que os conduz diretamente a 

Paris. Filme da Era Ieltsin que critica todos os regimes políticos que desrespeitam a liberdade.
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A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo.

Nelson Mandela (1918-) foi preso político (1964-1990) no regime do 
apartheid e após ser libertado foi eleito presidente da África do Sul (1994-1999).

Levando em conta a industrialização ao longo da História, os países emergentes são 
considerados recém-industrializados porque neles esse processo teve início cerca de um 
século e meio depois das nações pioneiras.

Os gráfi cos a seguir mostram a evolução da participação das principais economias emer-
gentes no valor da produção industrial dos países em desenvolvimento. Em 2010, apenas as 
cinco maiores concentravam 62% do valor da produção industrial desse grupo (em 1995 eram 
55%), com grande destaque para a China.

Neste capítulo vamos analisar com mais detalhe quatro dos cinco emergentes mais in-
dustrializados entre os países em desenvolvimento (a China estudamos no capítulo anterior) 
e alguns regionalmente mais importantes entre os nove que vêm após esses cinco.

Separamos os países estudados em três grupos distintos: os latino-americanos, que 
implantaram o modelo de industrialização por substituição de importações; os Tigres Asiá-
ticos, que criaram plataformas de exportações; e os que pertencem ao Fórum de Diálogo 
Índia, Brasil e África do Sul – Ibas. Vamos analisar mais detalhadamente os países com 
produção industrial mais relevante de cada um deles, respectivamente: Brasil, México e 
Argentina; Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura; Índia e África do Sul.

Entretanto, vale lembrar que atualmente o processo de industrialização, além de se expan-
dir para outros países emergentes latino-americanos, asiáticos e africanos, tem atingido países 
de outras regiões do mundo, como o Leste Europeu (com destaque para a Polônia) e o Oriente 
Médio (com destaque para a Turquia). Esses dois países vêm recebendo muito investimento de 
empresas europeias, principalmente alemãs, que têm montado fábricas em seus territórios para 
se benefi ciar dos custos menores de produção e da proximidade do mercado da União Europeia.

p China e Rússia, muitas vezes, são classifi cadas como países emergentes, mas por suas 
peculiaridades demográfi ca, econômica e geopolítica, e porque a industrialização de ambas 
foi planifi cada, nós as estudamos à parte. Embora a Coreia do Sul não apareça no gráfi co de 
2010, uma vez que a ONU e suas agências passaram a classifi cá-la como país desenvolvido, 
por causa de seu modelo de desenvolvimento, vamos analisá-la neste capítulo.

1995 2010
Outros
19,8%

Cingapura
1,6%

Porto Rico
1,7%

Malásia
1,9%

África do Sul
1,9%

Turquia
2,1%

Tailândia
3,4%

Indonésia
3,8%

Argentina
4,2%

Índia
4,8%

México
6,9%

Coreia do Sul
8,6%

Brasil
10,9%

China
23,0%

China
43,3%

Taiwan (Província da China)
5,4%

Outros
18,6%

África do Sul
1,1%

Cingapura
1,3%

Malásia
1,5%

Polônia
2,1%

Rússia
2,5%

Tailândia
2,6%

Argentina
2,6%

Indonésia
2,8%
Turquia

2,9%
Índia
5,0%

México
4,0%

Brasil
4,9%

Taiwan
4,8%

Participação dos principais países emergentes no valor da produção industrial dos países em desenvolvimento

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. Industrial Development Report 2011. Vienna: Unido, 2011. p. 143;

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION. Industrial Development Report 2009. Vienna: Unido, 2009 p. 101.

C
a
s
s
ia

n
o

 R
ö

d
a
/A

rq
u

iv
o

 d
a
 e

d
it

o
ra

 PAÍSES RECENTEMENTE INDUSTRIALIZADOS 219

capítulo

Países recentemente 

industrializados10

GGB_v2_PNLD2015_219a242_U02C10.indd   219 3/25/13   9:38 AM



AMÉRICA LATINA: SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES

O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Embora o processo de industrialização esteja atin-

gindo outros países da América Latina (como Venezuela, 

Colômbia, Chile e Peru), Brasil, México e Argentina são 

as maiores, mais industrializadas e diversifi cadas econo-

mias da região; por isso vamos aprofundá-los. Observe 

alguns indicadores desses países na tabela a seguir.

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

Indicadores Brasil México Argentina

População, em milhões de habitantes (2010) 195 113 40

PIB, em bilhões de dólares (2011) 2 493 (6o do mundo) 1 155 (14o) 448 (27o)

• Agricultura (%) 6 4 10

• Indústria (%) 27 34 31

• Serviços (%) 67 62 59

Empresas na Fortune Global 500 2012 8 3 0

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20-22, 218-220; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. 

Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 19 nov. 2012; GLOBAL 500 2012. Fortune, 23 jul. 2012. 

Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list>. Acesso em: 19 nov. 2012.

Os três países se tornaram independentes no 

início do século XIX e, no fi nal dele, iniciaram lenta-

mente seu processo de industrialização (até então 

eram basicamente exportadores de produtos mine-

rais e agrícolas para os países já industrializados), que 

se intensifi cou somente a partir da década de 1930. 

Isso porque, com a crise de 1929 e a depressão econô-

mica que se seguiu, os países industrializados passa-

ram a importar menos, o que fez com que Brasil, Mé-

xico e Argentina tivessem seus níveis de exportação 

drasticamente reduzidos, o que lhes difi cultou impor-

tar diversos produtos industrializados. Essa queda no 

ingresso de produtos importados acelerou a indus-

trialização voltada a substituir muitos bens de consu-

mo, principalmente vindos da Europa.

Algumas das primeiras fábricas pertenciam à 

aristocracia latifundiária, que tinha acumulado capi-

tal com as exportações de produtos agropecuários e 

passou a investi-los na indústria, no comércio e no 

sistema fi nanceiro. Os estancieros argentinos (donos 

de estancias, grandes propriedades rurais) ganharam 

muito dinheiro exportando carne e trigo; no Brasil, 

destacavam-se, principalmente, os fazendeiros de 

café, conhecidos como barões do café; e, no México, 

os proprietários das haciendas ( fazendas). Todos 

eram grandes latifundiários, com forte infl uência eco-

nômica e política em seu país.

Com isso, parte da aristocracia latifundiária gra-

dativamente se transformou em burguesia industrial e 

fi nanceira e diversifi cou suas fontes de lucro, o que ex-

plica como muitos latifúndios, mesmo improdutivos, 

continuavam nas mãos de seus antigos proprietários. 

Além disso, parte do dinheiro dos fazendeiros fi cava 

depositada em bancos e era emprestada para fi nanciar 

a instalação de indústrias, muitas das quais fundadas 

por imigrantes europeus. A inexistência de uma efetiva 

reforma agrária enquanto se industrializavam, como 

ocorreu nos países desenvolvidos, é um dos fatores que 

explicam a urbanização acelerada e desordenada, a 

acentuada desigualdade social e a consequente limita-

ção do mercado interno dos países de industrialização 

recente da América Latina. O processo de industriali-

zação não foi acompanhado de políticas sociais e eco-

nômicas voltadas à distribuição de renda e maior inser-

ção da população pobre no mercado de consumo.

Outro agente importante no início da industriali-

zação foi o Estado, que passou a investir em indústrias 

de bens intermediários – mineração e siderurgia, petro-

lífera e petroquímica, etc. – e em infraestrutura – trans-

portes, telecomunicações, energia elétrica, etc. Na Amé-

rica Latina, os maiores símbolos desse modelo foram as 

estatais petrolíferas: Petrobras ( fundada em 1954), Pe-

mex (Petróleos Mexicanos, 1934), PDVSA (Petróleos de 

Venezuela S.A., 1975) e a argentina YPF (Yacimientos 
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Petrolíferos Fiscales, 1922). Em 2012 todas continuavam 

sob o controle total ou parcial do Estado, eram tanto as 

maiores empresas nos respectivos países como, com ex-

ceção da YPF, as primeiras colocadas da América Latina 

na lista Fortune Global 500 (a YPF foi comprada em 1999 

pela espanhola Repsol, mas em 2012 o governo argenti-

no voltou a controlá-la ao expropriar 51% das ações de 

um bloco de 57,4% que pertencia à Repsol).

Após a Segunda Guerra, o modelo de industriali-

zação por substituição de importações mostrou suas 

limitações: carência de maiores volumes de capitais 

que permitissem dar continuidade ao processo, inexis-

tência de setores industriais importantes, como a in-

dústria de bens de capital, e defasagem tecnológica. 

Foi nessa época que começou a entrada de capitais 

estrangeiros. As filiais de empresas transnacionais 

promoveram expansão de muitos setores industriais 

nesses países: automobilístico, químico-farmacêutico, 

eletroeletrônico, de máquinas e 

equipamentos e outros, que até 

então tinham uma produção limi-

tada ou inexistente. Nos setores 

tradicionais também entraram 

grandes empresas alimentícias e 

têxteis, juntando-se às nacionais já 

existentes e, em muitos casos, in-

corporando-as. Assim, houve um 

grande avanço no processo de in-

dustrialização do Brasil, do México 

e da Argentina, o qual passou a se 

assentar no tripé de capital estatal, 

nacional e estrangeiro. A entrada 

das corporações transnacionais 

contribuiu para o surgimento de 

novas empresas nacionais em di-

versos setores, muitas delas complementares às es-

trangeiras: por exemplo, a entrada das empresas auto-

mobilísticas estimulou o desenvolvimento de muitas 

indústrias nacionais de autopeças.

Esse modelo vigorou também em outros países 

latino-americanos, como a Venezuela, a Colômbia, o 

Chile e o Peru, que, embora tenham menor grau de 

industrialização, vêm apresentando rápido cresci-

mento econômico neste século, maior até do que as 

duas maiores economias da região. Observe o gráfi co.

∏ A criação das empresas 
estatais de petróleo foi um 
marco da atuação do Esta-
do na economia de vários 
países latino-americanos. 
Na foto, plataforma de 
extração de petróleo da 
gigante estatal Pemex no 
Golfo do México, perto do 
litoral do estado de Tauma-
lipas, em 2012. Conside-
rando o faturamento, em 
2012 essa empresa era a 
maior do México, a 2a da 
América Latina (a Petro-
bras era a 1a) e a 34a do 
mundo na lista da Global 
500 da Fortune.

Média anual (%)
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4,7
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THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 214-216.

Taxa de crescimento do PIB – 2000-2010
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Com o tempo, a indústria tor-

nou-se um setor muito importante 

na economia do Brasil, do México 

e da Argentina (e também de ou-

tros países da América Latina), 

com uma significativa participa-

ção nos respectivos PIBs, como 

mostra a tabela da página 220. Os 

mais importantes complexos in-

dustriais estão concentrados nas 

grandes regiões metropolitanas: no 

triângulo São Paulo-Rio de Janei-

ro-Belo Horizonte, no Brasil; no 

eixo Buenos Aires-Rosário, na Ar-

gentina; e no eixo Cidade do Méxi-

co-Guadalajara e em Monterrey, no 

México. Mas há concentrações in-

dustriais também na região de Ca-

racas (Venezuela), Bogotá (Colôm-

bia) e Santiago (Chile), como mos-

tra o mapa abaixo. Esses países, 

embora menos importantes do 

ponto de vista industrial, também 

são classifi cados como emergentes.

O modelo de substituição de importações incenti-

vou a produção interna de muitos bens de consumo, 

que deixaram de ser comprados no exterior, como rou-

p A industrialização promoveu grandes transformações na economia e nas paisa-
gens urbanas dos países emergentes. Um dos pilares desse processo foi o capital 
estrangeiro, com a entrada de numerosas empresas transnacionais que, a partir 
da década de 1950, construíram fi liais em diversos países da América Latina. Na 
foto, a placa indica o caminho para o centro industrial da Volkswagen em General 
Pacheco, na Grande Buenos (Argentina), em 2011. Observe que a foto mostra tam-
bém o logotipo de mais duas transnacionais: Ford e Shell.

pas, calçados, eletrodomésticos, carros, entre outros. Ao 

mesmo tempo, requeria a importação de outros bens 

que não eram produzidos internamente, como máqui-

nas e equipamentos, e exigia a constituição 

de uma infraestrutura de transportes, 

energia e telecomunicações, demandando 

cada vez mais investimentos. Como a pou-

pança interna era limitada, esse modelo de 

industrialização foi muito dependente de 

capital estrangeiro, e os recursos externos 

entravam nesses países como investimen-

to produtivo, por meio da instalação de fi -

liais de transnacionais, ou por emprésti-

mos contraídos pelos governos e por em-

presas privadas nacionais.

OCEANO
ATLÂNTICOOCEANO

PACÍFICO

MÉXICO

B R A S I L

VENEZUELA
GUIANA

SURINAME
COLÔMBIA

EQUADOR

PERU

BOLÍVIA

São Paulo

Buenos Aires

Rosário Porto Alegre

Salvador
La Paz

Lima

Santiago
Valparaíso

Rio de
Janeiro

Belo
Horizonte

PARAGUAI

URUGUAI

ARGENTINACHILE

JAMAICA

ESTADOS
UNIDOS

Quito

Caracas

Cidade do México

Monterrey

Guadalajara

Bogotá

                Trópico de Câncer 

     Trópico de Capricórnio 

Equador

80º O

TrTT órr pó

km

0 1 030

Região industrial

Carvão

Petróleo

Gás natural

Minério de ferro

Manganês

Cobre

Chumbo e zinco

Estanho

Prata

Ouro

Bauxita

Nitratos

Indústria de
alta tecnologia

Indústria

América Latina: mineração e indústria

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 154.
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∏ A riqueza mineral também foi um fator importante 
para a industrialização de muitos países latino-
-americanos, com destaque para os combustíveis 
fósseis, sobretudo petróleo, no México, na Argenti-
na e na Venezuela, e para os minérios metálicos, no 
Brasil, no México e no Chile. Perceba que a escala 
do mapa não permite mostrar regiões industriais 
menores, como a serra Gaúcha (RS), Camaçari 
(BA), Zona Franca de Manaus (AM), Mendoza 
(Argentina), Lima (Peru), entre outras.

J
u

li
a

n
 S

tr
a

te
n

s
ch

u
lt

e
/D

P
A

/Z
u

m
a

p
re

s
s
/K

e
y

s
to

n
e

222 INDUSTRIALIZAÇÃO E COMÉRCIO INTERNACIONAL

GGB_v2_PNLD2015_219a242_U02C10.indd   222 3/25/13   9:38 AM



CRISES FINANCEIRAS E BAIXO CRESCIMENTO ECONÔMICO

No pós-Segunda 

Guerra, o crescimento 

econômico do Brasil, do 

México e da Argentina 

foi bastante elevado, es-

tendendo-se até o início 

dos anos 1980. Como vi-

mos, o desenvolvimento 

desses países esteve em 

grande medida assenta-

do em empréstimos es-

trangeiros, que a partir 

dos anos 1970 passaram 

a ser mais disponíveis 

no mercado financeiro 

mundial. Nessa época, 

houve um aumento do crédito por-

que os bancos dos países desenvolvidos passaram a 

reciclar os petrodólares, ou seja, a emprestar vultosos 

recursos depositados pelos países exportadores de 

petróleo que ganharam muito dinheiro com a eleva-

ção dos preços do barril a partir de 1973. Entre 1974 e 

1981, os países da Organização dos Países Exportado-

res de Petróleo (Opep) acumularam 360 bilhões de 

dólares com exportações, e metade desses recursos 

foi depositada em bancos dos países desenvolvidos. A 

grande oferta de dinheiro no mercado fi nanceiro fez 

as taxas de juros internacionais caírem após 1973, 

atingindo o ponto mais baixo entre 1975-

-1977. Observe o gráfi co acima.

A partir desse período, os países em desenvol-

vimento, sobretudo os latino-americanos, endivida-

ram-se pesadamente. Por exemplo, segundo o Banco 

Central do Brasil, nosso país tinha uma dívida exter-

na total de 8,2 bilhões de dólares em 1971, que saltou 

para 25,1 bilhões em 1975 (acompanhe os valores 

subsequentes no gráfi co a seguir). O problema é que 

os juros não foram fi xados nesse patamar e as taxas 

para a amortização futura da dívida eram fl utuantes, 

isto é, oscilavam em função do mercado internacio-

nal. Depois do primeiro aumento das taxas de juros, 

provocado pela crise do petróleo de 1973, houve 

uma segunda elevação bem mais forte, com a crise 

petrolífera de 1979 (reveja o gráfi co acima). No fi nal 

da década de 1970, em consequência de uma política 

do governo norte-americano de manutenção de al-

tas taxas de juros para conter a infl ação, atrair inves-

timentos e fi nanciar seu defi cit orçamentário e co-

mercial, os Estados Unidos converteram-se no prin-

cipal receptor de 

dinheiro no mundo. 

Assim, além de so-

brarem poucos re-

cursos para os paí-

ses em desenvolvi-

mento, ainda houve 

uma elevação artifi -

cial de suas dívidas. 

Como consequên-

cia disso,  houve 

uma explosão do 

endividamento dos 

países latino-ameri-

canos, como mostra 

o gráfi co ao lado.
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LANZANA, A. E. T. O setor externo da economia brasileira. In: PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. (Org.).

Manual de Economia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 507.

* Final do período
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CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2011. Disponível em: <http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico/

anuario_2011/esp/content_es.asp>. Acesso em: 19 nov. 2012; BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Disponível em: <www3.bcb.gov.br/sgspub/

consultarvalores/telaCvsSelecionarSeries.paint>. Acesso em: 19 nov. 2012.
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O primeiro grande sinal da crise foi dado em 

1982, quando o México decretou a moratória de sua 

dívida externa. Daquele momento em diante, apro-

fundou-se nesses três países a política do “exportar é 

o que importa”, visando à obtenção de moeda forte, 

sobretudo dólares, para o pagamento dos juros da dí-

vida. No entanto, esse esforço acabou contribuindo 

para baixar os preços dos produtos primários, na épo-

ca majoritários em suas exportações, reduzindo a en-

trada de receitas em moeda estrangeira.

Ao mesmo tempo, os governos mantinham uma 

política de contenção de importações de produtos 

industrializados. Tal medida provocou o sucatea-

mento dos parques produtivos, dada a difi culdade 

de comprar máquinas e equipamentos necessários à 

sua modernização.

A combinação de altas taxas de juros (maior en-

dividamento) com baixos preços de produtos de ex-

portação (menores receitas) só podia resultar, para 

muitos países, em uma grave crise econômica. A crise 

da dívida atingiu os países em desenvolvimento em 

geral, mas em particular os latino-americanos, os 

mais endividados. Assim, para esses países, os anos 

1980 fi caram conhecidos como a “década perdida”: 

suas economias sofreram com baixo crescimento e 

elevada infl ação, como mostra a tabela.

TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PIB E DA INFLAÇÃO �EM PORCENTAGEM�

País
1980-1990 1990-2000 2000-2010

PIB Infl ação PIB Infl ação PIB Infl ação

Brasil 2,7 284,5 2,7 199,5* 3,7 6,6

México 1,0 70,4 3,1 19,5 2,1 4,5

Argentina -0,3 389,1 4,3 8,9 5,6 9,8

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1996. Washington, D.C., 1996. p. 226-227; THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. 
Washington, D.C., 2012. p. 214-215.
* A média brasileira na década é elevada porque a inflação chegou a atingir a taxa anual de 2 489% em 1993 (INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 
IBGE). Em 1994, ano em que começou a implantação do Plano Real, ainda foi de 929%, mas em 1995 caiu para 22% e, em 1996, para 9%.

Esse modelo econômico provocou forte concen-

tração de renda, sobretudo no Brasil (segundo o Ban-

co Mundial, em 1989 os 10% mais ricos da população 

se apropriavam de 51,3% da renda nacional, enquanto 

os 10% mais pobres detinham apenas 0,7%), porque se 

assentava em baixos salários pagos aos trabalhadores, 

o que restringiu a expansão do mercado interno e, 

como consequência, o próprio processo de industria-

lização. Paradoxalmente, o modelo que visava substi-

tuir importações, ou seja, ter autonomia para suprir o 

mercado interno, acabou limitando-o. Os bens de 

consumo produzidos, notadamente automóveis e 

produtos eletrônicos, eram voltados apenas para pe-

quena parcela da população.

A década de 1990 foi marcada pela estabilização 

das economias dos países latino-americanos. A redu-

ção da infl ação foi alcançada após a implantação de 

medidas como o controle dos gastos públicos, a priva-

tização de empresas estatais e a abertura econômica 

para produtos e capitais estrangeiros. Essas medidas 

mudaram a modalidade de endividamento externo e 

melhoraram o desempenho da economia, entretanto, 

as crises continuaram ocorrendo, agora no contexto 

da globalização fi nanceira.

Com os avanços tecnológicos na informática e 

nas telecomunicações, ampliaram-se as possibilida-

des de investimentos no mercado mundial. Como vi-

mos no capítulo 2, há diversas modalidades de inves-

timentos de capitais no sistema fi nanceiro globaliza-

do, destacando-se as ações, os títulos da dívida pública 

e as moedas estrangeiras.

Além do mercado acionário, que cresceu de for-

ma significativa, uma das modalidades de investi-

mento especulativo mais difundidas na atual globali-

zação fi nanceira é a compra e a venda de títulos da 

dívida pública. A emissão desses títulos pelos gover-

nos é uma forma de os países tomarem dinheiro em-

prestado. Ao comprá-los, os investidores – em geral 

bancos ou corretoras que fazem a intermediação en-

tre pessoas e empresas que aplicam no mercado fi -

nanceiro – emprestam dinheiro ao Estado, que terá de 

pagar juros pelo empréstimo.

O problema do capital especulativo é que ele é 

volátil, ou seja, não cria raízes, transferindo-se rapida-

mente de um setor, ou mesmo de um país, para outro, 

e por isso gera poucos empregos. Além disso, tende a 

fragilizar as economias dos países porque os operado-

res das empresas fi nanceiras muitas vezes retiram o 

dinheiro no momento em que aqueles mais precisam 

de capital. Essa foi a origem das crises fi nanceiras de 

diversos países emergentes ao longo da década de 

1990. Vejamos o caso mais emblemático: o do México.
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A CRISE MEXICANA DE 1994-1995

O México havia sido o primeiro país a sucumbir à cri-
se da dívida na década de 1980 e foi novamente o primeiro 
a sucumbir à globalização fi nanceira da década seguinte. 
A crise de 1994-1995 deveu-se à saída de capitais espe-
culativos, reduzindo rapidamente as reservas de dólares 
do país, o que provocou instabilidade em suas contas 
externas e desvalorização da moeda nacional (o peso). 
Um dos problemas mais graves da economia mexicana 
era o desequilíbrio crescente em sua balança comercial: 
em 1990, o defi cit no comércio exterior foi de 3 bilhões de 
dólares; em 1992, tinha atingido 20 bilhões de dólares (a 
tabela mostra os números de 1993 em diante). Para fechar 
seu balanço de pagamentos, o governo mexicano passou 
a recorrer a capitais especulativos por meio do aumento 
da taxa de juros de seus títulos públicos. Em 1992, entra-
ram 16 bilhões de dólares no país; em 1993, 18 bilhões de 
dólares, e a partir daí começou a haver evasão de capitais, 
como mostra a tabela.

O início das operações dos guerrilheiros do Exército 
Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), em janeiro de 
1994, somou a instabilidade política aos desequilíbrios 
econômicos pelos quais o país passava. Assim, criou-se 
um ambiente de profunda insegurança que acabou afu-
gentando os investidores de curto prazo. Estes passaram 
a vender seus bônus do Tesouro e a retirar o dinheiro do 
México, levando o país a uma grave crise econômica que o 
obrigou a recorrer ao FMI para fechar seu balanço de pa-
gamentos. Como se pode ver pelos dados da tabela, houve 
acentuada queda do crescimento econômico e aumento 
da infl ação, do desemprego e da dívida externa. O país só 
começou a se recuperar dessa crise a partir de 1996.

Crises semelhantes à mexicana, associadas a saídas 
maciças de capitais especulativos de países que apre-
sentam desequilíbrios em seus balanços de pagamentos, 
ocorreram também no Brasil em janeiro de 1999 e na Ar-
gentina em 2001-2002.

INDICADORES ECONÔMICOS DO MÉXICO

Indicadores 1993 1994 1995 1996

Crescimento do PIB (%) 1,9 4,6 -6,6 5,2

Infl ação (%) 8,0 7,1 52,1 27,7

Desemprego urbano (%) 3,4 3,7 6,2 5,5

Dívida externa (bilhões de dólares) 130,5 139,8 165,8 160,0

Transferência de recursos (bilhões de dólares)* 18,4 -1,8 -2,1 -9,3

Balança comercial (bilhões de dólares) -19,5 -18,5 7,1 6,5

CEPAL. Balance preliminar de las economias de América Latina y el Caribe 1997. Disponível em: <www.eclac.org>. Acesso em: 19 nov. 2012.

* Os valores positivos indicam entrada de recursos estrangeiros no país; os negativos, transferências ao exterior.
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∏ Mexicanos reunidos na Plaza de 
la Constitución (também conhe-
cida como Zócalo), a praça prin-
cipal da Cidade do México, em 24 
de janeiro de 1995, para protes-
tar contra o pacote lançado pelo 
governo do presidente Ernesto 
Zedillo (então, recém-eleito) na 
tentativa de sair da crise econô-
mica em que o país vivia. O car-
taz diz: “procura-se: por traição 
à pátria”, em referência ao 
ex-presidente Carlos Salinas 
(1988-1994), em cujo governo a 
crise eclodiu.
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Como vimos no capítulo 1, a crise fi nanceira inicia-

da nos Estados Unidos em 2008 se espalhou pelo mundo 

em 2009 e atingiu mais fortemente os países desenvol-

vidos, mas também provocou consequências nos países 

emergentes. Observe os dados da tabela ao lado.

Dos três principais emergentes da América Lati-

na, o México foi o mais atingido por essa nova crise fi -

nanceira, devido à sua forte dependência econômica 

em relação aos Estados Unidos. Desde a criação do Tra-

tado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, em 

inglês) em 1994, cresceu a participação do mercado 

norte-americano nas exportações mexicanas, atingin-

do cerca de 80%. Com a crise, os defi cit comerciais do 

México, que já vinham se acumulando, aumentaram 

signifi cativamente (observe a tabela à esquerda abaixo). 

CRESCIMENTO DO PIB DE PAÍSES SELECIONADOS
�EM PORCENTAGEM�

Países (posição segundo o 

desempenho em 2009)
2008 2009 2010 2011

China 9,6 9,2 10,4 9,2

Índia 6,2 6,6 10,6 7,2

Argentina 6,8 0,9 9,2 8,9

Coreia do Sul 2,3 0,3 6,3 3,6

Brasil 5,2 -0,3 7,5 2,7

Estados Unidos -0,3 -3,5 3,0 1,7

Alemanha 0,8 -5,1 3,6 3,1

Japão -1,0 -5,5 4,4 -0,7

México 1,2 -6,3 5,5 4,0

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 19 nov. 2012.

O Brasil foi um dos países da América Latina 

menos atingidos pela crise de 2008/2009, em grande 

parte em razão dos saldos comerciais favoráveis e do 

grande acúmulo de reservas internacionais ao longo 

dos anos 2000, como mostram as tabelas a seguir. Pela 

primeira vez numa crise fi nanceira mundial não hou-

ve fuga maciça de capitais do Brasil. O Banco Central, 

em vez de subir a taxa de juros para tentar conter a 

evasão de capitais estrangeiros, baixou-a, seguindo a 

tendência internacional, para estimular a recupera-

ção da economia. Quando a crise se agravou, em ou-

tubro de 2008, a taxa de juros era de 13,75% ao ano e, 

em julho de 2009, caiu para 8,75% (em outubro de 

2012 estava em 7,25%).

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL �EM BILHÕES DE DÓLARES�

País 2006 2007 2008 2010

Brasil 41,6 34,0 15,0 11,0

México -17,8 -24,3 -31,0 -13,0

Argentina 12,4 11,1 14,0 11,0

OMC. International Trade Statistics 2007; OMC. International Trade Statistics 2008; 
OMC. World Trade Report 2009. Disponível em: <www.wto.org>. Acesso em: 

18 mar. 2010; OMC. International Trade Statistics 2011. Disponível em:
 <www.wto.org>. Acesso em: 19 nov. 2012.

RESERVAS INTERNACIONAIS �EM BILHÕES DE DÓLARES�

País 2000 2008 2009 2010

Brasil 33,4 198,8 234,7 285,9

México 35,6 97,2 94,1 115,5

Argentina 25,5 47,5 47,2 51,7

CEPAL. División de Estadística y Proyecciones Económicas. Anuario Estadístico de 

América Latina y el Caribe 2011. Disponível em: <http://websie.eclac.cl/
anuario_estadistico/anuario_2011/esp/content_es.asp>. 

Acesso em: 19 nov. 2012.
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∏ Como constatamos pelos dados das 
tabelas, na crise de 2008/2009, como 
já ocorrera na de 1994/1995, o México 
foi novamente um dos países lati-
no-americanos mais atingidos. Uma 
das consequências mais graves da 
crise foi a elevação do desemprego: 
subiu de 3,7% da PEA, em 2007, para 
5,5%, em 2009. Na foto, de 2009, 
dezenas de pessoas esperavam na 
fi la para candidatar-se a uma das 80 
vagas de trabalho temporário ofere-
cidas na Subsecretaria de Obras 
Públicas do Estado de Coahuila.
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desses países e localize-os no 
mapa abaixo.

A península da Coreia, 
como a ilha de Taiwan, foi ocu-
pada pelo Japão desde o fi m da 
Guerra Sino-Japonesa (1894-
-1895) até o fim da Segunda 
Guerra Mundial.

Como vimos no capítulo 
4, a península da Coreia foi di-
vidida após a Segunda Guerra, 
dando origem a dois países: a 
Coreia do Norte, socialista, e 
a Coreia do Sul, capitalista. Ao 
fim da guerra travada entre 
elas, de 1950 a 1953, a penínsu-

la continuou dividida. Enquanto a Coreia do Norte 
tornou-se um dos países mais isolados e atrasados do 
mundo, a Coreia do Sul se transformou na maior eco-
nomia dos quatro Tigres e quarta da Ásia.

Taiwan (ou República da China), com capital em 
Taipé, constituiu-se como Estado a partir da fuga dos 
membros do Partido Nacionalista (Kuomintang), após 
a Revolução de 1949, como vimos no capítulo anterior.

Cingapura era um entreposto comercial da Com-
panhia Britânica das Índias Ocidentais desde 1824. 
Essa pequena ilha, depois de pertencer ao Império Bri-
tânico, integrou a Federação da Malásia, mas sua inde-
pendência defi nitiva ocorreu apenas em 1965, quando 
foi constituída a República de Cingapura.

TIGRES ASIÁTICOS: PLATAFORMA DE EXPORTAÇÕES

A ORIGEM DOS TIGRES

Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura não eram 
muito diferentes da maioria de seus vizinhos asiáticos 
até a Segunda Guerra Mundial. Os dois primeiros, de 
maior extensão territorial, eram países agrícolas, cuja 
população, em sua maioria, vivia no campo e desen-
volvia uma agricultura arcaica, com predomínio do 
cultivo de arroz. Todos tinham população pouco nu-

merosa, em sua maioria analfabeta, território reduzi-
do, sem nenhuma reserva importante de recursos 
minerais ou combustíveis fósseis, portanto, um futuro 
econômico que não lhes parecia muito promissor. No 
entanto, atualmente possuem algumas das econo-
mias mais dinâmicas e modernas do mundo. Como 
isso aconteceu? Observe na tabela alguns indicadores 
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∏ O modelo econômico bem-sucedido dos quatro primeiros Tigres 
vem sendo adotado em outros países do Sudeste Asiático, que, 
por isso, são chamados de Novos Tigres. Hong Kong foi incorpo-
rado ao império britânico em 1842 e, em 1997, foi devolvido à 
China. Além de hoje ser território chinês, sua produção indus-
trial é insignificante (0,08% do total mundial), por isso não 
vamos analisá-lo neste capítulo.

INDICADORES COREIA DO SUL TAIWAN* CINGAPURA

População, em milhões de habitantes (2010) 49 23 5

PIB, em bilhões de dólares (2011) 1 116 (15o do mundo) 467 (26o) 260 (38o)

• Agricultura (%) 3 2 0

• Indústria (%) 39 30 28

• Serviços (%) 58 68 72

Empresas na Fortune Global 500 2012 13 6 2

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20-22, 218-220; FMI. World 

Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.

aspx>. Acesso em: 19 nov. 2012; GLOBAL 500 2012. Fortune, 23 jul. 2012. Disponível em: <http://money.cnn.com/

magazines/fortune/global500/2012/full_list>. Acesso em: 19 nov. 2012.

*  Taiwan não é reconhecida pela ONU, por isso suas agências e o Banco Mundial não apresentam dados sobre o país, embora o 

FMI, sim (essa instituição não mostra a distribuição do PIB por setores, os dados de Taiwan são do World Factbook 2012, da CIA).
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Durante a Segunda Guerra, todos esses territó-

rios estiveram sob ocupação japonesa. Após a guerra, 

sobretudo a partir dos anos 1970, eles passaram por 

um acelerado processo de industrialização, favoreci-

do pela lógica da Guerra Fria: fi zeram parte de um 

arco de alianças liderado pelos Estados Unidos para 

fazer frente ao avanço sino-soviético e receberam 

apoio fi nanceiro desse país. Nas décadas de 1980 e 

1990, apresentaram alguns dos maiores índices de 

crescimento econômico do mundo e, desde essa épo-

ca, suas economias estão entre as que mais têm incor-

porado novas tecnologias ao processo produtivo. 

Além disso, vêm diminuindo as desigualdades sociais 

e melhorando seus indicadores socioeconômicos. 

Desde os anos 1980, fi caram conhecidos como Tigres 

Asiáticos (junto de Hong Kong), porque o forte empe-

nho na busca de novos mercados no exterior levou 

suas economias a crescer, em média, 7,4% ao ano. Re-

sultado do modelo de plataforma de exportações, 

cujas características veremos em seguida: em 1965, 

nos primórdios do processo de industrialização de 

cada um desses três territórios, eles detinham uma 

participação de cerca de 1% do comércio mundial; em 

2010, segundo a OMC, essa participação atingiu 7%.

INDUSTRIALIZAÇÃO E CRESCIMENTO 
ACELERADO

Nos Tigres Asiáticos foram implantados regimes 

políticos centralizadores após a Segunda Guerra, e os 

dois países mais importantes – Coreia e Taiwan – 

eram governados por ditaduras militares. Nessa épo-

ca, o Estado teve papel fundamental no planejamento 

estratégico para estimular a industrialização e as ex-

portações. Entre outras medidas:

• concedeu incentivos às exportações, como redu-

ção de impostos;

• manteve uma política de desvalorização cambial;

• tomou medidas protecionistas (elevação de tarifas 

de importação) contra os concorrentes estrangeiros;

• investiu pesadamente em educação e concedeu 

bolsas de estudos no exterior;

• impôs restrições ao funcionamento dos sindicatos;

• fez grandes investimentos em infraestrutura de 

transporte, energia, etc.;

• restringiu o consumo para elevar o nível de pou-

pança interna via medidas fi scais (elevação de im-

postos) e controle das importações.

POUPANÇA INTERNA BRUTA* NOS TIGRES ASIÁTICOS E EM 
PAÍSES DA AMÉRICA LATINA �EM PORCENTAGEM DO PIB�

País 1980 1994

Cingapura 38 51

Coreia do Sul 25 39

Brasil 21 22

México 25 18

Argentina 24 18

RELATÓRIO sobre o desenvolvimento mundial 1996. Washington, D.C.: Banco 
Mundial, 1996. p. 230-231. 

*  Segundo o Banco Mundial: “A poupança interna bruta é calculada deduzindo-se 
do PIB o consumo total”.

∏ Embora Taiwan tenha um governo 
próprio e funcione de forma indepen-
dente, a China trata a ilha como uma 
província rebelde e não aceita sua 
independência formal. A ONU e boa 
parte dos países, entre os quais os 
Estados Unidos e o Brasil, para não 
criar atrito com o governo chinês, não 
reconhecem Taiwan do ponto de vista 
político-diplomático, embora mante-
nham relações econômico-comerciais 
com o país. Na foto, centro de Taipé, 
em 2011. Sobressaindo-se aos demais 
edifícios, destaca-se a torre Taipé 101, 
inaugurada em 2003. Com 509 m de 
altura e 101 andares era o edifício mais 
alto do mundo até 2010, quando foi 
superado pelos 828 m do Burj Khalifa, 
em Dubai.
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O alto nível de poupança interna desses países 

(observe a tabela da página anterior e compare os dados 

desses territórios com os dos países da América Latina), 

aliado à ajuda fi nanceira recebida do Tesouro dos Esta-

dos Unidos no contexto da Guerra Fria, mais emprésti-

mos contraídos em bancos no exterior (a taxas de juros 

fi xas) possibilitaram a arrancada da industrialização.

No início da industrialização, a mão de obra nes-

ses países asiáticos era muito barata (observe na tabe-

la abaixo a comparação com outros países) e relativa-

mente qualifi cada e produtiva, por causa do bom nível 

educacional. Esse baixo custo, associado às medidas 

governamentais, como os subsídios às exportações e o 

controle da política cambial, tornava os produtos dos 

Tigres muito baratos. Isso lhes garantiu alta competi-

tividade no mercado mundial e, portanto, elevados 

saldos comerciais, os quais eram reinvestidos a fi m de 

alcançar maior capacitação tecnológica.

SALÁRIO PAGO AOS TRABALHADORES
INDUSTRIAIS EM PAÍSES SELECIONADOS

�SALÁRIO DIRETO MÉDIO EM DÓLARES POR HORA�

País 1975 1996 2009

Alemanha 4,16 19,61 27,04

Japão 2,66 17,24 20,84

Estados Unidos 5,18 14,11 20,15

Coreia do Sul 0,30 7,01 10,20

Cingapura 0,73 6,56 7,94

Taiwan 0,36 5,31 5,29

Brasil * 3,84 4,60

México 1,33 1,30 2,78

U. S. DEPARTMENT OF LABOR. Bureau of Labor Statistics, mar. 2011. Disponível 
em: <www.bls.gov/fls/pw/ichcc_pwmfg2_2.txt>. Acesso em: 19 nov. 2012.

* Não há dados disponíveis.

Vale destacar que, desde os primórdios de seu 

processo de industrialização, as sociedades dos Tigres 

Asiáticos perceberam a importância de investir em 

educação, principalmente no nível básico, como condi-

ção fundamental para a formação de trabalhadores e 

pesquisadores qualifi cados, a geração de novas tecno-

logias e o aumento da produtividade. Principalmente a 

Coreia do Sul, a maior e mais moderna economia entre 

os Tigres, desde o início deu muito valor à educação 

básica e a tomou como suporte para seu desenvolvi-

mento socioeconômico. O país sempre vem aparecen-

do nas primeiras posições no Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos (Pisa). Esse exame é realizado 

desde 2000 pela Organização de Cooperação e Desen-

volvimento Econômico (OCDE) para avaliar conheci-

mentos e habilidades essenciais dos alunos de 15 anos 

(em tese, concluintes do Ensino Fundamental). Dele 

participam os membros da OCDE e alguns países con-

vidados, como o Brasil, que sempre tem ocupado as 

últimas posições. Observe no gráfi co a evolução das 

taxas de analfabetismo da Coreia do Sul comparadas 

com as do Brasil e da Argentina e veja também a foto.
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PISA 2000. Relatório Nacional. Brasília: Inep, 2001. p. 27; RELATÓRIO de desenvolvimento humano 2009. Nova 
York: Pnud; Coimbra: Almedina, 2009. p. 171-172; THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. 

Washington, D.C., 2012. p. 94-96.

p Estudantes leem livro digital em seus notebooks em escola 
pública de ensino fundamental em Seul, Coreia do Sul, em 
2011. O sistema de ensino básico da Coreia do Sul está entre 
os melhores do mundo, e o país foi o primeiro a prover todas as 
suas escolas com internet rápida. Como vimos, recentemente 
a ONU passou a considerá-la como país desenvolvido e nessa 
enorme transformação socioeconômica a educação teve papel 
central. Esse país é um dos melhores exemplos a corroborar a 
frase de Nelson Mandela, na epígrafe.
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Ao contrário dos países latino-americanos e afri-

canos, os Tigres Asiáticos tinham um vizinho com um 

modelo bem-sucedido em que se espelhar: seguiram 

de maneira quase integral os passos do Japão. Além 

disso, se benefi ciaram de uma conjuntura mundial li-

beral, principalmente nos Estados Unidos, dispondo, 

assim, de amplos mercados para colocar seus produ-

tos, o que os ajudou a se converterem em plataformas 

de exportação. Durante muito tempo esses países fo-

ram conhecidos como exportadores de produtos de 

baixa qualidade e de tecnologia banal, mas hoje estão 

vendendo produtos sofi sticados de alto valor agrega-

do, como navios, automóveis, semicondutores, com-

putadores, tablets, smarphones, etc. Mais recentemen-

te, o aumento da renda per capita, como mostra a ta-

bela abaixo, e a elevação salarial, resultante do cresci-

mento da produtividade da economia, ocasionaram 

uma expansão quantitativa e qualitativa dos mercados 

internos, sobretudo na Coreia do Sul. Esse país, além 

de ser o mais populoso dos quatro, é também aquele 

no qual os trabalhadores recebem os salários mais ele-

vados (embora ainda seja metade do que ganham nor-

te-americanos e japoneses), como vimos na tabela da 

página anterior.

ELEVAÇÃO DA RENDA PER CAPITA DOS TIGRES ASIÁTICOS
�EM DÓLARES�

País 1980 1995 2011

Cingapura 4 756 23 718 49 271

Coreia do Sul 1 689 11 779 22 778

Taiwan 2 363 12 865 20 101

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/

external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 19 nov. 2012.

Deve-se salientar que a elevação dos custos da 

mão de obra e a valorização de suas moedas têm 

levado esses países, novamente seguindo os passos 

do Japão, a aprimorar suas indústrias. Os Tigres 

têm investido em novos setores industriais, mais 

avançados tecnologicamente, transferindo indús-

trias tradicionais e intensivas em mão de obra para 

outros países da região, onde o custo da força de 

trabalho é menor. Assim como investidores japone-

ses, norte-americanos e europeus, os empresários 

dos Tigres também têm construído filiais na Tai-

lândia, na Malásia e na Indonésia, que, como os 

primeiros Tigres, também cresceram acelerada-

mente, de 1980 a 2010, conforme se pode constatar 

pelos dados da tabela a seguir. Por isso esses três 

países são conhecidos como os Novos Tigres, 

como vimos no mapa da página 227. Há ainda mui-

tos investimentos sendo feitos na China, sobretudo 

por empresários de origem chinesa com empresas 

sediadas em Taiwan e Cingapura.

TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB DOS TIGRES ASIÁTICOS E DOS 
NOVOS TIGRES �MÉDIA ANUAL EM PORCENTAGEM�

País 1980-1990 1990-2000 2000-2010

Cingapura 6,4 7,2 6,0

Indonésia 6,1 4,2 5,3

Malásia 5,2 7,0 5,0

Tailândia 7,6 4,2 4,5

Coreia do Sul 9,4 5,8 4,1

BANCO MUNDIAL. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1996. Washington, 

D.C., 1996. p. 226-227; THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. 

Washington, D.C., 2012. p. 214-216.

Apesar de muitos pontos em comum, principal-

mente quanto ao processo de industrialização, há 

grandes diferenças entre esses países, em particular 

quanto à estrutura industrial.

A Coreia do Sul é o país mais industrializado dos 

Tigres Asiáticos, e sua economia é controlada por re-

des de grandes empresas, denominadas chaebols, a 

exemplo dos keiretsus japoneses. Fabricam uma 

enorme diversidade de produtos, desde aço e navios 

até artigos eletrônicos e automóveis, além de tam-

bém atuarem no setor fi nanceiro e no comércio. Os 

chaebols sul-coreanos cada vez mais colocam seus 

produtos mundo afora, fi guram na lista das maiores 

empresas do mundo e já são responsáveis por algu-

mas inovações tecnológicas. Entre eles se destacam: 

a Samsung Electronics (a maior empresa do país e 

20a do mundo, de acordo com a � e Global 500, 2012), 

a SK Holdings, a Hyundai Motor, a LG Electronics e 

a Hyundai Heavy Industries (todas na lista da revista 

Fortune).

∏ O anúncio, embora um 
pouco antigo, exemplifi -
ca claramente como fun-
cionam os chaebols 
coreanos: eles produ-
zem “desde chips [de 
computadores] a navios” 
(from chips to ships, em 
inglês), como é o caso do 
Grupo Hyundai, mais 
conhecido por seus 
automóveis.
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p A Samsung é o maior chaebol coreano, para quem também é verdadeiro o anúncio “from chips to ships”. Numa das fotos, pessoas 
experimentam tablets produzidos pela Samsung Electronics, expostos em loja na sede da empresa em Seul (capital da Coreia do 
Sul), em 2012; na outra, navios produzidos pela Samsung Heavy Industries, no estaleiro da ilha de Geoje (sul do país), em 2011.

Observe no mapa ao lado a dis-

tribuição das indústrias no território 

da Coreia do Sul. Perceba que há uma 

forte concentração no litoral, nas pro-

ximidades de portos, como Busan, o 

maior do país e um dos maiores do 

mundo (observe o gráfi co na página 

seguinte). Essa localização favorece a 

chegada de matérias-primas agríco-

las, minerais e fósseis, com forte pre-

sença na pauta de importações (se-

gundo o Banco Mundial, 44% em 

2010), e a saída de produtos indus-

trializados, majoritários na pauta de 

exportações (89% em 2010).

Taiwan tem seis empresas na 

lista da Fortune Global 500 2012; a 

maior delas é a Hon Hai Precision 

Industry (a 43a do mundo). Essa 

empresa é detentora da marca 

Foxconn, que produz motherboards 

(placas-mãe), notebooks, tablets e 

smartphones para diversas marcas 

ocidentais, entre as quais a nor-

te-americana Apple. Estão sedia-

das no país mais duas empresas do setor microeletrô-

nico que estão entre as quinhentas maiores: Quanta 

Computer e Compal Electronics. A especialização das 

empresas taiwanesas lhes permite agilidade e fl exibi-

lidade para se adaptarem às inovações tecnológicas, 

assegurando-lhes maior competitividade.
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AMERICAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES. Port Industry Statistics. World Port Ranking 

2010. Disponível em: <www.aapa-ports.org/home.cfm>. Acesso em: 19 nov. 2012.

p A Coreia do Sul tem aumentado a participação de produtos de alto valor agregado em sua pauta de exportação (em 2010, 28,7% 
dos bens industriais exportados eram de alta tecnologia). A foto de 2012 mostra Busan, segunda cidade e maior porto do país 
(10o do mundo, como se observa no gráfi co acima).

Cingapura transformou-se num dos maiores 

entrepostos comerciais do mundo e importante cen-

tro fi nanceiro asiático. Em 2012, o país apresentava 

o melhor índice de desempenho em logística do 

mundo, como vimos no capítulo 6, e em 2010 pos-

suía o segundo porto mais movimentado do planeta 

(observe o gráfi co abaixo). Além disso, tem procura-

do investir em indústrias de alto valor agregado, 

como a naval e a eletrônica. Está sediada no país a 

Flextronics International, segunda fabricante mun-

dial de componentes eletrônicos, atrás apenas da 

Foxconn.
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DIFERENÇAS ENTRE O MODELO ASIÁTICO E O LATINO-AMERICANO

“A diferença entre o modelo asiático, se se pode cha-
mar assim, e o modelo latino-americano, é que o modelo 
asiático é construído sobre poupança interna e mercado 
externo, enquanto o modelo latino-americano é construí-
do sobre poupança externa e mercado interno.”

Essa frase de Celso Amorim, Ministro das Relações 
Exteriores do Brasil de 2003 a 2010, sintetiza bem as di-
ferenças estruturais entre o modelo econômico baseado 
em substituição de importações e o modelo que se apoiou 
em exportações. Entretanto, não expressa que o modelo 
asiático, ao investir em educação e garantir melhor distri-
buição de renda, possibilitou, mais do que o latino-ameri-
cano, a constituição de um amplo mercado interno. A ex-
clusão social foi uma das piores decorrências do modelo 
econômico implantado na América Latina.

Outra diferença importante é que o modelo asiático, 
ao apoiar o desenvolvimento em poupança interna e im-
plantar um Estado efi ciente, mantendo as contas públicas 
controladas, permitiu, bem antes dos países da América 
Latina, maior crescimento econômico com a infl ação sob 
controle. A infl ação alta foi durante muito tempo um per-
verso mecanismo de concentração de renda nos países da 
América Latina, mesmo quando a economia cresceu.

Como vimos, o modelo asiático, em comparação com 
o latino-americano, propiciou maiores taxas de cresci-
mento econômico (caso queira relembrar, reveja as tabe-
las nas páginas 224 e 230), maior elevação e melhor distri-
buição da renda per capita, consequentemente, assegurou 
maior alta do índice de desenvolvimento humano. Obser-
ve as tabelas a seguir.

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NOS TIGRES ASIÁTICOS E EM PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

País*
Percentual sobre o total do rendimento nacional

Índice de Gini
10% mais pobres 10% mais ricos

Coreia do Sul (1998) 2,9 22,5 31,6

Cingapura (1998) 1,9 32,8 42,5

Argentina (2010) 1,5 32,3 44,5

México (2010) 1,4 37,2 47,7

Brasil (2009) 0,8 42,9 54,7

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 74-76.

* Como já foi observado, não há dados para Taiwan no Banco Mundial e na ONU.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO �IDH� DE PAÍSES SELECIONADOS � 2011

Posição/país IDH
Expectativa de vida ao 

nascer (em anos)

Escolaridade média/
escolaridade esperada 

(em anos)

Rendimento nacional 
bruto per capita (dólar 

PPC de 2005)

Desenvolvimento humano muito elevado

15. Coreia do Sul 0,897 80,6 11,6 / 16,9 28 230

26. Cingapura 0,866 81,1 8,8 / 14,4 52 569

45. Argentina 0,797 75,9 9,3 / 15,8 14 527

Desenvolvimento humano elevado

57. México 0,770 77,0 8,5 / 13,9 13 245

84. Brasil 0,718 73,5 7,2 / 13,8 10 162

PNUD. Relatório de desenvolvimento humano 2011. Nova York: Pnud, 2011. p. 133-134.

O texto a seguir compara os dois modelos de industrialização estudados neste capítulo até aqui.
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PAÍSES DO FÓRUM IBAS

O Fórum de Diálogo Ibas é uma cooperação tri-
lateral fi rmada em 2003 entre três importantes países 
emergentes: Índia, Brasil e África do Sul. Como vimos 
no capítulo 4, seu objetivo é aprofundar a cooperação 
Sul-Sul no âmbito econômico, científi co e cultural e 
aumentar o poder de negociação com os países de-
senvolvidos nos organismos internacionais, como a 
ONU e a OMC.

Apesar de se localizarem em continentes diferen-
tes, esses países apresentam muitas características co-
muns e por isso buscam uma aproximação. Segundo o 

próprio Fórum: “Índia, Brasil e África do Sul procuram, 
principalmente a partir da década de 1990, elevar seu 
perfi l internacional a partir de atributos cuja seme-
lhança, por si só, justifi ca a maior aproximação entre os 
três países: são potências intermediárias, com forte in-
fl uência em suas respectivas regiões, democracias con-
solidadas e economias em ascensão e que, dadas as 
evidentes desigualdades internas, confrontam desafi os 
comuns de desenvolvimento”. Observe alguns indica-
dores da Índia e da África do Sul (os indicadores do Bra-
sil encontram-se no início deste capítulo).

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

Indicadores Índia África do Sul

População, em milhões de habitantes (2010) 1 225 50

PIB, em bilhões de dólares (2011) 1 676 (11o do mundo) 408 (29o)

• Agricultura (%) 19 3

• Indústria (%) 26 31

• Serviços (%) 55 66

Empresas na Fortune Global 500 2012 8 0

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20-22, 218-220; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. 

Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 19 nov. 2012; GLOBAL 500 2012. Fortune, 23 jul. 2012. 

Disponível em: <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list>. Acesso em: 19 nov. 2012.

Como já estudamos o Brasil no contexto do gru-
po dos países latino-americanos, vamos agora estu-
dar o processo de industrialização dos outros dois 
membros do Fórum Ibas: Índia e África do Sul. O mo-
delo de industrialização desses dois países emergen-
tes se aproxima do vigente no Brasil: também visou à 
substituição de importações e teve (e ainda tem) forte 
presença do Estado na economia.

ÍNDIA

A Índia, um dos mais importantes países emer-
gentes, possui uma das economias que mais cresce no 
mundo, ancorada em seu gigantesco mercado consu-
midor: é a segunda população do planeta (superada 
apenas pela chinesa; veja a tabela acima). Segundo o 
Banco Mundial, o país cresceu em média 8% ao ano 
no período 2000-2010 (só fi cou atrás da China). Entre-
tanto, iniciou seu processo de industrialização muito 
tarde, somente após a Segunda Guerra, quando se li-
bertou do domínio do Reino Unido.

Em 1947, depois de longa campanha sob a lide-
rança de Mohandas Gandhi (1869-1948), mais conhe-

cido como Mahatma (‘grande alma’, em sânscrito), o 
país obteve sua independência política. O partido 
Congresso Nacional Indiano (Indian National Con-
gress, INC), de maioria hindu, assumiu o poder, tendo 
como primeiro-ministro outro importante líder do 
movimento de independência, Jawarhalal Nehru 
(1889-1964), que governou até sua morte. Seu partido, 
porém, permaneceu no poder até 1996, quando o Par-
tido do Povo Indiano (Bharatiya Janata Party, BJP) 
venceu as eleições. O país é uma república parlamen-
tarista, e os indianos gabam-se de ser a maior demo-
cracia do mundo, como aparece no próprio slogan do 
INC: “O maior partido democrático do mundo”. 

Sob o governo de Nehru, a Índia teve uma forte 
participação do Estado no início de seu processo de in-
dustrialização, embora houvesse também capitais britâ-
nicos e norte-americanos. Como se tratava de um go-
verno do grupo dos países não alinhados, contou tam-
bém com a assistência técnica soviética em diversos 
setores, como o petroquímico e o bélico. O Estado inves-
tiu principalmente na indústria de bens intermediários, 
na indústria bélica e em obras de infraestrutura. Contri-
buíram ainda para o processo de industrialização as 
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grandes reservas de minérios, como 
cromo (segundo produtor mundial), 
ferro (quarto) e manganês (quinto), e de 
combustíveis fósseis, principalmente o 
carvão mineral, sua principal fonte de 
energia. Em 2011, o país extraiu de suas 
minas 586 milhões de toneladas de car-
vão mineral (7,5% de toda a produção 
do planeta), sendo o terceiro produtor 
mundial. Em 2011, as reservas de petró-
leo eram de cerca de 9 bilhões de barris 
(19a do planeta), e sua produção era de 
897 mil barris diários (23o produtor 
mundial). A produção interna equivalia 
a apenas 27% do consumo/dia, tornan-
do o país um grande importador desse 
combustível fóssil. O mapa mostra as 
reservas dos principais recursos mine-
rais e energéticos da Índia.

Como se pode observar no mapa, 
as maiores concentrações industriais 
do país estão no nordeste do território indiano, em torno 
de cidades como Janshedpur e Kolkata (Calcutá), com 
destaque para indústrias pesadas, como siderúrgicas, 
mecânicas, carbo e petroquímicas, em razão das reser-
vas de carvão, petróleo e minérios. Mas há concentra-
ções industriais em outras regiões, inclusive de alta tec-
nologia, como em Bangalore, no sul do país.

A Índia dispõe de um parque fabril diversifi cado, 
com praticamente todos os setores industriais, e tam-
bém já possui algumas empresas 
entre as maiores do mundo, com 
destaque para a Indian Oil (maior 
do país e 83a do mundo na lista da 
Fortune Global 500 2012). A empre-
sa atua em extração, transporte e 
refi no de petróleo e também no se-
tor petroquímico. Foi criada em 
1959, no governo de Nehru, com o 
objetivo estratégico de sustentar o 
desenvolvimento industrial do país 
e garantir o abastecimento de pe-
tróleo e derivados. A Indian Oil é o 
símbolo maior da intervenção esta-
tal no processo de industrialização 
da Índia (como é a Petrobras, no 
Brasil) e até hoje é controlada pelo 
governo central, que em 2012 deti-
nha 78,9% das ações da companhia.

Outras duas grandes empre-
sas indianas são a Tata Motors e a 
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 109.

Tata Steel (314a e 401a na lista das 500 maiores em 
2012); ambas pertencem ao Grupo Tata, cujo controle 
está nas mãos do bilionário Ratan N. Tata. Esse gigan-
tesco conglomerado é composto de 94 empresas que 
atuam em mais de oitenta países nos mais diversos 
setores industriais: siderúrgico, químico, automobilís-
tico, aeroespacial, informática, entre outros; assim 
como também nos serviços e nas fi nanças.

p A Tata Motors, maior indústria automobilística da Índia, comprou a coreana Daewoo em 
2004, e a inglesa Jaguar Land Rover em 2008. A empresa ganhou evidência por ter 
lançado o Nano, o carro mais barato do mundo: no fi nal de 2012, em Nova Delhi, capital 
da Índia, a versão básica custava 141 898 rúpias (5 344 reais ao câmbio de 20/11/2012). 
Na foto, Ratan Tata, do lado esquerdo do minicarro, e Narendra Modi (ministro-chefe 
do Estado de Gujarat) durante a inauguração da nova fábrica do Tata Nano em Sanand 
(Gujarat), em 2010.
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Um país de profundos contrastes

Apesar de a Índia possuir um parque industrial 
diversifi cado, em 2010 este ocupava somente 14% da 
PEA e produzia 26% do PIB. O país continua sendo 
essencialmente rural e agrícola: em 2010, 69% de sua 
população ainda vivia no campo, e a agricultura 
ocupava 52% da PEA, mas contribuía com somente 
19% do PIB. Os serviços ocupavam apenas 34% da 
PEA, mas contribuíam com 55% do PIB e, atualmente, 
é o setor da economia indiana que mais cresce e se 
moderniza. Esses dados indicam – e veremos mais 
elementos que os corroboram – que a Índia é um país 
marcado por profundos contrastes socioeconômicos.

Ultimamente, dentro de um processo de abertu-
ra ao capital estrangeiro combinado com uma política 
de desregulamentação e de privatização, a Índia tem 
atraído muitos investimentos externos, com destaque 
para capitais norte-americanos. Um dos fatores que 
mais têm contribuído para isso, além da mão de obra 
barata e cada vez mais qualifi cada, é o mercado inter-
no em crescimento. Apenas pequena parcela da po-
pulação indiana é de fato consumidora, já que a maior 
parte dela está abaixo da linha internacional de po-
breza (em 2010, segundo o Banco Mundial, 68,7% dos 
indianos viviam na pobreza, com menos de 2 dólares 
por dia, e 32,7% na extrema pobreza, com menos de 
1,25 dólar por dia). Porém, mesmo que somente um 
quarto dos indianos tenha efetivamente capacidade 
de consumo, isso corresponde a pouco mais de 300 
milhões de pessoas, o que equivale a uma vez e meia 
a população brasileira. Com a modernização e o rápi-
do crescimento econômico, a parcela da população 
pertencente à classe média vem se ampliando.

Na Índia, o moderno e o arcaico, a opulência e a 
miséria convivem lado a lado (observe as imagens a se-
guir). Enquanto é imensa a legião de pobres, sua econo-

mia é uma das que mais cresce no mundo desde a dé-
cada de 1990, e cada vez mais dispõe de indústrias e 
serviços de alta tecnologia, como informática (software 
e hardware), tecnologias da informação e comunicação 
(TI) e biotecnologia. O país é um dos maiores exporta-
dores mundiais de softwares e de produtos da área de TI 
e possui algumas das mais importantes empresas mun-
diais que atuam nesses setores, concentradas sobretu-
do em torno do parque tecnológico de Bangalore (loca-
lize-a no mapa anterior). Além disso, muitas corpora-
ções dos Estados Unidos e do Reino Unido têm tercei-
rizado seus serviços de atendimento telefônico ao 
consumidor e de telemarketing, deixando-os sob res-
ponsabilidade de empresas indianas. A mão de obra 
barata compensa o custo da ligação telefônica interna-
cional, que tem caído com o avanço tecnológico (leia o 
texto a seguir).

Bangalore é um dos mais importantes parques 
tecnológicos do mundo. A cidade abriga diversas uni-
versidades e centros de pesquisa, a maioria do gover-
no indiano, entre os quais se destacam: Universidade 
de Bangalore, Instituto Indiano de Ciência, Instituto 
Internacional de Tecnologia da Informação e Organi-
zação Indiana de Pesquisa Espacial. Em torno deles se 
desenvolveram diversas empresas nacionais (estatais 
e privadas) de alta tecnologia – Industan Aeronautics 
(aeronáutica), Infosys (softwares), Tata Technologies 
(softwares), Wipro Technologies (TI), entre muitas ou-
tras – e ao mesmo tempo se instalaram na região fi -
liais de praticamente todas as maiores e mais conhe-
cidas corporações transnacionais desses setores. So-
mando as empresas nacionais e as estrangeiras, há 
mais de trezentas companhias dos setores de infor-
mática e de TI instaladas em Bangalore, que por isso 
fi cou conhecida como o “Vale do Silício” da Índia.

p Mesmo em Bangalore, seu principal parque tecnológico, os profundos contrastes da sociedade indiana aparecem. Nas fotos de 2011, o 
International Tech Park Bangalore, moderno polo de empresas de TI, e, na mesma cidade, habitações deterioradas e sem infraestrutura 
urbana.
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ÁFRICA DO SUL

O processo de industrialização da África do Sul 
se intensifi cou a partir da independência política, em 
1961 (como a Índia, também foi colônia do Reino Uni-
do), e contou com uma forte participação de capitais 
estrangeiros, predominantemente norte-americanos e 
britânicos. Os investimentos externos distribuíram-se 
por vários setores, com destaque para a indústria ex-
trativa, enquanto os estatais concentraram-se na in-
dústria de bens intermediários e em obras de infraes-
trutura. Hoje o parque industrial sul-africano é diversi-
fi cado, como mostra o mapa da página seguinte.

Embora a África do Sul seja a maior economia 
do continente africano e possua importantes empre-
sas nacionais (estatais e privadas), nenhuma delas 
consta na lista das 500 maiores do mundo. Também 
não há nenhuma empresa da África na lista da revis-
ta Fortune. Isso é um dos indicadores da baixa con-
centração de capitais em suas empresas e da limita-
ção do mercado interno dos países africanos. Em 
2011, o PIB da África do Sul, apesar de corresponder 
a 33% do produto bruto de toda a África subsaariana 
(nessa região há 47 países), equivalia a 91% do PIB 
argentino ou a 16% do brasileiro.

Os fatores que mais contribuíram para a indus-
trialização da África do Sul foram a disponibilidade 
de mão de obra barata – os trabalhadores negros 
eram superexplorados – e as enormes reservas mi-
nerais e energéticas. No início do processo eles ser-

viram para atrair investimentos estrangeiros, mas 
com o aumento da pressão internacional contra o 
apartheid, principalmente a partir dos anos 1980, 
muitas empresas transnacionais deixaram de inves-
tir no país.

Além das pressões externas, muitos líderes 
sul-africanos lutaram contra o regime segregacionis-
ta, entre os quais o mais conhecido é Nelson Mandela. 
Ele foi o maior líder do Congresso Nacional Africano, 
o mais antigo grupo antiapartheid ( fundado em 1912) 
e o partido político atualmente no poder (2012). Com 
a introdução do voto secreto e universal em 1994, 
Mandela, recém-saído da prisão, foi eleito o primeiro 
presidente negro do país.

Apesar da extinção do regime do apartheid, a 
desigualdade socioeconômica permanece. A África 
do Sul é um dos países com pior distribuição de ren-
da no mundo: segundo o relatório 2012 do Banco 
Mundial, os 10% mais ricos se apropriam de 51,7% 
da renda nacional, e os 10% mais pobres, de 1,2%. 
Segundo o mesmo relatório, 31,3% da população vi-
vem na pobreza (com menos de 2 dólares/dia) e 
13,8%, na extrema pobreza (com menos de 1,25 dó-
lar/dia). A maioria da população pobre é composta 
de negros, por isso, como vimos no capítulo 5, polí-
ticas de ação afi rmativa têm sido postas em prática 
por sucessivos governos desde Mandela para com-
pensar essa desigualdade.

“Qualquer empresa que não exija presença física pode funcionar 
em co-sourcing [terceirização].” Isso me foi dito por Azim Premji, pre-
sidente da Wipro, na sede da empresa, em Bangalore. A Wipro é uma 
das maiores companhias indianas que trabalha com terceirização no 
exterior. A Índia tornou-se uma importante fonte de mão de obra qua-
lifi cada de baixo custo, com um corpo de trabalhadores altamente 
habilitados e que falam inglês, capazes de competir com os melhores, 
especialmente em tecnologia e ciência, ganhando apenas uma fração 
do que um trabalhador semelhante ganha nos EUA e na Europa.

[...]

A Índia está se tornando um centro importante de pesquisa e 
desenvolvimento para um grande número de companhias multina-
cionais. A IBM investiu quase 2 bilhões de dólares no país nos últi-
mos quatro anos e pretende triplicar essa soma, chegando a 6 bi-
lhões nos próximos dois anos. Atualmente a IBM tem 43 mil empre-
gados na Índia, de um total de 330 mil no mundo inteiro. A Intel vai 

investir 1 bilhão de dólares na Índia nos próximos cinco anos; a 
Cisco, outro 1,1 bilhão de dólares. A Microso�  investirá 1,7 bilhão de 
dólares e contratará mais 3 mil empregados.

[...]

Em 2003, o grupo The Indus Enterpreneur (TIE) calculou que 15 
mil a 20 mil indianos deixaram o Vale do Silício e voltaram para sua 
terra. Amar Babu, da Intel Índia, disse-me que cerca de 15% dos em-
pregados da Intel em Bangalore são indianos que voltaram dos EUA. 
Muitos do que retornam de lá estão imbuídos de boa dose de em-
preendedorismo. Eles usam sua capacidade empresarial e seu di-
nheiro para criar novas empresas na Índia. Alguns moram lá, outros 
estão começando novas companhias em solo indiano, embora conti-
nuem morando nos Estados Unidos. Outros, ainda, voam tanto que 
não sabem mais onde moram.

KAMDAR, Mira. Planeta Índia: a ascensão turbulenta de uma nova potência 
global. Rio de Janeiro: Agir, 2008. p. 27-29.
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A concentração da renda nacional e a popula-
ção relativamente pequena (quatro vezes menor que 
a brasileira e 24 vezes menor que a indiana) restrin-
gem o mercado interno e inibem uma expansão 
mais acelerada do PIB sul-africano. Embora nos 
anos 2000 tenha aumentado a taxa de crescimento 
econômico em relação à década anterior, na qual o 

país estava saindo do apartheid, não chegou a apre-
sentar um desempenho tão elevado como o da Índia, 
embora tenha superado o do Brasil. Segundo o Ban-
co Mundial, na década de 1990, o PIB da África do 
Sul cresceu em média 2,1% ao ano, e, no período 
2000-2010, quase dobrou, foi para 3,9% (compare 
com as taxas apresentadas por Índia e Brasil).
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Éditions Nathan, 2011. p. 169.

Adaptado de: CHARLIER, Jacques. (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: 
Éditions Nathan, 2011. p. 169.
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Desde 1994 os sucessivos governos 
da África do Sul têm adotado diversas 
medidas de ação afirmativa num 
esforço nacional para superar a 
herança socioeconômica dos tempos 
do apartheid, mas isso ainda vai levar 
bastante tempo. E os investimentos 
em educação, como aponta o próprio 
Mandela na frase da epígrafe, são 
fundamentais nesse processo. Todos 
os presidentes eleitos desde então 
eram negros e filiados ao Congresso 
Nacional Africano: Nelson Mandela 
(1994-1999), Thabo Mbeki (1999-
2008), Kgalema Motlanthe (2008-
2009, assumiu após renúncia de 
Mbeki) e Jacob Zuma (2009-2013). Na 
foto, favela em Johannesburgo 
(observe o cartaz de Zuma afixado 
poucos dias antes de ser eleito, em 
maio de 2009).

p
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1. Sobre os países emergentes recentemente industrializados:

a) relacione as principais economias que fazem parte do grupo;

b) classifi que-as segundo o tamanho do PIB. Qual é a maior delas? Qual é a posição do Brasil?

2. Esclareça os principais fatores que favoreceram a industrialização: 

a) das três maiores economias da América Latina;

b) dos três maiores Tigres Asiáticos.

3. Explique sinteticamente as bases do processo de industrialização:

a) da Índia;

b) da África do Sul.

4. Quais são os setores que mais vêm se destacando na economia indiana? Por quê?

Compreendendo conteúdos

1. Leia o boxe Diferenças entre o modelo asiático e o latino-americano, analise comparativamente os dados 
das tabelas apresentadas e produza um texto identificando as diferenças econômicas e sociais entre os dois 
modelos de desenvolvimento. Ao final, discuta com seus colegas: qual modelo foi mais bem-sucedido?

2. Analise os gráficos da abertura do capítulo – Participação dos principais países emergentes no valor da 
produção industrial dos países em desenvolvimento. Identifique o que mudou nesse período na participa-
ção das principais economias emergentes no valor da produção industrial do mundo em desenvolvimento. 
Produza um texto que contemple as seguintes questões:

• Quem ganhou participação e quem perdeu?

• Qual país mais aumentou sua participação? Por quê?

• Como foi o desempenho de representantes dos modelos latino-americano e asiático?

• O que aconteceu com a participação da Índia no período?

Desenvolvendo habilidades 

DIALOGANDO COM OUTRAS DISCIPLINAS

Nesta atividade estão sendo trabalhadas Geografi a, História e Sociologia.

Sujeitos históricos e sujeitos “sem história”

Ao longo da história da humanidade observamos a ascensão e a marginalização de diversos grupos. Os 
“vencedores” de disputas e processos sociais receberam um papel de destaque nas páginas da História; já os 
vencidos, dominados e oprimidos foram excluídos, marginalizados. 

A análise histórica pela ótica dos grupos vencidos é o que o sociólogo alemão Walter Benjamin (1892-
-1940) chamou de “história a contrapelo”, ou seja, uma história que segue na direção contrária à da historio-
grafi a tradicional, visando escrever sobre aqueles sujeitos que antes não recebiam a devida atenção, que não 
tinham destaque no processo histórico.

Considerando a realidade descrita e o que você observa em seu cotidiano, leia as reportagens a seguir e 
responda às questões propostas.
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Dilma sanciona lei que regulamenta as cotas nas universidades federais

A lei que obriga as universidades federais a oferecer metade de suas vagas para alunos de escolas públi-
cas, assim como para negros e índios, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Ofi cial da União.

“Esta lei contribui para saldar uma dívida histórica do Brasil com nossos jovens mais pobres”, afi rmou hoje 
a presidente Dilma Rousseff no programa de rádio Café com a presidenta.

As 59 universidades federais do país terão que aplicar a lei imediatamente para a seleção dos alunos para 
os cursos do próximo ano, destacou a presidente.

[…]

“Nosso objetivo, com essa lei, é ampliar o acesso às nossas universidades e aos nossos institutos federais 
para os jovens das escolas públicas, para os negros e para os índios. Essas universidades e os institutos 
estão entre os melhores do país e, muitas vezes, as pessoas vindas das escolas públicas têm difi culdade de 
ter acesso à universidade pública”, afi rmou a presidente.

[…]

A maioria da população brasileira se declarou afrodescendente no Censo de 2010, algo inédito desde que o 
país começou a compilar estatísticas populacionais em 1872.

Segundo o último censo, dos 190,8 milhões de bra-
sileiros, 50,7% são negros ou mulatos, 47,7% são 
brancos, 1,1% são de origem asiática e 0,4% são 
indígenas.

Antes da aprovação da lei, 32 das 59 universidades 
federais já contavam com sistemas de favoreci-
mento para os candidatos mais pobres e 25 já pos-
suíam cotas étnicas.

[…]

As políticas de cotas foram declaradas consti-
tucionais neste ano pelo Supremo Tribunal Fe-
deral em um julgamento no qual se pronunciou 
sobre uma reivindicação do partido Democratas 
(DEM) contra o sistema por considerá-lo sem 
sentido em uma sociedade etnicamente diversa 
como a brasileira.

Agência EFE. Dilma sanciona lei que regulamenta as cotas nas universidades 
federais. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/noticias/0,,OI6230002-EI188,00 

Dilma+sanciona+lei+que+regulamenta+as+cotas+nas+universidades+federais.html>. Acesso em: 10 jan. 2013.

Sul-africano defende expansão de ações afi rmativas no Brasil

Após o fi m do apartheid na África do Sul, há 13 anos, as ações afi rmativas implementadas no país foram o 
principal instrumento no processo de inclusão social dos negros, segundo Shadrack Gutto, professor para 
estudos africanos da Universidade da África do Sul, entrevistado com exclusividade pela Folha Online em 
São Paulo.

Até então, os brancos —10% da população do país — detinham 87% das terras, enquanto os negros, que 
representavam 90% da população, tinham 13% delas. A exclusão repetia-se na política, na educação e na 
economia.

[…]

Folha Online: Como o senhor avalia a efi cácia das ações afi rmativas na inclusão social dos 
negros na África do Sul?

p Estudantes realizam ato em favor das cotas nas universida-
des públicas em frente à Reitoria da Universidade de São 
Paulo (USP), no campus do Butantã, São Paulo (SP), em 
2012.
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Shadrack Gutto: A segregação na África do Sul já existia desde a era colonial. Depois, como 
todos sabem, o país tornou-se o centro de um racismo sistêmico e muito organizado durante 
o apartheid. Quando esse regime foi derrotado, graças aos esforços da comunidade interna-
cional e do próprio povo sul-africano, foi preciso corrigir os erros históricos.

Para isso, as ações afi rmativas tiveram um papel imperativo, e já havia uma visão sobre sua 
efi ciência. Em 1993, o partido Congresso Nacional Africano, que hoje governa o país, formu-
lou o Programa de Reconstrução e Desenvolvimento. Quando chegou ao poder, em 1994, por 
meio das primeiras eleições democráticas, implementou diversas reformas para dar poder 
aos negros, que estavam excluídos da economia, da política, da educação.

Houve então uma série de ações, incluindo reforma agrária, reforma nos serviços públicos 
e sociais e reforma na área educacional.

[…]

Folha Online: Como são trabalhadas as ações afi rmativas na área da educação?

Gutto: Na África do Sul, havia universidades para brancos e para negros. As brancas fi cavam 
com praticamente todos os recursos. Assim, as pessoas tinham uma educação e potencial 
desiguais em termos de conhecimento e aplicação desse conhecimento.

As universidades para os negros eram apenas para ensino. Não para pesquisa. Hoje, os 
negros estão se tornando maioria dos estudantes da graduação. Mas os brancos são mais 
numerosos na área de pesquisa acadêmica. Por isso, em algumas universidades, os profes-
sores brancos ainda são 80% ou 90%. E isso é um problema. Você não pode só ter brancos 
ensinando negros. É preciso também ter negros ensinando negros.

Folha Online: Há ações pontuais para incluir os negros no mercado de trabalho?

Gutto: Sim. Os negros antes eram excluídos de posições mais altas, ou em áreas técnicas ou 
científi cas. Uma das ações tem o sentido de fazer com que as empresas tenham um plano 
de inclusão em todos os níveis, de gerência para cima. Isso vale para negros, mulheres e 
portadores de defi ciência. Mas é preciso mudar a mentalidade dessas empresas. Algumas 
não implementam os planos. Dizem que precisam de mais três anos, de mais cinco anos, e 
você não as vê implementando grande coisa.

Há também uma lei que exige que as companhias sejam em parte geridas pelos negros. 
Para eles se tornarem donos também. Porque, se você não for dono do capital, seu papel é 
apenas o de consumidor. É preciso mudar isso para que os negros não sejam apenas consu-
midores, mas também gestores da economia.

[…]

ARAÚJO, Paulo de. Sul-africano defende expansão de ações afi rmativas no Brasil. 
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u350146.shtml>. 

Acesso em: 10 jan. 2013.

1. A fala da presidente Dilma Rousseff e a do professor Shadrack Gutto destacam um débito histórico com a 
populacão negra do Brasil e da África do Sul. A que se refere esse débito?

2. Como os governos têm procurado sanar esse débito histórico com a população negra tanto na África do Sul 
como no Brasil?

3. Relacione as ações afirmativas à “história a contrapelo”. De que forma ambas agem com o objetivo de res-
gatar os grupos sociais menos favorecidos da situação marginalizada à qual foram submetidos?

4. Em sua opinião, as cotas étnicas e socioeconômicas para acesso à universidade contribuem positivamente 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária? Justifique sua resposta.
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Pesquisa na internet

P Fórum Índia, Brasil e África do Sul

Para saber mais sobre esse Fórum de Diálogo, acesse os sites:

– IBSA (em inglês). Disponível em: <www.ibsa-trilateral.org>; 

– Ibas (Ministério das Relações Exteriores). Disponível em: <www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos-inter-regionais/fo-
rum-ibas>. Acessos em: 4 dez. 2012.

P Organizações internacionais

Para obter diversas informações socioeconômicas (disponíveis em inglês, espanhol, francês e português) dos países emergentes 
e também dos desenvolvidos, acesse estes sites:

– Banco Mundial (Estados Unidos). Disponível em: <www.worldbank.org>;

– Banco Mundial (Brasil). Disponível em: <www.worldbank.org/pt/country/brazil>;

– Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Disponível em: <www.cepal.org>.

– Fundo Monetário Internacional (FMI). Disponível em: <www.imf.org>;

– Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). Disponível em: <www.undp.org>;

– Pnud Brasil. Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acessos em: 4 dez. 2012.

Sessão de vídeo

P Comer, beber, viver. Direção: Ang Lee, Taiwan/Estados 
Unidos, 1994.

Desvenda o cotidiano dos chineses de Taiwan, mostrando 
os confl itos pessoais do senhor Chu, um dos melhores co-
zinheiros da ilha, e de suas três fi lhas. Ambientado em Taipé, 
apresenta uma visão panorâmica da sociedade taiwanesa: a 
modernização econômica, o consumo, a ascensão social, o 
sistema escolar, a infl uência ocidental, etc.

P Invictus. Direção: Clint Eastwood, Estados Unidos, 2009. 

Em 1995, no ano seguinte de sua eleição, Nelson Mandela vis-
lumbrou a oportunidade de aproveitar o campeonato mundial 
de rugby, que se realizou na África do Sul naquele ano, para 
unir o país. Por meio do apoio à seleção nacional, a qual tinha 
apenas um jogador negro, buscou fortalecer o ideal de uma 
nação composta de brancos e negros de diversas etnias.

P O filho da noiva. Direção: Juan José Campanella, Espa-
nha/Argentina, 2001. 

Expõe os dilemas existenciais de homem divorciado após so-
frer um infarto: o confl ito com a ex-mulher, a ausência diante 
da fi lha, a indefi nição com a namorada, a crise dos 40 anos, 
etc. Às voltas com a administração do restaurante fundado 
por seu pai, enfrenta os impactos da crise econômica de 2001, 
que afetou gravemente a outrora orgulhosa classe média ar-
gentina.

P Quem quer ser um milionário? Direção: Danny Boyle, 
Estados Unidos/Reino Unido, 2008. 

Jovem de origem pobre (nasceu numa favela de Mumbai), 
que trabalha servindo chá numa empresa de telemarketing, 
inscreve-se para participar do programa de TV Quem quer ser 

um milionário?. O fi lme mostra as contradições da sociedade 
indiana: apesar das altas taxas de crescimento econômico e 
da modernização, há milhões vivendo em favelas ou mesmo 
nas ruas das grandes cidades.
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Nenhuma nação jamais foi arruinada pelo comércio.

Benjamin Franklin (1706 ‑1790), político norte ‑americano.

todos os anos milhares de caminhões, trens, navios e aviões circulam 

entre países e continentes transportando milhões de toneladas de mercado‑

rias – produtos industrializados, minerais e agrícolas. em 2011 as exporta‑

ções de mercadorias de todos os países somaram cerca de 18 trilhões de 

dólares. o mapa abaixo mostra os principais polos comerciais e os principais 

fl uxos de mercadorias no mundo.

Adaptado de: LE MONDE DIPLOMATIQUE. L´Atlas 2013. Paris: Vuibert, 2012. p. 55.

desde o fi nal da segunda Guerra, com raras exceções num ano ou outro, 

o comércio internacional de mercadorias cresceu mais que o produto mundial 

bruto. logo após o confl ito, visando ampliar as trocas entre os países, foi 

constituído o acordo Geral de tarifas e comércio (Gatt), atual omc (organiza‑

ção mundial do comércio), e muitos blocos comerciais também foram criados 

desde então. observe alguns deles no mapa da próxima página; ao longo do 

capítulo estudaremos os mais importantes.
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Adaptado de: WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade and Market Access Data. Disponível em: <www.wto.org/index.htm>. Acesso em: 10 jan. 2013.

apesar de o comércio de mercadorias ser a mais signifi cativa das trocas 

internacionais, é cada vez maior o intercâmbio mundial de serviços. em 2011 

as trocas internacionais de diversos tipos de serviços atingiram 4,2 trilhões 

de dólares, com destaque para viagens (25,6%), transportes (20,6%), servi‑

ços fi nanceiros (7,4%), royalties/licenças (6,4%) e serviços de computação e 

informação (6%). mas será que todos os países se benefi ciam igualmente da 

ampliação do comércio internacional de bens e serviços? a criação de normas 

que contribuíssem para o aumento do número de países e regiões benefi ciadas 

pela ampliação dos fl uxos comerciais ajudaria a melhorar as condições de vida 

de grande parte da população dos países em desenvolvimento? essas ques‑

tões têm sido muito presentes nos fóruns internacionais.
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O	cOmérciO	internaciOnal

A oriGem dA omc e os Acordos comerciAis

Nas relações internacionais, quando dois países 

estabelecem algum tipo de cooperação diz ‑se que fi ze‑

ram um acordo bilateral; quando três ou mais países 

procuram cooperar conjuntamente em algum tema, o 

acordo é multilateral. Isso pode ser feito em diversos 

setores, mas é mais comum no comércio de mercado‑

rias e na prestação de serviços e pode envolver desde 

poucos países até quase todas as nações do mundo. 

assim, o multilateralismo comercial envolve nego‑

ciações entre vários países sobre temas ligados ao co‑

mércio internacional de bens e serviços. Sua gênese 

mais remota está ligada à criação do Gatt em 1947, na 

Conferência de Havana (Cuba), e foi fundamental para 

a grande expansão do comércio após a Segunda Guer‑

ra. Esse acordo de tarifas começou a ser implantado 

em 1948 e seu princípio mais importante é o da Nação 

Mais Favorecida, conhecido como Princípio de Não 

Discriminação entre as Nações, que proíbe a discri‑

minação entre países signatários. toda vantagem, fa‑

vor ou privilégio envolvendo tarifas aduaneiras conce‑

didos bilateralmente devem ser estendidos imediata‑

mente ao comércio com os demais países.
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Desde a criação do Gatt foram realizadas sete 

rodadas de negociações para estimular o comércio 

entre seus países ‑membros, sendo que a Rodada Uru‑

guai foi a mais abrangente (veja o quadro a seguir). 

além de buscar diminuir as barreiras tarifárias e não 

tarifárias, pretendia incorporar às regras do Gatt se‑

tores como o agrícola, o têxtil e o de serviços, em que 

o protecionismo se mantinha preservado por regras 

especiais que dificultavam a expansão das trocas co‑

merciais.

Rodadas comeRciais do Gatt

ano Nome da rodada/cidade onde foi lançada temas cobertos
Quantidade de 

países

1947 Genebra (cidade suíça)
Tarifas (impostos cobrados sobre produtos 

importados)
23

1949 Annecy (cidade francesa) Tarifas 13

1951 Torquay (cidade inglesa) Tarifas 38

1956 Genebra Tarifas 26

1960 ‑1961 Rodada Dillon* (Genebra) Tarifas 26

1964 ‑1967 Rodada Kennedy** (Genebra) 

Tarifas e medidas antidumping (restrição imposta 

a produtos importados que tenham preços abaixo 

dos praticados no mercado)

62

1973 ‑1979 Rodada Tóquio (capital japonesa)

Tarifas e medidas não tarifárias (restrição imposta 

a produtos importados com base em requisitos 

técnicos: sanitários, ambientais, trabalhistas, etc.)

102

1986 ‑1994 Rodada Uruguai (Punta del Este)

Tarifas, medidas não tarifárias, regras, serviços, 

propriedade intelectual, solução de controvérsias, 

têxteis, agricultura, criação da OMC, etc.

123

Adaptado de: WORLD TRADE ORGANIZATION. Understanding the WTO: basics. The Gatt years: from Havana to Marrakesh. 

Disponível em: <www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm>. Acesso em: 21 jan. 2013. (Trad. dos autores).

*  Porque foi Clarence Douglas Dillon (Secretário de Estado norte ‑americano, 1959 ‑1961), que propôs essa negociação.

**  Em homenagem a John F. Kennedy (presidente dos Estados Unidos, 1961 ‑1963), morto um ano antes do início das negociações.

Prevista para durar quatro anos, a Rodada Uru‑

guai extrapolou esse prazo, devido aos empecilhos im‑

postos pelos países desenvolvidos, sobretudo da União 

Europeia, que não queriam abrir mão dos subsídios 

concedidos a seus agricultores. Somente no interior 

desse bloco econômico esses subsídios foram de 43 bi‑

lhões de euros (média anual no período 2007 ‑2013), 

política que tem prejudicado as economias dos países 

em desenvolvimento, especialmente dos mais pobres. 

Com essa ajuda econômica, os produtos agrícolas das 

nações ricas ficam mais baratos no mercado interna‑

cional, o que torna a concorrência predatória, porque 

restringe as exportações dos países em desenvolvimen‑

to e dificulta a superação da pobreza. Estimativas do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(Pnud) indicam que em meados dos anos 2000 esses 

subsídios faziam com que os agricultores dos países em 

desenvolvimento deixassem de ganhar cerca de 24 bi‑

lhões de dólares de rendimento agrícola por ano. Con‑

siderando que cada 1 dólar ganho no comércio exterior 

gera em média outros 2 dólares de renda ao estimular 

o mercado de consumo das comunidades locais, o 

Pnud estima que a perda dos países pobres chegaria a 

cerca de 72 bilhões de dólares anuais.

as negociações da Rodada Uruguai foram con‑

duzidas até abril de 1994, quando foi assinada no Mar‑

rocos a Declaração de Marrakesh, documento que a 

concluiu e criou a Organização Mundial do Comér-

cio (OMC) em substituição ao Gatt, que era apenas 

um acordo. Com isso a OMC passou a ter mais força 

para fiscalizar o comércio mundial e fortalecer o mul‑

tilateralismo. Desde 1o de janeiro de 1995 a organiza‑

ção vem supervisionando os acordos comerciais e me‑

diando disputas entre os países signatários; em 1996 

realizou sua primeira Conferência Ministerial, na qual 

foram discutidos meios para consolidar a organização 

e pôr em prática os acordos da Rodada Uruguai. 

Em agosto de 2012 a OMC tinha 157 países‑

‑membros, que controlavam 96% do comércio mun‑

dial. a entrada da China em 2001, segundo PIB e maior 

exportador mundial (2012), aumentou a legitimidade 

e a força da organização. O último país a ingressar na 

OMC foi a Rússia, em 2011, depois de dezoito anos de 

negociações.
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Quando um país se sente prejudicado no comér‑
cio internacional tem o direito de apresentar à OMC 
um pedido de sanção contra outro que está transgre‑
dindo as regras da organização. Caso não haja acordo 
entre os Estados envolvidos, a OMC pode autorizar a 
imposição de sanções econômicas, como a retaliação 
comercial. Por exemplo, depois de uma longa disputa 
comercial com os Estados Unidos, por causa dos sub‑
sídios concedidos pelo governo norte ‑americano aos 
seus produtores de algodão, em 2010 a OMC autorizou 
o Brasil a retaliar esse país até o valor de 830 milhões de 
dólares. Depois se chegou a um acordo, mas fomos au‑
torizados a aumentar as tarifas de importação de diver‑
sos produtos daquele país para compensar as perdas 
dos exportadores brasileiros.

Em 1999 foi realizada a terceira Conferência da 
OMC em Seattle (Estados Unidos), com o objetivo de 
iniciar a Rodada do Milênio, que deveria levar à total 
liberalização do comércio internacional. Entretanto, 
esse encontro fracassou por causa das divergências en‑
tre países desenvolvidos e países em desenvolvimento.

O tema da liberalização voltou a ser discutido na 
quarta Conferência realizada em Doha (Catar), em no‑
vembro de 2001. após essa reunião iniciou ‑se uma 
nova rodada de negociações, a Rodada Doha. Naque‑
la ocasião, mais uma vez não houve acordo, devido à 
intransigência dos governos dos países desenvolvidos.

Em setembro de 2003 realizou ‑se a quinta Conferên‑
cia da OMC, em Cancún (México), e os países desenvolvi‑
dos mantiveram o impasse nas negociações sobre o fim 
dos subsídios agrícolas. Porém, nesse encontro, sob a lide‑
rança dos países do IBaS (Índia, Brasil e África do Sul), 

principalmente do Brasil, foi organizado um bloco de vin‑
te países em desenvolvimento, batizado de G-20, para 
pressionar os países desenvolvidos a reverem suas medi‑
das protecionistas no setor agrícola (não confundir com o 
G‑20 financeiro, que vimos no capítulo 4, o qual as potên‑
cias emergentes querem consolidar no lugar do G‑8).

a atuação do G‑20 do comércio está concentrada 
na agricultura, o tema central da Rodada Doha, e em 
2009 tinha aumentado de tamanho, sendo composto de 
23 países em desenvolvimento (observe o mapa abaixo), 
entre os quais os quatro países dos Brics (China, Brasil, 
Índia e África do Sul, sendo os três últimos também 
membros do IBaS), além de outros importantes países 
emergentes, como México, argentina, Egito e Indonésia.

a criação do G‑20 do comércio abriu perspectivas 
de mudança na questão dos subsídios agrícolas. De 
acordo com o Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil, o grupo, além de representar importantes países 
agrícolas, tem grande legitimidade por sua capacidade 
de traduzir os interesses dos países ‑membros em pro‑
postas concretas e consistentes, e por interagir com 
outros grupos da OMC.

a Rodada Doha estava prevista para ser concluída 
em 2005. Entretanto, apesar da articulação dos países do 
G‑20, a intransigência dos países desenvolvidos na ques‑
tão dos subsídios agrícolas vem impedindo um acordo. 
Os países desenvolvidos exigem dos países em desenvol‑
vimento uma abertura de seus mercados para bens não 
agrícolas – produtos industriais e serviços – despropor‑
cional às concessões que estavam dispostos a fazer no 
setor agrícola, como evidencia um comunicado do G‑20 
lançado um mês antes de um encontro realizado em Ge‑

nebra no ano de 2008 (leia o trecho 1 
na página seguinte). Com isso as ne‑
gociações da Rodada Doha chega‑
ram a um impasse e a eclosão da 
crise econômica que se iniciou em 
2008 só adicionou mais dificuldades 
aos possíveis acordos. a oitava Con‑
ferência Ministerial da OMC, realiza‑
da em 2011, em Genebra, além de 
aprovar a adesão da Rússia, não apre‑
sentou nenhuma outra novidade: os 
países pobres e emergentes conti‑
nuaram reivindicando mais abertura 
dos mercados dos países ricos para 
seus produtos agrícolas e estes, por 
sua vez, pleiteando mais abertura da‑
queles para seus produtos industriais 
e serviços em troca de mais conces‑
sões na área agrícola (leia o trecho 2).

p	 Os	23	países	‑membros	do	g‑20	representam	21%	da	produção	agrícola	mundial,	
26%	das	exportações	e	18%	das	importações	mundiais.

Allmaps/Arquivo da editora

Adaptado de: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. G-20 comercial. Disponível em: <www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 21 jan. 2013.
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A expAnsão do comércio mundiAl

Esse impasse da Rodada Doha não deve obscure‑
cer o fato de que os acordos multilaterais do Gatt/
OMC, e os arranjos intrablocos ou interblocos têm feito 
o comércio internacional crescer constantemente há 
muitas décadas. Desde a criação do Gatt, esse cresci‑
mento tem sido mais rápido que o do produto mundial 
bruto (a soma do PIB de todos os países). Segundo a 
OMC, as trocas comerciais aumentaram em média 6,2% 
ao ano no período 1950 ‑2007, ao passo que o PIB mun‑
dial cresceu no mesmo período 3,8% na média anual. Na 
tabela ao lado, podemos observar que essa tendência só 
foi quebrada em momentos de crises econômicas, como 
as que ocorreram na virada do século. Como conse‑
quência das crises que atingiram alternadamente vá‑
rios países na segunda metade da década de 1990, in‑
cluindo as duas maiores economias do mundo – Esta‑
dos Unidos e Japão –, as exportações cresceram menos 
que o produto mundial bruto em 1998 e 2001.

a partir de 2002, o comércio voltou a crescer 
com taxas elevadas, bem superiores ao PIB mundial, 
mas a crise financeira de 2008/2009 fez com que tanto 
o PIB como o comércio mundial reduzissem o ritmo 
de crescimento.

É importante destacar que grande parte da ex‑
pansão do comércio na segunda metade do século XX 
deveu ‑se aos avanços tecnológicos na área de logística, 
que permitiram o melhoramento da infraestrutura de 
transportes (portos, aeroportos, rodovias e ferrovias) e 
de armazenagem (silos, depósitos e armazéns), o au‑
mento da capacidade individual de cargas dos meios 
de transporte e a redução do tempo de deslocamento 
entre os lugares. atualmente há supernavios que trans‑

portam milhares de toneladas de mercadorias a granel 
ou em contêineres (veja a foto na página a seguir). Os 
transportes terrestres também cresceram e se moder‑
nizaram. Os aviões, o meio mais rápido, continuam 
sendo usados principalmente para transporte de pas‑
sageiros, mas também transportam cargas leves e de 
alto valor unitário, como produtos eletrônicos, além de 
perecíveis, como flores e frutas. Não por acaso, como 
vimos, os serviços mais importantes estão ligados ao 
apoio aos transportes e às viagens internacionais.

1 – declaração do G-20 sobre a rodada doha

[...]

A Agricultura é o motor dessa Rodada do Desenvolvimento. Conse‑
quentemente, o nível de ambição em agricultura determinará o nível de 
ambição em outras áreas, especialmente acesso a mercados para bens 
não agrícolas. A nova tentativa de alguns Membros Desenvolvidos de re‑
verter essa lógica e tentar obter um preço desproporcional dos Países em 
Desenvolvimento em outras áreas é uma receita para o fracasso. Esta é 
uma Rodada para rever distorções fundamentais em regras internacionais 
de comércio e, assim, contribuir para o Desenvolvimento. Essas distorções 
residem principalmente em Agricultura e em níveis de subsídios associa‑
dos a países desenvolvidos e faixas cumulativas de proteção a mercados.

G‑20. DECLARAÇãO DO G-20 SObRE A RODADA DOHA. 20 jun. 2008. 
Disponível em: <www.g‑20.mre.gov.br/conteudo/statement_20062008_port.htm>. 

Acesso em: 5 jan. 2010.

2 – o Brasil e a rodada doha da omc

[...]

No cenário atual de crise econômica e consequente aumento das 
pressões protecionistas, a conclusão da Rodada torna ‑se ainda mais 
necessária, por fortalecer a credibilidade da OMC e do sistema multila‑
teral de comércio. Entretanto, houve poucos progressos a partir de julho 
de 2008, quando a reunião de ministros em Genebra não logrou definir 
as bases da negociação em agricultura e acesso a mercados para bens 
não agrícolas. [...]

O quadro de negociação em Genebra permanece inalterado desde 
2008, em que pese o esforço da diplomacia brasileira em coordenar 
posições com os demais países em desenvolvimento.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. RODADA DOHA DA OMC. 
Disponível em: <www.itamaraty.gov.br>. 

Acesso em: 20 dez. 2012.

rodAdA dohA

VaRiação do ValoR das expoRtações e 
do pRoduto muNdial bRuto – 1950/2011

ano exportações (%) produto mundial bruto (%)

1950‑63 7 5

1970 15 5

1980 22 3

1990 13 3

1998 –1 2

2000 13 4

2001 –4 2

2007 16 4

2008 15 1

2009 –23 –2

2010 22 4

2011 20 2

WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 2012. 
Disponível em: <www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf>. 

Acesso em: 21 jan. 2013.
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O avanço tecnológico nas telecomunicações e 

na informática também contribuiu para a expansão 

do comércio de mercadorias no mundo e especial‑

mente dos serviços, facilitando as trocas de informa‑

ções, as viagens, os negócios e os serviços financei‑

ros internacionais.

∏	 O	 uso	 de	 contêineres	 no	 transporte	
marítimo	é	crescente	porque	torna	mais	
seguro,	rápido	e	barato	o	embarque	e	
desembarque	de	mercadorias.	na	foto,	o	
navio	emma	maersk	chegando	ao	porto	
de	bremerhaven,	alemanha,	em	2006.	
produzido	 em	 2006	 pelo	 estaleiro	
dinamarquês	 Odense	 steel	 shipyard,	
tem	capacidade	de	 transportar	11	mil	
contêineres,	o	que	faz	dele	o	maior	navio	
deste	 tipo	 no	 mundo	 (em	 2013).	 no	
entanto,	um	estaleiro	da	coreia	do	sul	já	
está	projetando	um	navio	com	o	dobro	
de	tamanho	do	emma	maersk.

assim como a produção, as finanças e a tecnologia, 

o comércio e os serviços também estão fortemente con‑

centrados nos países desenvolvidos e em alguns emer‑

gentes. Como mostram os dados da tabela a seguir, em 

2011 os dez principais países exportadores de mercado‑

rias do mundo eram responsáveis por cerca de metade do 

comércio internacional. Se considerarmos os 29 maiores 

exportadores, aqueles que têm uma participação de ao 

menos 1% do comércio internacional, eles são responsá‑

veis por 80,6% de todas as trocas comerciais mundiais.

os dez pRiNcipais expoRtadoRes do muNdo e outRos selecioNados – 2011

posição/país
exportações 

(em bilhões de dólares)

exportações 

(% do total mundial)

importações 

(em bilhões de dólares)

importações 

(% do total mundial)

1. China 1 898 10,4 1 743 9,5

2. Estados Unidos 1 480 8,1 2 266 12,3

3. Alemanha 1 472 8,1 1 254 6,8

4. Japão 823 4,5 855 4,6

5. Países baixos 661 3,6 599 3,2

6. França 596 3,3 714 3,9

7. Coreia do Sul 555 3,0 524 2,8

8. Itália 523 2,9 557 3,0

9. Rússia 522 2,9 324 1,8

10. bélgica 477 2,6 461 2,6

16. México 350 1,9 361 2,0

18. Taiwan 308 1,7 281 1,5

19. Índia 305 1,7 463 2,5

22. brasil 256 1,4 237 1,3

41. África do Sul 97 0,5 122 0,7

44. Argentina 84 0,5 74 0,4

total omc 18 255 100,0 18 438 100,0

WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 2012. Disponível em: <www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2013.
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Os	blOcOs	regiOnais

Muitos países estão abdicando de parte de sua 

soberania para fazer parte de blocos econômicos re‑

gionais. Por que será que isso vem acontecendo?

Como vimos, desde o final da Segunda Guerra 

muitos países têm procurado diminuir as barreiras im‑

postas pelas fronteiras nacionais aos fluxos de merca‑

dorias, capitais, serviços, e até mesmo de mão de obra, 

na tentativa de aumentar os lucros das empresas, os 

empregos dos trabalhadores e seus respectivos PIBs.

Os países podem se organizar em diferentes ti‑

pos de blocos regionais: zonas de livre ‑comércio, 

uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões eco‑

nômicas e monetárias.

Numa zona de livre -comércio, como o acordo 

Norte ‑americano de Livre Comércio (Nafta), que reú‑

ne os três países da américa do Norte, o objetivo não 

é muito ambicioso. Busca ‑se apenas a gradativa libe‑

ralização do fluxo de mercadorias e de capitais dentro 

dos limites do bloco.

Na união aduaneira, um estágio intermediário 

entre a zona de livre ‑comércio e o mercado comum, 

além da abolição das tarifas alfandegárias nas rela‑

ções comerciais no interior do bloco, é definida uma 

tarifa Externa Comum, que é aplicada aos países de 

fora da união. assim, quando os integrantes do bloco 

negociam com outros países do mundo, embora haja 

exceções, utilizam uma tarifa de importação padroni‑

zada, igual para todos eles. O Mercosul é um exemplo 

de união aduaneira, ainda que incompleta.

No mercado comum, como a União Europeia 

(caso único até 2012), a integração é mais ambiciosa. 

Busca ‑se a padronização da legislação econômica, fis‑

cal, trabalhista, ambiental, etc., entre os 27 países que 

compõem o bloco regional. Entre os resultados, estão a 

eliminação das barreiras alfandegárias internas, a uni‑

formização das tarifas de comércio exterior e a libera‑

lização da circulação de capitais, mercadorias, serviços 

e pessoas no interior do bloco. No caso da União Euro‑

peia, o auge da integração deu ‑se com a implantação 

da moeda única, o que exigiu a criação do Banco Cen‑

tral Europeu e a convergência das políticas macroeco‑

nômicas. assim, o bloco atingiu a condição de união 

econômica e monetária, único exemplo no mundo 

até o momento, embora continue 

também funcionando como mer‑

cado comum e o estágio mais avançado não abarque 

todos os países ‑membros, como veremos a seguir.

Paralelamente à constituição de blocos econô‑

micos, como os mencionados, têm sido estabeleci‑

dos acordos bilaterais de livre ‑comércio que inte‑

gram países isoladamente ou que pertencem a al‑

gum bloco. Por exemplo, o México, que pertence ao 

Nafta, firmou um acordo com a União Europeia e 

outro com o Chile, que por sua vez é associado ao 

Mercosul e tem acordos bilaterais com os Estados 

Unidos (do Nafta), a China, o Japão, etc. até 15 de 

janeiro de 2012, o Gatt/OMC recebeu a notificação 

de 511 acordos de livre circulação de mercadorias e 

serviços, incluindo a formação de blocos econômi‑

cos regionais e arranjos bilaterais, dos quais 319 per‑

maneciam em vigor naquela data.

O processo de globalização e os acordos regionais 

de comércio têm acentuado a tendência de concentra‑

ção de capitais, já que as grandes corporações passam a 

ter uma mobilidade espacial e uma capacidade de com‑

petição sem precedentes. Nas últimas décadas tem havi‑

do muitas fusões de empresas, tanto em escala nacional 

quanto global, o que as fortalece nas negociações comer‑

ciais e amplia sua influência política em muitos países.

após a Segunda Guerra as empresas transnacio‑

nais têm se movimentado com mais facilidade entre 

diversos países, tanto desenvolvidos como em desen‑

volvimento. No entanto, as fronteiras, os limites territo‑

riais entre os países, com suas normas e impostos 

aduaneiros, ainda impõem muitas barreiras à circula‑

ção de mercadorias, principalmente produtos agríco‑

las, serviços, capitais e sobretudo pessoas. a busca por 

reduzi ‑las de forma multilateral vem desde a criação do 

Gatt, mas ainda esbarra em muitos conflitos de inte‑

resse, como vimos. Os acordos regionais também não 

resolvem o problema porque embora reduzam as bar‑

reiras no interior de um bloco ainda mantêm muitas 

delas para os países que são de fora, ou seja, desviam 

comércio e investimentos. Por isso muitos defendem 

que o melhor estímulo para a expansão do comércio 

internacional são os acordos multilaterais no âmbito 

da OMC. Mas, apesar de suas limitações, após a Segun‑

da Guerra houve uma grande expansão de blocos re‑

gionais de comércio. analisaremos a seguir os mais 

significativos em cada continente.

∏	 O	euro	é	a	moeda	única	criada	para	integrar	monetária	
e	 economicamente	 os	 países	‑membros	 da	 união	
europeia.	na	foto,	moeda	de	um	euro.
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união europeiA

a União Europeia (UE) foi criada pelo Tratado 

de Roma, assinado em 25 de março de 1957 (a inte‑
gração entrou em vigor apenas em 1o de janeiro de 
1958), com o nome de Comunidade Econômica Euro‑
peia (CEE). O nome atual só foi adotado no início da 
década de 1990. Seus primeiros integrantes foram 
França, alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Países 

Baixos e Luxemburgo – grupo chamado Europa dos 
6. Desde então, o bloco não parou de se expandir, 
como mostram os mapas a seguir, chegando aos 27 
países em 2007. Em 2012, havia um país em fase de 
adesão – a Croácia – e cinco países candidatos: tur‑
quia, antiga República Iugoslava da Macedônia, Is‑
lândia, Montenegro e Sérvia.
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Adaptado de: UNIãO EUROPEIA. Países. Disponível em: <http://europa.eu/about‑eu/countries/index_pt.htm>. Acesso em: 11 jan. 2013.

Os objetivos iniciais da CEE eram recuperar a 
economia dos países ‑membros, enfraquecidos econô‑
mica e politicamente após a Segunda Guerra, conter a 
ameaça do comunismo e, ao mesmo tempo, deter o 
crescente avanço da influência econômica norte ‑ame‑
ri cana. Esses objetivos, muito abrangentes, foram al‑
cançados gradativamente. Somente em 1986, com a 
assinatura do ato Único, acordo que complementou o 
tratado de Roma, houve a implantação de um merca‑
do comum propriamente dito. Esse documento definiu 
objetivos precisos para a integração e estabeleceu o 
ano de 1993 para o fim de todas as barreiras à livre cir‑

culação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. 
Naquele ano começou a funcionar o Mercado Comum 
Europeu e os três primeiros objetivos foram postos em 
prática. a livre circulação de pessoas começou a valer 
em 1995, quando entrou em vigor a Convenção de 
Schengen (acordo que prevê a supressão gradativa de 
controle fronteiriço entre os países signatários).

Em 1991, os países ‑membros do Mercado Comum 
Europeu assinaram o Tratado de Maastricht (cidade 
dos Países Baixos onde se realizou o encontro) por meio 
do qual definiram os passos seguintes da integração e 
mudaram a denominação do bloco para União Europeia. 
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Nesse mesmo tratado os integrantes do bloco também 

decidiram utilizar uma moeda única, o euro, que come‑

çou a circular em 1o de janeiro de 2002. assim, a UE tor‑

nou ‑se uma união econômica e monetária, com controle 

cambial e monetário exercido pelo Banco Central Euro‑

peu, sediado em Frankfurt (alemanha). Porém, não são 

todos os países ‑membros que fazem parte da chamada 

Zona do Euro. Em 2012, dezoito países da UE adotavam 

a moeda única; dos dez que não faziam parte da união 

monetária, dois – Reino Unido e Dinamarca – optaram 

por manter suas moedas nacionais, respectivamente a 

libra esterlina e a coroa dinamarquesa, e os oito restan‑

tes – a Suécia e alguns dos últimos países ingressantes 

– ainda não tinham preenchido as condições jurídicas e 

econômicas exigidas para a adoção da moeda única. 

Um país ‑membro da UE candidato a fazer parte da 

Zona do Euro precisa, entre outras medidas, harmoni‑

zar sua legislação com os tratados da União Europeia, 
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p	 a	proposta	de	integração	europeia	foi	apresentada	pela	pri‑
meira	vez	pelo	ministro	dos	negócios	estrangeiros	da	Fran‑
ça,	robert	schuman	(1886	‑1963),	num	discurso	proferido	
em	9	de	maio	de	1950.	considera	‑se	essa	a	data	de	criação	
da	europa	comunitária,	bloco	que	resultou	na	atual	união	
europeia.	anualmente,	em	9	de	maio,	celebra	‑se	o	dia	da	
europa.	na	 foto	de	2010,	o	edifício	berlaymont,	 sede	da	
comissão	europeia,	o	poder	executivo	da	ue,	em	bruxelas	
(bélgica),	com	o	memorial	a	robert	schuman	na	entrada.

O Conselho é um polo de decisão essencial para a União Europeia

[...]

O Conselho é a instituição da União onde se reúnem os represen‑

tantes dos governos dos Estados ‑Membros, ou seja, os ministros de 

todos os Estados ‑Membros com competência num determinado do‑

mínio. A composição das reuniões do Conselho e a sua frequência 

variam em função das matérias tratadas. Por exemplo, os ministros 

dos Negócios Estrangeiros reúnem ‑se cerca de uma vez por mês no 

Conselho dos Negócios Estrangeiros. Do mesmo modo, os ministros 

da Economia e das Finanças reúnem ‑se uma vez por mês no Conse‑

lho que trata os assuntos económicos e financeiros, o chamado Con‑

selho Ecofin.

Existem dez formações do Conselho, que cobrem o conjunto das 

políticas da União. O Conselho dos Assuntos Gerais, geralmente cons‑

tituído pelos ministros dos Negócios Estrangeiros ou dos Assuntos 

Europeus, assegura a coerência dos trabalhos das diferentes forma‑

ções do Conselho e prepara as reuniões do Conselho Europeu.

o conselho dA união europeiA*

principalmente a referente ao funcionamento do Banco 

Central, e ter contas públicas equilibradas e moeda es‑

tável perante o euro.

a União Europeia é o maior bloco comercial do 

planeta: em seus domínios estão cinco países da lista 

dos dez principais países exportadores – alemanha, 

Países Baixos, França, Itália e Bélgica –, mas há tam‑

bém pequenas economias com um comércio externo 

reduzido, como a Letônia. Em 2011, segundo a OMC, 

as exportações do conjunto dos 27 países da UE atin‑

giram 6 039 bilhões de dólares (33% do total mundial), 

e as importações, 6 256 bilhões (34%). Entretanto, a 

maior parte desse comércio é intrabloco. No mesmo 

ano, as exportações extra ‑UE somaram 2 133 bilhões 

de dólares, e as importações de países de fora do blo‑

co, 2 350 bilhões.

Em 2009, entrou em vigor o Tratado de Lisboa, 

que substituiu todos os anteriores e deu mais poderes ao 

Parlamento europeu, alçado ao mesmo patamar decisó‑

rio da Comissão Europeia (braço executivo do bloco).

Desde a assinatura do tratado de Maastricht, 

houve um gradativo fortalecimento do Parlamento 

europeu, cuja sede fica em Estrasburgo (França). Esse 

órgão representa os cidadãos dos Estados ‑membros: 

seus parlamentares são eleitos diretamente e tomam 

decisões que afetam toda a UE. O número de repre‑

sentantes é proporcional à população de cada país. 

(analise a tabela da próxima página).

a UE também dispõe de um poder executivo, a 

Comissão Europeia, que, por representar o interesse 

comum do bloco, é independente dos governos nacio‑

nais e tem como principal função pôr em prática as 

decisões tomadas pelo Conselho e pelo Parlamento, 

ou seja, é o órgão executivo por excelência. Sua sede 

fica em Bruxelas (Bélgica), considerada a capital da 

UE. O Conselho da União Europeia representa cada 

um dos Estados ‑membros e é o principal órgão de to‑

mada de decisões no âmbito do bloco. Saiba mais so‑

bre ele lendo o texto a seguir.

p

*  O texto original está redigido em português de Portugal, uma das línguas da União Europeia.
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uNião euRopeia

membros*
população (em milhões de 

habitantes) – 2010
pib (em bilhões de 

dólares) – 2011
exportações (em bilhões 

de dólares) – 2011
Representantes no 

parlamento europeu – 2009 ‑2014

Alemanha 82 3 577 1 472 99

França 65 2 776 596 74

Reino Unido 62 2 418 473 73

Itália 60 2 199 523 73

Espanha 46 1 494 309 54

Polônia 38 514 187 51

Romênia 21 190 63 33

Países baixos 17 840 661 26

Grécia 11 303 32 22

Portugal 11 239 59 22

bélgica 11 513 477 22

República Tcheca 11 215 162 22

Hungria 10 140 112 22

Suécia 9 538 187 20

Áustria 8 419 178 19

bulgária 8 54 28 18

Dinamarca 6 333 113 13

Finlândia 5 267 79 13

República Eslovaca 5 96 79 13

Irlanda 4 218 127 12

Lituânia 3 43 28 12

Letônia 2 28 13 9

Eslovênia 2 50 35 8

Estônia 1 22 17 6

Chipre 1 25 2 6

Luxemburgo 0,5 58 22 6

Malta 0,4 9 4 6

total 500 17 632 6 039 754

THE WORLD bANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20 ‑22, 38 ‑39; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.
imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 24 dez. 2012; WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 2012. Disponível em: 

<www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2012; PARLAMENTO EUROPEU. Deputados. 7a Legislatura: 2009 ‑2014. Disponível em: 
<www.europarl.europa.eu/meps/pt/search.html>. Acesso em: 21 jan. 2013.

*  Os países foram ordenados da maior população para a menor, coincidindo com a ordem de representantes no Parlamento europeu; porém, observe que há grandes discre‑
pâncias em termos de tamanho do Rendimento Nacional bruto, consequentemente de renda per capita, e de capacidade exportadora.

O Conselho:
• Adopta actos legislativos (regulamentos, directivas, etc.), na maio‑

ria dos casos em “codecisão” com o Parlamento europeu;

• Contribui para a coordenação das políticas dos Estados ‑Membros 
(nomeadamente em matéria económica);

• Desenvolve a política externa e de segurança comum, com base nas 
linhas estratégicas definidas pelo Conselho europeu;

• Celebra, em nome da União [Europeia], acordos internacionais;

• Aprova, com o Parlamento europeu, o orçamento da União.

[…]

CONSILIUM. Conselho da União Europeia. Disponível em: <www.consilium.europa.eu/homepage?lang=pt>. Acesso em: 21 dez. 2012.
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Como estudamos no capítulo 1, a crise financei‑

ra iniciada em 2008 nos Estados Unidos atingiu forte‑

mente a União Europeia a partir de 2010, e no final de 

2012 os países dessa região, especialmente os do Me‑

diterrâneo, ainda sofriam as consequências dela.

a situação mais grave era a da Grécia, cuja dívi‑

da pública passou dos 160% do PIB em 2011. Isso é 

mais de duas vezes e meia o limite estabelecido em 

1992 pelos Critérios de Maastricht, acordo de conver‑

gência dos indicadores econômicos para a futura ado‑

ção da moeda única, quando foi definido que o endi‑

vidamento público dos países ‑membros não poderia 

ultrapassar 60% do PIB. a maioria dos países da UE 

extrapolou esse limite e, como se observa pelos dados 

da tabela a seguir, justamente os mais endividados 

são os mais vulneráveis: aqueles que apresentam me‑

nor crescimento econômico e maior taxa de desem‑

prego. O momento mais grave da crise na Europa foi 

no ano de 2010, quando na maioria dos países houve 

uma forte elevação do deficit público (situação em 

que o governo gasta mais do que arrecada). Segundo 

os Critérios de Maastricht, o deficit público não pode‑

ria ultrapassar ‑3% do PIB, mas, como se pode obser‑

var na tabela, em 2011, na maioria dos países, os gas‑

tos governamentais excederam esse limite: na Irlanda 

atingiu ‑31% do PIB. Isso explica o forte aumento da 

dívida pública dos países da União Europeia.

Para tentar solucionar o problema do deficit pú‑

blico e do excessivo endividamento, os governos têm 

cortado investimentos e despesas (corte de gastos 

com infraestrutura, redução de benefícios sociais e no 

valor de aposentadorias) e elevado impostos e tarifas 

públicas. Essas medidas contracionistas acabam limi‑

tando o consumo de bens e serviços por parte da po‑

pulação, dificultando a retomada do crescimento eco‑

nômico e a recuperação dos empregos. Como se pode 

observar, em alguns países o desemprego cresceu for‑

temente: na Espanha atingiu quase 22% da PEa.

situação ecoNômica de países selecioNados da uNião euRopeia

país
dívida pública bruta 

(% do PIB)

– 2011

deficit público 
(% do PIB)

– 2010

taxa de crescimento 
do pib (%)

– 2011

taxa de desemprego 
(% da PEA)

– 2011

Grécia* 163 ‑10,6 ‑6,9 17,3

Itália* 120 ‑4,5 0,4 8,4

Portugal* 107 ‑9,8 ‑1,5 12,7

Irlanda* 105 ‑31,3 0,7 14,4

bélgica 99 ‑4,2 1,9 7,2

França 86 ‑7,1 1,7 9,7

Reino Unido 82 ‑9,8 0,7 8,0

Alemanha 82 ‑4,3 3,1 6,0

Espanha* 68 ‑9,3 0,7 21,6

Países baixos 66 ‑5,1 1,3 4,5

Polônia 55 ‑7,8 3,9 9,6

Finlândia 49 ‑2,8 2,9 7,8

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 18 jan. 2013.

*  No contexto dessa crise, em contraposição à solidez do brics (o acrônimo dos principais emergentes remete à palavra brick, ‘tijolo’, em inglês), operadores do mercado 

financeiro criaram o acrônimo pejorativo Pigs (que, em inglês, significa ‘porcos’) para se referir aos países mais fragilizados pela crise na Europa: Portugal, Irlanda (na 

mídia, às vezes, também aparece Piigs, com a inclusão da Itália), Grécia e Espanha (Spain, em inglês).
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nAftA

O Acordo Norte -Americano de Livre Comér-

cio (Nafta, na sigla em inglês de North American Free 

Trade Agreement) foi assinado em 1992 por Estados 
Unidos, Canadá e México e entrou em vigor em 1o de 
janeiro de 1994 (observe o mapa). Historicamente os 
Estados Unidos sempre estimularam o multilateralis‑
mo e encaravam com reserva a formação de blocos 
comerciais por considerá ‑los uma forma de limitar 
seus mercados no mundo. O país só concordou com a 
criação da Comunidade Econômica Europeia, em 1957, 
porque o acordo ajudaria a consolidar o capitalismo na 
Europa ocidental e a conter o avanço do comunismo.

No atual mundo globalizado, com o aumento da 
concorrência e a consolidação da tendência de forma‑
ção de blocos, os norte ‑americanos viram no regiona‑
lismo comercial um meio de expandir seus interesses 
econômicos na américa. Depois do Nafta, a Área de 
Livre Comércio das américas (alca), envolvendo todos 
os países americanos (com exceção de Cuba) foi o 
principal projeto integracionista defendido 
pelo governo do presidente Bill Clinton 
(1992 ‑2000), porém, está paralisado desde 
o início do mandato de George W. Bush 
(2000 ‑2008). a resistência do Brasil e de 
seus sócios do Mercosul ao modelo de inte‑
gração proposto e a perda de prioridade da 
américa Latina, após o ataque às torres 
gêmeas em 2001 e o envolvimento do go‑
verno Bush nas guerras do afeganistão 
(2001) e do Iraque (2003), puseram fim às 
negociações. a partir de então os Estados 
Unidos passaram a firmar acordos bilate‑
rais com diversos países da américa, como 
o Chile, e de outros continentes, como a 
austrália. Em 2009, a eleição de Barack 
Obama não mudou essa situação porque 
sua prioridade foi enfrentar a grave crise 
financeira que se abateu sobre os Estados 

Unidos desde o ano anterior e encerrar as guerras no 
Iraque e no afeganistão.

O Nafta é um gigantesco mercado consumidor: 
em 2011 seu PIB era de 18 trilhões de dólares (perceba 
que é do mesmo tamanho da UE, que tem 27 países‑
‑membros). Segundo a OMC, em 2011 as exportações 
conjuntas dos três países do bloco somaram 2 282 bi‑
lhões de dólares e as importações, 3 090 bilhões. Esse 
enorme deficit comercial é quase todo responsabilida‑
de dos Estados Unidos, que apresentaram naquele 
ano uma balança comercial desfavorável no valor de 
786 bilhões de dólares.

Desde a criação do Nafta houve um grande cres‑
cimento do comércio intrabloco, que desviou fluxos 
de mercadorias de outras regiões, sobretudo da União 
Europeia. Com a gradativa redução das barreiras al‑
fandegárias entre os três países ‑membros, essa zona 
de livre ‑comércio ampliou significativamente suas 
trocas comerciais.
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população (em milhões de habitantes)

– 2010

pib (em bilhões de dólares)

– 2011

exportações (em bilhões de dólares)

– 2011

Estados Unidos 309 15 094 1 480

Canadá 34 1 737 452

México 113 1 155 350

total 456 17 986 2 282

THE WORLD bANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012. p. 20 ‑22; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: <www.imf.org/

external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 24 dez. 2012; WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 2012. Disponível em: 

 <www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2013.

 
A

ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

Organizado pelos autores.

254	 industrializaçãO	e	cOmérciO	internaciOnal

GGB_v2_PNLD2015_243a264_U02C11.indd   254 3/25/13   9:28 AM



a criação do Nafta acentuou a dependência do 

Canadá e do México em relação aos Estados Unidos, 

cuja economia em 2010 correspondia a 85% do produ‑

to interno do bloco. Em 1986, alguns anos antes da 

criação da zona de livre ‑comércio, 78% das exporta‑

ções do Canadá e 66% das do México iam para os Es‑

tados Unidos; em 2005 esses números subiram para, 

respectivamente, 84% e 80%. Com a crise financeira 

originada nos Estados Unidos essa dependência foi 

muito prejudicial aos dois países, o que os levou a 

buscar uma diversificação de seus mercados de ex‑

portação. Isso acabou reduzindo um pouco o peso do 

mercado norte ‑americano no comércio exterior de 

ambos (veja na tabela os números do Canadá). Segun‑

do o FMI, em 2008 o PIB mexicano cresceu 1,3% e em 

2009 encolheu 6,8%; já o PIB canadense cresceu 0,4% 

em 2008 e encolheu 2,6% em 2009. Dos principais paí‑

ses emergentes, como vimos no capítulo anterior, o 

México foi o que mais sofreu com a crise de 2008/2009.

pRiNcipais destiNos das expoRtações do caNadá 
(poRceNtaGem do total expoRtado)

destinos 2005 2011

América do Norte 84,6 74,6

 Estados Unidos 83,9 73,3

Europa 6,5 10,1

 União Europeia 5,7 8,9

Ásia 6,5 10,9

 China 1,7 3,7

 Japão 2,1 2,4

Outros continentes 5,5 4,4

WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 2012. 
Disponível em: <www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf>. 

Acesso em: 21 jan. 2013.

mercosul

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) come‑

çou a se formar em 1985, nos governos de Raúl alfon‑

sín (argentina) e José Sarney (Brasil). Para viabilizar 

o projeto de integração, Brasil e argentina tiveram de 

colocar de lado sua tradicional rivalidade e seus pro‑

jetos hegemônicos na américa do Sul, vigentes na 

época em que eram governados por regimes milita‑

res. Várias reuniões foram realizadas entre represen‑

tantes dos dois governos ao longo dos anos seguintes 

até que incorporassem o Paraguai e o Uruguai nas 

negociações e os quatro assinassem o Tratado de 

Assunção em 1991.
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p	 apesar	de	ser	vantajoso	para	os	negócios,	sobretudo	das	grandes	corporações,	também	nos	
estados	unidos	havia	muitos	setores	da	sociedade	contrários	ao	nafta,	como	o	sindicato	dos	
trabalhadores	da	indústria	automobilística	(united	auto	Workers	–	uaW).	na	foto,	manifestação	
em	1993,	perto	da	fábrica	da	general	motors,	em	linden,	nova	Jersey.	Os	cartazes	dizem	‘não	
ao	nafta’	(No Nafta)	e	‘não	mande	meu	emprego	para	o	méxico’	(Don’t send my job to Mexico).	
mal	sabiam	que	a	grande	ameaça	aos	seus	empregos	não	era	o	méxico,	e	sim	a	china.
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O objetivo inicial do Mercosul era 

estabelecer uma zona de livre ‑comércio 

entre os países ‑membros por meio da 

eliminação gradativa de tarifas alfande‑

gárias e restrições não tarifárias, liberan‑

do a circulação da maioria das mercado‑

rias. alcançada essa meta, em 1994 foi 

assinado o Protocolo de Ouro Preto e fi‑

xou ‑se uma política comercial conjunta 

dos países do Mercosul em relação a 

nações não integrantes do bloco, medi‑

da que definiu a Tarifa Externa Co-

mum (TEC) e transformou o bloco em 

união aduaneira. a tEC serve para que 

todos cobrem um imposto de importa‑

ção comum, para evitar que algum 

membro dê tratamento diferenciado a 

determinado setor e se torne porta de 

entrada de produtos que depois pode‑

riam circular livremente dentro do blo‑

co. Entretanto, como há uma lista grande de exceções, 

isto é, de produtos que não se enquadram na tEC, diz ‑se 

que o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita.

O Protocolo de Ouro Preto também criou uma 

estrutura institucional – composta do Conselho do 

Mercado Comum e da Comissão de Comércio do Mer‑

cosul, entre outros órgãos – para que a integração se 

aprofunde, chegando – assim se pretende – ao estágio 

de mercado comum, terceira e mais avançada etapa do 

processo de integração.

O Chile e a Bolívia assinaram acordos de livre‑

‑comércio com o Mercosul em 1996, e o Peru, em 

2003. Em 2004, foi decidido que a Colômbia e o Equa‑

dor seriam incorporados ao bloco como países asso‑

ciados. Isso não significa, porém, a entrada desses 

países no bloco como membros plenos, mas apenas a 

abolição gradativa de barreiras alfandegárias, visando 

estimular o comércio regional. Em julho de 2006, foi 

assinado o protocolo de adesão da Venezuela como 

membro pleno do Mercosul, mas para que isso ocor‑

resse era necessário que os Congressos de cada um 

dos países ‑membros aprovasse sua entrada. Os parla‑

mentos da argentina, do Uruguai e do Brasil deram 

sua aprovação com certa rapidez, mas até o início de 

2012 continuava faltando a chancela do Congresso 

paraguaio. Muitos congressistas brasileiros resistiram 

em aprovar a entrada da Venezuela com o argumento 

de que o governo de Hugo Chávez (1999 ‑2013) não era 

democrático; o mesmo ocorreu entre seus pares para‑

guaios, com a diferença de que lá esse sentimento era 

majoritário e eles frearam o processo de adesão ve‑

p	 O	mercosul	foi	formado	em	26	de	março	de	1991	com	a	assinatura	do	tratado	
de	assunção,	e	seu	secretariado	está	sediado	em	montevidéu	(uruguai).	na	
foto,	os	presidentes	andrés	rodrigues	(paraguai),	carlos	menem	(argentina),	
Fernando	collor	(brasil)	e	luis	alberto	lacalle	(uruguai)	após	reunião	do	mer‑
cosul	no	palácio	da	alvorada,	brasília,	em	17	de	dezembro	de	1991.
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nezuelano. Nos acordos do Mercosul há uma cláusula 

segundo a qual se um país ‑candidato não respeitar as 

regras da democracia constitucional não pode ser 

aceito no bloco e se um país ‑membro desrespeitá ‑la é 

passível de suspensão e até de expulsão do bloco.

Em junho de 2012 o Congresso paraguaio (Câ‑

mara dos Deputados e Senado) votou o impeachment 

(impedimento) do presidente Fernando Lugo, que es‑

tava politicamente enfraquecido, em rito sumário 

consumado em menos de 24 horas, praticamente sem 

lhe garantir o direito de defesa. Como retaliação pelo 

que foi considerado uma ruptura da ordem democrá‑

tica, em encontro de presidentes do Mercosul realiza‑

do no mesmo mês em Mendoza (argentina), o Para‑

guai foi temporariamente suspenso do bloco até a 

realização de novas eleições (marcadas para abril de 

2013). aproveitando ‑se desse fato, os outros três mem‑

bros do Mercosul, em reunião extraordinária realizada 

em Brasília (DF), aprovaram a entrada da Venezuela 

no bloco, o que ocorreu em 31 de julho de 2012.

apesar dessa expansão do Mercosul, problemas 

econômicos e divergências políticas entre o Brasil e a 

argentina têm mostrado que deve ser longo o cami‑

nho para a implantação do mercado comum, marca‑

do inclusive por retrocessos. a crise argentina de 

2001/2002 causou acentuada queda do PIB do país e 

consequentemente um grande aumento do desem‑

prego e da pobreza, além de redução da capacidade 

de consumo. Com isso, as exportações brasileiras 

para o vizinho argentino despencaram nesse período, 

como mostra a tabela a seguir (à direita).
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a retomada do crescimento econômico nos dois 

principais países ‑membros, o aumento do fluxo de 

comércio entre eles, principalmente a partir de 2004, 

e a assinatura do protocolo de adesão da Venezuela 

são fatos que apontavam para um fortalecimento do 

Mercosul após anos de instabilidade. a crise financei‑

ra que eclodiu em 2008 provocou uma queda acentua‑

da do comércio intrarregional em 2009, mas a partir 

de 2010 houve uma forte retomada das trocas comer‑

ciais entre os países do bloco. Sobretudo, houve um 

grande aumento das exportações brasileiras para a 

argentina, o que levou esse país a impor barreiras co‑

merciais aos produtos brasileiros, criando atritos nas 

relações comerciais entre os dois países.

coméRcio exteRioR bRasileiRo com a aRGeNtiNa e o 
meRcosul (em bilhões de dólaRes)

ano
exportações para: importações de:

argentina mercosul argentina mercosul

2000 6,2 7,7 6,8 7,8

2001 5,0 6,4 6,2 7,0

2002 2,3 3,3 4,7 5,6

2003 4,6 5,7 4,7 5,7

2004 7,4 8,9 5,6 6,4

2005 9,9 11,7 6,2 7,1

2006 11,7 14,0 8,1 9,0

2007 14,4 17,4 10,4 11,6

2008 17,6 21,7 13,3 14,9

2009 12,8 15,8 11,3 13,1

2010 18,5 22,6 14,4 16,6

2011 22,7 27,9 16,9 19,4

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR (MDIC). 
Balança comercial – Mercosul. Disponível em: <www.mdic.gov.br/sitio/interna/

interna.php?area=5&menu=2081>. Acesso em: 21 jan. 2013.

Como mostra a tabela a seguir, em 2011 o bloco 

tinha um PIB de 3,3 trilhões de dólares. Sua população 

era equivalente a pouco mais da metade do Nafta e da 

União Europeia, mas seu PIB era cerca de cinco vezes 

menor que o desses blocos. Em termos de comércio o 

peso proporcional do Mercosul é ainda menor. De acor‑

do com a OMC, em 2011 os cinco países do bloco ex‑

portaram mercadorias no valor de 447 bilhões de dóla‑

res (cinco vezes menos que o Nafta e treze vezes menos 

que a UE). Desse total, o Brasil foi responsável por ex‑

portações no valor de 256 bilhões de dólares. Como se 

pode perceber, nosso país é responsável por 57% do 

comércio exterior do Mercosul. Veja os indicadores 

desse bloco e os compare com os da UE e do Nafta.

meRcosul

membro

população 
(em milhões 

de habitantes)

– 2010

pib 
(em bilhões 

de dólares)

– 2011

exportações 
(em bilhões 

 de dólares)

– 2011

brasil 195 2 493 256

Argentina 40 448 84

Venezuela 29 316 93

Uruguai 3 47 8

Paraguai 6 21 6

total 273 3 325 447

THE WORLD bANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012.  
p. 20‑22; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: 

 <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 
24 dez. 2012; WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 2012. 
Disponível em: <www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf>. 

Acesso em: 21 jan. 2013.

unAsul

a grande pretensão do governo brasileiro, desde a 

década de 1960, é fortalecer a integração da américa do 

Sul em acordos que reúnam todos os países do subcon‑

tinente, projeto que vem sendo impulsionado com a 

letargia do Mercosul. Um importante passo foi dado 

nessa direção durante a III Reunião de Presidentes da 

américa do Sul, realizada em Cuzco (Peru) em 8 de de‑

zembro de 2004, quando foi estabelecida a Comunida-

de Sul -Americana de Nações. a Declaração de Cuz-

co, documento fundador desse fórum, reafirma em sua 

introdução a convergência entre os países sul ‑ame‑

ricanos: “a história compartilhada e solidária de nossas 

nações, que desde as façanhas da independência têm 

enfrentado desafios internos e externos comuns, de‑

monstra que nossos países possuem potencialidades 

ainda não aproveitadas tanto para utilizar melhor suas 

aptidões regionais quanto para fortalecer as capacida‑

des de negociação e projeção internacionais”.

Em 2007, em reunião ocorrida na Venezuela, o 

nome dessa entidade foi mudado para União das Na-

ções Sul -Americanas (Unasul), cujo objetivo é criar 

um espaço sul ‑americano integrado no âmbito políti‑

co, social, econômico, ambiental e infraestrutural. a 

base para isso será a criação de uma zona de livre‑

‑comércio que integre os países do Mercosul, da Co‑

munidade andina, o Chile, a Guiana e o Suriname. 

Observe o mapa da página seguinte.
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∏	 presidentes	 e	 ministros	 das	
relações	exteriores	dos	doze	paí‑
ses	da	américa	do	sul	partici‑
pam	 da	 reunião	 da	 unasul,	 no	
centro	 de	 convenções	 ulisses	
guimarães,	no	palácio	do	itama‑
raty,	brasília	(dF),	23	de	maio	de	
2008.
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Em uma reunião de represen‑
tantes dos doze países sul ‑ame ri‑
canos ocorrida em Brasília, em 23 
de maio de 2008, a Unasul foi ofi‑
cialmente formalizada, ganhando 
status jurídico ‑político próprio, 
isto é, se transformou num orga‑
nismo internacional. Com isso dei‑
xou de ser apenas um fórum e pas‑
sou a ter a possibilidade de adotar 
medidas conjuntas como, por 
exemplo, a integração das infraes‑
truturas – transportes, energia, te‑
lecomunicações, etc. – visando à 
integração dos países ‑membros. 
além disso, foi proposta a criação 
de um Conselho de Defesa para re‑
solver pendências e possíveis con‑
flitos entre os países do subconti‑
nente. a cláusula democrática 
também existe na Unasul, por isso 
o Paraguai também foi suspenso 
dessa organização na ocasião do 
impeachment do presidente Lugo.

AseAn e Apec

Há mais de três décadas a Ásia vem apresentan‑
do os maiores índices de crescimento econômico do 
mundo e seu comércio intrarregional tem aumentado 
mais do que as trocas com outras regiões. apesar dis‑
so, é o continente em que menos avançou o processo 
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p	 Os	países	da	comunidade	andina	e	o	chile	são	estados	associados	ao	mercosul,	ou	
seja,	participam	de	algumas	reuniões	e	têm	acordos	pontuais	de	livre	‑comércio,	mas	
não	são	membros	‑plenos.	a	Venezuela,	como	vimos,	entrou	no	mercosul	em	2012.

de formação de blocos regionais de comércio. as riva‑
lidades e desconfianças históricas entre os países 
asiáticos, sobretudo entre Japão, China, Índia e Coreia 
do Sul, suas maiores economias, têm dificultado uma 
integração regional mais aprofundada. assim, ao con‑
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trário das outras potências econômicas mundiais – 
Estados Unidos e alemanha –, o Japão e a China não 
lideram nenhum bloco regional de comércio. Nenhum 
dos dois faz parte do mais importante bloco comer‑
cial da região, a Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (Asean). Integram a Cooperação Econô-
mica Ásia -Pacífico (Apec), mas esse fórum compos‑
to de diversos países dos três continentes banhados 
pelo oceano Pacífico – Ásia, américa e Oceania – ain‑
da não constitui uma zona de livre ‑comércio.

a Asean (do inglês Association of South East Asian 

Nations) foi criada para desenvolver o Sudeste asiático 
e aumentar a estabilidade política e econômica da re‑
gião. Foi estabelecida em 1967, em Bangcoc (tailândia) 
pelos cinco membros fundadores: Indonésia, Malásia, 
Filipinas, Cingapura e tailândia. Em 1997, no 30o ani‑
versário da associação, foi lançada a asean Visão 2020, 
ambicioso plano para criar a Comunidade Asean, 
cujo objetivo é aprofundar a integração econômica, po‑
lítica e cultural entre seus países ‑membros.

Em 2012, a asean contava com dez países ‑mem‑
bros. além dos fundadores também compunham o 
bloco: Brunei, Vietnã, Laos, Camboja e Mianmar (ex‑
cetuando os três últimos, os outros sete também são 
membros da apec; observe seus indicadores em desta‑
que na tabela ao lado). Os dez países da asean dispõem 
de um amplo mercado consumidor. Segundo dados do 
FMI, em 2011 seu PIB conjunto era de 2,2 trilhões de 
dólares. De acordo com a OMC, em 2011 os países do 
bloco exportaram 1 242 bilhão de dólares.

a Apec (do inglês Asia Pacific Economic Co oper

ation) foi fundada em 1989. Com sede em Cingapura, 
é composta de vinte países da bacia do Pacífico e por 
Hong Kong (região administrativa especial chinesa). 
até 2012 era apenas um fórum, mas com o tempo pre‑
tende implantar uma zona de livre ‑comércio entre 
seus membros. Entretanto, para que isso aconteça 
eles terão de superar muitos problemas ligados às 
suas profundas disparidades socioeconômicas, como 
se pode observar na tabela. a apec tem como mem‑
bro a maior potência econômica do mundo, os Esta‑
dos Unidos, e também um dos países mais pobres, o 
Vietnã. a renda per capita do primeiro é 35 vezes 
maior que a do segundo. Reveja o mapa na página 244.

Há também problemas político ‑econômicos a 
serem superados. apesar da crescente interdepen‑
dência econômica dos países da bacia do Pacífico, é 
muito difícil estabelecer uma integração semelhante 
à da União Europeia, ou mesmo à do Nafta, por causa 
das disputas comerciais entre as três principais po‑
tências – Estados Unidos, Japão e China – e da carac‑

apec

membro

população 

(em milhões 

de habitantes)

– 2010

pib 

(em bilhões 

de dólares)

– 2011

Renda 

per capita 

(em dólares)

– 2011

Estados Unidos 309 15 094 48 387

China 1 338 7 298 5 414

Japão 127 5 869 45 920

Canadá 34 1 737 50 436

Rússia 142 1 850 12 993

México 113 1 155 10 153

Coreia do Sul 49 1 116 22 778

Austrália 22 1 448 65 477

indonésia 240 846 3 509

Taiwan 23 467 20 101

tailândia 69 346 5 394

Hong Kong (China) 7 243 34 049

malásia 28 279 9 700

cingapura 5 260 49 271

filipinas 93 213 2 223

Chile 17 248 14 278

Peru 29 174 5 782

Nova Zelândia 4 162 36 648

Vietnã 87 123 1 374

brunei 0,4 16 36 584

Papua ‑Nova Guiné 7 13 1 900

total 2 743,4 38 957 —

THE WORLD bANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 

2012. p. 20 ‑22; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em: 

<www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>.  

Acesso em: 21 jan. 2013.

terística fortemente nacionalista dos projetos de de‑
senvolvimento implantados pelos Estados da região, 
principalmente do Leste e Sudeste asiático.

Se a apec se constituísse como um bloco eco‑
nômico seria o maior do mundo, superando a União 
Europeia. Em 2011, segundo dados da entidade, sua 
população correspondia a 40% dos habitantes do 
planeta; seu PIB, a 53% da produção bruta mundial; 
e suas exportações/importações, a 44% do comércio 
internacional.
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sAdc

Na África os processos de integração regional 
são prejudicados pelo grave quadro de desagregação 
do continente: dependência econômica, carência de 
infraestrutura básica, baixo nível de industrializa‑
ção, pobreza, fome, epidemias e guerras civis. Os blo‑
cos econômicos africanos são muito frágeis, espe‑
lhando a economia dos países que os compõem. O 
mais importante acordo regional de comércio do 
continente é a Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SaDC, do inglês Southern African 

Development Community). Esse bloco foi criado em 
1992 para assegurar a cooperação na região austral 
do continente africano e em 2012 era composto de 
quinze países (localize ‑os no mapa ao lado), cujo ob‑
jetivo é constituir uma zona de livre ‑comércio.

a Área de Livre ‑Comércio da SaDC foi lançada 
em Sandton (África do Sul) em agosto de 2008. É 
composta de doze países ‑membros do bloco e três 
– angola, República Democrática do Congo e 
Seychelles – que devem aderir posteriormente. as 
tarifas vêm sendo reduzidas desde 2001 e no mo‑
mento em que essa zona de livre ‑comércio começou 
a funcionar, cerca de 85% dos produtos comerciali‑
zados entre os doze países já circulavam com tarifa 
zero, o que era a condição mínima necessária para 
seu lançamento. Em janeiro de 2012 ela foi ampliada 
com a redução de tarifas para diversos produtos 
considerados sensíveis, como têxteis, vestuários e 
couros. Em razão de  sua criação (houve uma am‑
pliação significativa do comércio intrabloco), mas 

∏	 a	austrália	cada	vez	mais	comer‑
cializa	com	países	da	Ásia,	sobre‑
tudo	china	e	Japão.	Há	uma	com‑
plementaridade	nessa	relação:	as	
duas	maiores	economias	asiáti‑
cas	necessitam	de	matérias	‑pri‑
mas	e	energia,	e	a	austrália,	ape‑
sar	 de	 rica	 e	 industrializada,	 é	
grande	exportadora	desses	recur‑
sos.	em	2010,	segundo	o	banco	
mundial,	 78%	 de	 suas	 exporta‑
ções	 de	 213	 bilhões	 de	 dólares	
eram:	minérios	(34%),	combustí‑
veis	fósseis	(31%)	e	produtos	agrí‑
colas	 (13%).	 na	 foto	 de	 2012,	
caminhão	basculante	operado	por	
controle	remoto	transporta	miné‑
rio	de	ferro	na	mina	da	bHp	billi‑
ton	na	região	de	pilbara,	austrália	
Ocidental.	 essa	 mineradora,	
sediada	em	melbourne,	é	a	maior	
empresa	do	país	e,	em	2012,	esta‑
va	na	108a	posição	na	lista	das	500	
da	Fortune.
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sobretudo por causa da grande valorização das ma té‑
rias ‑pri mas no mercado internacional, as vendas ao 
exterior dos países da SaDC quadruplicaram em dez 
anos: em 2001, segundo a OMC, as exportações do blo‑
co eram de 48,7 bilhões de dólares (veja, na primeira 
tabela a seguir, o valor para 2011).

Organizado pelos autores.
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O país ‑membro mais importante da SaDC é a 
África do Sul, cuja economia corresponde a 62% da 
produção total do bloco. apesar de ser o principal 
acordo regional de comércio da África e estar contri‑
buindo para ampliar as trocas de mercadorias, a 
SaDC é muito pequena em termos econômicos 
quando comparada aos principais blocos do mundo. 
analise a tabela ao lado e compare ‑a com as das pá‑
ginas anteriores.

Em 2011, os 273 milhões de pessoas que viviam 
nos países que compunham a SaDC foram responsá‑
veis por um PIB conjunto de 654 bilhões de dólares e 
exportações no valor de 210 bilhões de dólares. Para 
comparação: a Suécia, uma economia de tamanho 
médio na União Europeia, cuja população era de ape‑
nas 9 milhões de habitantes, no mesmo ano gerou um 
PIB de 538 bilhões de dólares e exportou mercadorias 
no valor de 187 bilhões de dólares.

Essas informações, mais a comparação dos dados 
constantes das tabelas mostradas ao longo do capítulo, 
evidenciam como o comércio internacional é desigual, 
como os fluxos de mercadorias são mal distribuídos no 
espaço geográfico mundial e, consequentemente, 
como os blocos são muito diferentes em termos de ta‑
manho econômico e capacidade comercial.

Entretanto, desde o final do século XX os países 
africanos em geral e, principalmente, as maiores 
economias da SaDC, que como vimos é o principal 
bloco do continente, têm se beneficiado do aumento 
da demanda mundial, principalmente a chinesa, por 
matérias ‑primas agrícolas e minerais. a China tem 
investido pesadamente em vários projetos de in‑
fraestrutura (energia, transportes, etc.), produção 
agrícola e extração mineral em muitos países africa‑
nos, o que tem garantido elevadas taxas de cresci‑
mento econômico em muitos deles. angola, por 
exemplo, é um dos que mais vêm se beneficiando 
desse novo cenário: seu PIB vinha crescendo a taxas 
anuais superiores a 20% antes da crise e chegou a 
expandir 22,6% em 2007. aliás, como mostram os da‑
dos da tabela ao lado, a crise econômica de 2008/2009 
não atingiu de forma tão grave os países desse bloco 
(como aconteceu com os membros da União Euro‑
peia) porque seu principal mercado de exportações 
hoje é a China, que vem mantendo um crescimento 
robusto. além disso, o dinamismo econômico dos 
principais países africanos hoje também é sustenta‑
do por obras de infraestrutura e pela expansão do 
mercado interno. Neles também tem havido um au‑
mento da classe média, fenômeno que tem aconte‑
cido em diversos países em desenvolvimento.

sadc

membro

população
(em milhões de 

habitantes)
– 2010

pib
(em bilhões 
de dólares)

– 2011

exportações
(em bilhões 
de dólares)

África do Sul 50 408,1 96,8

Angola 19 100,9 65,5

Tanzânia 45 23,3 5,1

Zâmbia 13 19,2 9,0

botsuana 2 17,6 5,9

República 
Democrática do Congo

66 15,7 6,6

Moçambique 23 12,8 3,6

Namíbia 2 12,5 4,4

Maurício 1 11,3 2,6

Madagascar 21 10,0 1,6

Zimbábue 13 9,3 3,5

Malauí 15 5,7 1,4

Suazilândia 1 3,9 2,0

Lesoto 2 2,5 1,1

Seychelles 0,1 1,0 0,5

total 273,1 653,8 209,6

THE WORLD bANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C., 2012.  
p. 20‑22; FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. Disponível em:  

<www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. Acesso em: 
24 dez. 2012; WORLD TRADE ORGANIZATION. International Trade Statistics 2012. 
Disponível em: <www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2012_e/its2012_e.pdf>. 

Acesso em: 21 jan. 2013.

taxa de cRescimeNto do pib das maioRes ecoNomias 
da sadc (em poRceNtaGem)

país 2000 2005 2009 2010 2011

África do Sul 4,2 5,3 ‑1,5 2,9 3,1

Angola 3,0 20,6 2,4 3,4 3,4

Tanzânia 4,9 7,4 6,7 6,5 6,7

Zâmbia 3,6 5,3 6,4 7,6 6,6

botsuana 5,9 1,6 ‑4,9 7,2 4,6

República 
Democrática do Congo

‑6,9 7,8 2,8 7,0 6,9

Moçambique 1,5 8,4 6,3 6,8 7,1

Namíbia 4,1 2,5 ‑0,4 6,6 3,6

FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2012. 
Disponível em: <www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx>. 

Acesso em: 21 jan. 2013.
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1. de	acordo	com	o	que	foi	visto	ao	longo	do	capítulo,	o	comércio	internacional	é	concentrado	geograficamente	
ou	bem	distribuído	no	mundo?

2. explique	o	que	é	o	g‑20	e	discuta	sua	importância	no	âmbito	da	Omc.

3. explique	a	transformação	do	acordo	geral	de	tarifas	e	comércio	(gatt)	em	Organização	mundial	do	comér‑
cio	(Omc).	O	que	mudou?

4. sobre	a	união	europeia,	o	nafta	e	o	mercosul,	responda:

a)	 qual	é	a	diferença	entre	esses	blocos	regionais	de	comércio?

b)	 compare	‑os	considerando	o	tamanho	da	economia	e	o	potencial	de	comércio.

c)	 sob	esse	aspecto,	compare	a	sadc	com	os	outros	três	blocos.

compreendendo conteúdos

1. desde	 o	 início	 da	 revolução	 industrial	 o	 livre	‑comércio	 tem	 sido	 defendido	 por	 economistas	 influentes,	
entre	os	quais	se	destaca	o	escocês	adam	smith	(1723	‑1790),	e	também	por	políticos	importantes	como	
benjamin	Franklin,	cuja	frase	na	epígrafe	é	elucidativa.	entretanto,	quase	sempre	o	intercâmbio	mundial	de	
mercadorias	sofre	algum	tipo	de	restrição	com	a	colocação	de	barreiras	tarifárias	e	não	tarifárias.	Ou	seja,	o	
comércio	internacional	não	é	totalmente	livre,	daí,	como	vimos,	as	diversas	rodadas	de	negociação	que	vêm	
ocorrendo	no	âmbito	da	Omc	desde	o	tempo	que	ainda	era	um	acordo,	o	gatt.	leia	a	seguir	argumentos	a	
favor	e	contra	o	livre	‑comércio,	em	seguida	discuta	‑os	com	os	colegas	e	responda:

a)	 com	quais	vocês	concordam?

b)	Há	algum	outro	argumento	a	favor	ou	contra	que	poderia	ser	mencionado?

c)	 pesquisem	na	internet	e	descubram	algum	exemplo	de	restrição	ao	livre	‑comércio	que	o	brasil	enfrenta	em	suas	
exportações	e	algum	tipo	de	restrição	que	nosso	país	impõe	a	algum	produto	importado;	por	fim,	procurem	re	la‑
cioná	‑las	com	os	argumentos	abaixo.

Quais são os argumentos a favor e contra o livre ‑comércio?

Como principais argumentos a favor do livre ‑comércio, citam ‑se:

– o aumento da quantidade e da variedade de bens disponíveis para consumo;
– a possibilidade de o país exportar os produtos nos quais é mais eficiente que seus parceiros comerciais;
– a redução dos custos para a aquisição de insumos produtivos não disponíveis ou de alto custo no país, o 

que permite à indústria instalada ganhar em produtividade e tornar ‑se mais competitiva;
– os ganhos de competitividade e a geração de empregos nos setores domésticos capacitados a competir 

nos mercados mundiais;
– a livre alocação dos insumos entre as indústrias;
– a identificação dos setores e insumos mais competitivos;
– a eliminação da distorção em preços relativos;
– o maior acesso a linhas externas de investimento;
– a correção de eventual viés antiexportação que tenha se consolidado na estrutura da economia.

Por outro lado, os argumentos clássicos que têm sido levantados contra o livre ‑comércio são:

– a proteção à “indústria nascente” (A. Hamilton, F. List);
– a preservação do emprego;
– a defesa frente ao comércio desleal;
– a promoção da segurança nacional;
– a manutenção de poder de barganha em futuras negociações internacionais;
– a alegada existência de setores estratégicos; e,
– o controle do nível de importações como meio de promover algum equilíbrio do balanço de pagamentos.

institutO	de	estudOs	dO	cOmérciO	e	negOciaçÕes	internaciOnais	(icOne).	Economia e Comércio Internacional.	
disponível	em:	<www.iconebrasil.org.br/pt/>.	acesso	em:	28	jan.	2013.

desenvolvendo habilidades 

p
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2. com	base	na	análise	da	tabela	Comércio exterior brasileiro com a Argentina e o Mercosul	(página	257):

a)	 calcule	o	saldo	comercial	do	brasil	com	a	argentina	no	período	2000/2002	e	2008/2011.	a	que	conclusão	você	
chega	ao	analisar	esses	números?

b)	calcule	o	percentual	da	participação	da	argentina	no	comércio	brasileiro	com	o	mercosul	(exportações	e	impor‑
tações)	em	2000	e	2011.	O	que	você	pode	concluir	a	partir	da	análise	desses	dados?

DIALOGANDO COM OUTRAS DISCIPLINAS

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	geografia,	História	e	sociologia.

O comércio nas diferentes fases do capitalismo

capital,	lucro,	comércio,	protecionismo:	estas	são	palavras	que	ouvimos	cotidianamente.	num	primeiro	
momento,	elas	podem	passar	despercebidas;	no	entanto,	por	estarem	intrinsecamente	relacionadas	ao	siste‑
ma	econômico	capitalista	ao	longo	da	História,	carregam	consigo	todo	o	significado	das	relações	estabelecidas	
entre	as	nações	em	cada	uma	das	etapas	de	seu	desenvolvimento.

analise	os	textos	a	seguir	e	depois	responda	às	questões.

Texto 1

História da riqueza do homem

Os países poderiam aumentar sua reserva de ouro dedicando ‑se ao comércio exterior – diziam os mercan‑
tilistas – tendo sempre a cautela de vender aos outros mais do que deles compravam. A diferença no valor 
de suas exportações, em relação às importações, teria de ser paga em metal.

A Companhia Inglesa das Índias Orientais tinha em seus estatutos uma cláusula que lhe dava o direito 
de exportar ouro. Quando no século XVII muitos panfletários atacaram ‑na por enviar riquezas para 
fora da Inglaterra, Thomas Mun, um dos diretores, defendeu a Companhia num livro famoso, intitula‑
do england:	treasure	by	Foreign	trade. O título indica a essência da defesa. “Mun” argumentava que 
embora a Companhia realmente enviasse ouro e prata ao Oriente para a aquisição de mercadorias, 
essas mercadorias eram reexportadas da Inglaterra para outros países, ou nelas trabalhadas e mais 
tarde revendidas além ‑mar. Em ambos os casos, mais dinheiro voltava à Inglaterra, o que justificava a 
exportação dos metais preciosos. Argumentava ainda que o modo realmente importante de aumentar 
a riqueza do Estado era vender aos países estrangeiros mais do que deles se comprava, mantendo 
uma balança de comércio favorável. “O recurso comum, portanto, para aumentar nossa riqueza e 
tesouro é pelo comércio exterior, no qual devemos observar esta regra: vender mais aos estrangei‑
ros, anualmente, do que consumimos de seus artigos porque a parte de nosso estoque que não nos 
for devolvida em mercadorias deverá necessariamente ser paga em dinheiro... Qualquer medida que 
tomemos para obter a entrada de dinheiro neste Reino, este só permanecerá conosco se ganharmos 
na balança de comércio”.

O negócio, portanto, era exportar mercadorias de valor, e importar apenas o que fosse necessário, 
recebendo o saldo em dinheiro sonante. Isso significa estimular a indústria por todos os meios possí‑
veis, porque seus produtos valiam mais que os da agricultura, e portanto obteriam mais dinheiro nos 
mercados estrangeiros. E o que era também importante, ter indústria produzindo as coisas de que o 
povo necessitava significava não ser necessário comprá ‑las do estrangeiro. Era um passo na direção 
da balança de comércio favorável, bem como no sentido de tornar o país autossuficiente, independente 
de outros países.

Huberman,	léo.	História da riqueza do homem.	rio	de	Janeiro:	zahar	editores,	1981.

p
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Texto 2

A China é imperialista?

A China, que se autoclassifica como “país em via de desenvolvimento”, promete às nações do Sul que não re‑
produzirá os mesmos comportamentos predadores das antigas potências coloniais. [...] Essa declaração faz 
parte de certo protocolo e do exercício do estilo diplomático da China para com as nações africanas, mas carrega 
implícita a memória das humilhações sofridas por esses países quando estavam submetidos às potências euro‑
peias e ao Japão. Contudo, os dirigentes estão diante de um dilema: para manter e aumentar o atual crescimen‑
to econômico (sua prioridade), precisam obter de seus fornecedores estrangeiros mais matérias ‑primas, das 
quais a China se tornou muito dependente após sua guinada econômica, na década de 1980. [...]

No início do século XX, para assegurar o controle sobre países ricos em petróleo, carvão, borracha e diver‑
sos minerais e para facilitar a extração desses recursos naturais, as grandes potências imperiais criaram 
ou franquearam empresas gigantes de direito público ou privado. [...]

“À primeira vista, o apetite chinês pelas riquezas naturais figura como um benefício à África”, considera  
um relatório comandado pela Comissão de Desenvolvimento do Parlamento Europeu. Pequim teria, de fato, 
contribuído para o crescimento econômico do continente africano. Uma análise mais profunda revela, con‑
tudo, uma imagem mais contraditória. Em 2005, catorze países, todos produtores de petróleo e minerais, 
apresentavam uma balança comercial positiva – baseada principalmente na exportação de matérias ‑pri‑
mas – com a China. Por outro lado, trinta países apresentavam uma balança comercial deficitária com o 
gigante asiático, com seus mercados inundados de tecidos chineses e outros bens de consumo muito ba‑
ratos – e prejudiciais aos produtores locais. Nessas trocas entre China e África, o fosso entre os países que 
ganham e os que perdem aumentou consideravelmente, provocando ressentimentos.

Se a China continuar a colocar o acesso a matérias ‑primas acima de tudo, cada vez mais se comportará 
como as antigas potências coloniais ao aproximar ‑se de “governos rentistas” de países dotados de riquezas 
naturais abundantes sem fazer esforços para fomentar o desenvolvimento local. [...]

KLARE, Michael. A China é imperialista? In: Le monde diplomatique Brasil, 2 set. 2012. 
Disponível em: <www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1255>. Acesso em: 16 fev. 2013.

1. A qual etapa do capitalismo, tal como vimos no capítulo 1, o texto 1 se refere? Justifique sua resposta listando 
os objetivos dessa etapa que são descritos por Hubermann. 

2. Ao perguntar se a China é ou não imperialista atualmente, com que etapa anterior do capitalismo, estudada no capítulo 
1, o texto 2 compara esse país? Que característica da economia chinesa citada por Klare permite essa comparação?

3. Que continentes desempenhavam, em relação à Inglaterra no século XVII, um papel semelhante ao da África 
em relação à China atual (tal como descrito no texto 2)? Por que é possível fazer essa comparação?

4. Comparando os dois textos, que características presentes no mercantilismo dos séculos XV a XVIII continuam 
sendo importantes para a economia dos países atualmente? Justifique sua resposta.

Pesquisa na internet

P Blocos regionais
Para saber mais sobre os blocos regionais de comércio estudados neste capítulo, acesse seus respectivos sites, que estão 
relacionados na bibliografia no fim do livro.

P Icone
No site do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais há diversas informações sobre comércio internacional e 
um glossário de termos mais usados (clique em biblioteca). Disponível em: <www.iconebrasil.org.br/pt/>. Acesso em: 28 jan. 2013.

P Ministério das Relações Exteriores
Para obter mais informações sobre o Mercosul, a Unasul e as propostas do G-20 do comércio, acesse o site do Itamaraty. Dispo-
nível em: <www.itamaraty.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2013.

P OMC
Para saber mais sobre o comércio internacional e as rodadas de negociações, acesse o site da Organização Mundial do Comércio. 
Disponível em: <www.wto.org> (em inglês, espanhol e francês). Acesso em: 28 jan. 2013.
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Faça	no	

Cader
No

Enem

	 1.	Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa 
onde os impostos são menores, as unidades de produção 
onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os 
juros são os mais altos e seus executivos vivendo onde a 
qualidade de vida é mais elevada.

seVcenKo,	n.	A corrida para o século XXI: no	loop	da	
montanha	russa.	são	Paulo:	companhia	das	letras,	2001	

(adaptado).

no	texto	estão	apresentadas	estratégias	empresariais	
no	contexto	da	globalização.	uma	consequência	social	
derivada	dessas	estratégias	tem	sido:

a)	 o	crescimento	da	carga	tributária.

b)	 o	aumento	da	mobilidade	ocupacional.

c)	 a	redução	da	competitividade	entre	as	empresas.

d)	 o	direcionamento	das	vendas	para	os	mercados	re-
gionais.

e)	 a	ampliação	do	poder	de	planejamento	dos	estados	
nacionais.

	 2.	a	 evolução	 do	 processo	 de	 transformação	 de	 maté-
rias-primas	 em	 produtos	 acabados	 ocorreu	 em	 três	
estágios:	artesanato,	manufatura	e	maquinofatura.

um	desses	estágios	foi	o	artesanato,	em	que	se:

a)	 trabalhava	conforme	o	ritmo	das	máquinas	e	de	ma-
neira	padronizada.

b)	 trabalhava	geralmente	sem	o	uso	de	máquinas	e	de	
modo	diferente	do	modelo	de	produção	em	série.

c)	 empregavam	fontes	de	energia	abundantes	para	o	
funcionamento	das	máquinas.

d)	 realizava	parte	da	produção	por	cada	operário,	com	
uso	de	máquinas	e	trabalho	assalariado.

e)	 faziam	interferências	do	processo	produtivo	por	téc-
nicos	e	gerentes	com	vistas	a	determinar	o	ritmo	de	
produção.

	 3.	considere	 o	 papel	 da	 técnica	 no	 desenvolvimento	 da	
constituição	de	sociedades	e	 três	 invenções	 tecnoló-
gicas	que	marcaram	esse	processo:	invenção	do	arco	
e	 flecha	 nas	 civilizações	 primitivas,	 locomotiva	 nas	
civilizações	do	século	XIX	e	 televisão	nas	civilizações	
modernas.

a	 respeito	 dessas	 invenções	 são	 feitas	 as	 seguintes	
afi	rmações:

	I.	 a	primeira	ampliou	a	capacidade	de	ação	dos	bra-
ços,	 provocando	 mudanças	 na	 forma	 de	 organiza-
ção	social	e	na	utilização	de	fontes	de	alimentação.

II.	 a	segunda	tornou	mais	efi	ciente	o	sistema	de	trans-
porte,	ampliando	possibilidades	de	locomoção	e	pro-
vocando	mudanças	na	visão	de	espaço	e	de	tempo.

III.	a	 terceira	 possibilitou	 um	 novo	 tipo	 de	 lazer	 que,	
envolvendo	apenas	participação	passiva	do	ser	hu-
mano,	 não	 provocou	 mudanças	 na	 sua	 forma	 de	
conceber	o	mundo.

está	correto	o	que	se	afi	rma	em:

a)	 I,	apenas.

b)	 I	e	II,	apenas.

c)	 I	e	III,	apenas.

d)	 II	e	III,	apenas.

e)	 I,	II	e	III.

	 4.	Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar 
investimentos nos países africanos. Outro ponto interessan-
te é a venda e compra de grandes somas de áreas, poste-
riormente cercadas. Por se tratar de países instáveis e com 
governos ainda não consolidados, teme-se que algumas 
nações da África tornem-se literalmente protetorados.

BrancolI,	F.	China e os novos investimentos na África:	
neocolonialismo	ou	mudanças	na	arquitetura	global?	

disponível	em:	<http://opiniaoenoticia.com.br>.	acesso	em:	
29	abr.	2010.	(adaptado).

a	 presença	 econômica	 da	 china	 em	 vastas	 áreas	 do	
globo	é	uma	realidade	do	século	XXI.	a	partir	do	texto,	
como	é	possível	caracterizar	a	relação	econômica	da	
china	com	o	continente	africano?

a)	 Pela	presença	de	órgãos	econômicos	internacionais	
como	o	Fundo	monetário	Internacional	(FmI)	e	o	Ban-
co	mundial,	que	restringem	os	investimentos	chine-
ses,	uma	vez	que	estes	não	se	preocupam	com	a	pre-
servação	do	meio	ambiente.

b)	 Pela	ação	de	onGs	(organizações	não	Governamen-
tais)	que	limitam	os	investimentos	estatais	chineses,	
uma	vez	que	estes	se	mostram	desinteressados	em	
relação	aos	problemas	sociais	africanos.

c)	 Pela	aliança	com	os	capitais	e	investimentos	diretos	
realizados	pelos	países	ocidentais,	promovendo	o	
crescimento	econômico	de	algumas	regiões	desse	
continente.

d)	 Pela	presença	cada	vez	maior	de	investimentos	dire-
tos,	o	que	pode	representar	uma	ameaça	à	soberania	
dos	países	africanos	ou	manipulação	das	ações	des-
tes	governos	em	favor	dos	grandes	projetos.

e)	 Pela	presença	de	um	número	cada	vez	maior	de	di-
plomatas,	o	que	pode	levar	à	formação	de	um	merca-
do	comum	sino-africano,	ameaçando	os	interesses	
ocidentais.

Questões de vestibulares

	 1.	(Fuvest-SP)	as	novas	formas	de	organização	da	produ-
ção	 industrial	 foram	chamadas	por	alguns	autores	de	
pós-fordismo,	para	diferenciá-las	da	produção	fordista.

Testes e questões
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a)	 apresente	dois	aspectos	do	processo	industrial	for-
dista	e	dois	do	pós-fordista.

b)	 caracterize	o	espaço	industrial	no	fordismo	e	no	
pós-fordismo.

	 2.	(UFPR)	comparando	os	dois	textos	a	seguir,	aborde	as	
implicações	dos	conceitos	de	 flexibilidade,	 internacio-
nalização e	terceirização.

Texto 1:

A Inditex, um dos maiores grupos de distribuição de 
moda em nível mundial, conta com mais de 5000 lojas 
em 77 países na Europa, América, Ásia e África. Para 
além da Zara, a maior das suas cadeias comerciais, a 
Inditex conta com outros formatos: Pull&Bear, Massi-
mo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e 
Uterque. O seu singular modelo de gestão, baseado na 
inovação e na flexibilidade, e a sua forma de entender a 
moda [...] permitiram-lhe uma expansão internacional 
rápida e uma excelente aceitação dos seus diferentes 
conceitos comerciais.

Fonte:	<www.joinfashioninditex.com/joinfashion/>.	
acesso	em:	22	ago.	2011.

Texto 2:

Fiscais do Ministério do Trabalho flagraram fornecedo-
res da marca de roupas Zara explorando bolivianos em 
condições análogas à escravidão em três confecções no 
Estado de São Paulo. De acordo com a SRTE/SP (Supe-
rintendência Regional do Trabalho e Emprego de São 
Paulo), três fornecedoras foram alvo da investigação – 
duas na capital paulista e uma em Americana (127 km 
de SP). As duas oficinas da capital – de propriedade de 
bolivianos, mas que, segundo a SRTE, eram de respon-
sabilidade da Zara – tinham, ao todo, 15 funcionários e 
foram fechadas pela SRTE. Os 15 trabalhadores recebe-
ram uma indenização conjunta no valor de R$ 140 mil. 
Em uma das oficinas, os fiscais chegaram a encontrar 
uma adolescente de 14 anos trabalhando. Ela só podia 
sair da oficina, que também servia como moradia, após 
autorização da chefia do local.

Fonte:	<www1.folha.uol.com.br/mercado/961047-zara-
reconhece-trabalho-irregular-em-3-confeccoes-de-sp.

shtml>.	acesso	em:	22	ago.	2011.

	 3.	(Ufscar-SP)	no	final	do	século	XX	surge	outra	tendência	
de	localização	das	empresas.	a	nova	forma	de	organiza-
ção	empresarial	tem	agregado	os	centros	de	formação	
de	pessoal	de	alto	nível	às	unidades	de	produção	e	de	
serviços,	utilizando	os	mais	modernos	recursos	da	mi-
croeletrônica:	são	as	cidades	científicas	ou	polos	tecno-
lógicos	ou	tecnopolos.

a)	 mencione	as	principais	características	de	um	tecno-
polo.

b)	 cite	um	exemplo	de	tecnopolo	no	Brasil	e	um	no	
mundo.

	 4.	(PUC-SP)	 a	 partir	 da perestroika, presenciamos	 um	
processo	de	abertura	no	leste	europeu	que	vem	mo-
dificar	 uma	 divisão	 de	 poderes	 entre	 as	 grandes	 po-
tências,	estabelecida	desde	o	final	da	segunda	Guerra	

mundial.	a	reunificação	das	duas	alemanhas	é	parte	
importante	dessas	transformações,	pois	modifica	um	
regime	de	equilíbrio	vigente	há	quase	50	anos.

a)	 em	que	condições	históricas	a	alemanha	foi	dividida?

b)	 Quais	as	consequências,	para	a	política	mundial,	
dessa	divisão	do	mundo	em	dois	blocos	de	poder?

	 5.	(Ufscar-SP)	 a	 industrialização	 norte-americana	 co-
meçou	no	nordeste	do	país	e	se	espalhou	pela	região	
dos	Grandes	lagos,	com	setores	como	o	siderúrgico,	
o	 naval	 e	 o	 automobilístico.	 esse	 foi,	 durante	 muito	
tempo,	o	padrão	espacial	predominante	nos	estados	
unidos.	 contudo,	 com	 a	 revolução	 técnico-científi-
ca	 e	 Informacional,	 novos	 padrões	 de	 distribuição	
industrial	 foram	 produzidos,	 gerando	 um	 processo	
de	descentralização	e	de	reorganização	territorial	da	
atividade	produtiva.	considerando	o	processo	descri-
to,	responda:

a)	 Quais	tipos	de	indústrias	caracterizam	o	novo	padrão	
industrial	americano?

b)	 onde	se	localizam	essas	indústrias	e	quais	fatores	
justificam	tal	localização?

	 6.	(UFRJ)	 nestes	 tempos	 de	 globalização	 econômica,	 a	
china	chama	a	atenção	do	mundo	em	função	do	seu	
imenso	mercado	consumidor	e	de	um	sistema	políti-
co-econômico	peculiar,	denominado	por	alguns	estu-
diosos	“socialismo	de	mercado”.

apresente	duas	razões	que	justifiquem	a	utilização	do	
termo	“socialismo	de	mercado”	para	definir	a	situação	
chinesa.

	 7.	(UFRJ)	 na	 Índia,	 o	 setor	 de	 serviços	 tecnológicos	 se	
transformou	em	um	dos	principais	motores	da	econo-
mia	e	permitiu	que	o	país	crescesse	a	uma	média	de	
6%	ao	ano,	desde	o	começo	dos	anos	1990.	as	maiores	
empresas	mundiais	da	área	de	informática	e	de	teleco-
municações	têm	filiais	nesse	país.

Adaptado de: Folha de S.Paulo, 10 set. 2006.

apresente	dois	fatores	que	propiciaram	os	investimen-
tos	externos	no	setor	de	serviços	tecnológicos	na	Índia.
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	 8.	(UFTM-MG)	analise	o	mapa.

Um comércio tripolar
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Adaptado de: Marie-Françoise Durand et al. Atlas da mundialização: compreender o espaço mundial contemporâneo, 2009.

de	acordo	com	o	mapa	e	conhecimentos	geográficos:

a)	 descreva	o	comércio	internacional	segundo	os	dados	apresentados.

b)	 identifique	e	caracterize	duas	áreas	de	menor	expressão	em	termos	de	comércio	intrarregional.

Testes de vestibulares

	 1.	(Uerj)	os	fatores	locacionais	da	indústria	passaram	por	
grandes	modificações,	desde	o	século	XVIII,	alterando	
as	decisões	estratégicas	das	empresas	acerca	da	esco-
lha	do	local	mais	rentável	para	seu	empreendimento.

o	esquema	ao	lado	apresenta	alguns	modelos	de	lo-
calização	da	siderurgia,	considerando	os	fatores	loca-
cionais	mais	importantes	para	esse	tipo	de	indústria:	
minério	de	ferro,	carvão	mineral,	mercado	e	sucata.

no	caso	dos	modelos	C	e	D,	as	mudanças	socioeconô-
micas	que	justificam	as	escolhas	de	novos	locais	para	
instalação	de	usinas	siderúrgicas	nas	últimas	décadas	
são,	respectivamente:

a)	 dispersão	dos	mercados	consumidores	–	revaloriza-
ção	das	economias	de	aglomeração.

b)	 eliminação	dos	encargos	com	a	mão	de	obra	–	gene-
ralização	das	redes	de	telecomunicação.

c)	 diminuição	dos	preços	das	matérias-primas	–	subs-
tituição	de	fontes	de	energia	tradicionais.

d)	 redução	dos	custos	com	transporte	–	ampliação	das	
práticas	de	sustentabilidade	ambiental.
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TERRA, Lygia e outros. Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2008.
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	 2.	(UEM-PR)	sobre	os	diferentes	tipos	de	indústrias	e	a	
sua	dinâmica	espacial,	assinale	o	que	for	correto.

01)	 as	indústrias	de	bens	de	produção	ou	de	base	pro-
duzem	bens	para	outras	indústrias,	gastam	muita	
energia	e	transformam	grandes	quantidades	de	
matérias-primas.	são	exemplos	desse	tipo	de	in-
dústrias:	petroquímicas,	metalúrgicas,	siderúrgi-
cas,	entre	outras.

02)	 as	indústrias	de	bens	de	capital	ou	intermediárias	
produzem	máquinas,	equipamentos,	ferramentas	
ou	autopeças	para	outras	indústrias,	como,	por	
exemplo,	as	indústrias	dos	componentes	eletrôni-
cos	e	a	de	motores	para	carros	ou	aviões.

04)	 as	indústrias	de	ponta	estão	ligadas	ao	emprego	de	
alta	tecnologia,	elevado	capital	e	de	número	grande	
de	trabalhadores	qualificados.	elas	dependem	de	
inovações	constantes	para	que	sejam	possíveis	
modificações	rápidas	no	processo	de	produção.

08)	 a	partir	de	1990,	intensificou-se	no	Brasil	o	proces-
so	de	desconcentração	industrial,	ou	seja,	muitas	
indústrias	deixaram	áreas	tradicionais	e	instala-
ram	unidades	fabris	em	novos	espaços	na	busca	de	
vantagens	econômicas,	como	incentivos	fiscais,	
menores	custos	de	produção,	mão	de	obra	mais	
barata,	mercado	consumidor	significativo	e	atua-
ção	sindical	fraca.

16)	 as	indústrias	de	bens	de	consumo	estão	divididas	
em	duráveis	e	não	duráveis.	a	primeira	se	refere	à	
indústria	de	automóveis,	eletrodomésticos	e	mó-
veis.	Já	as	não	duráveis	estão	ligadas	ao	setor	de	
vestuário,	alimentos,	remédios	e	calçados.

	 3.	(UFTM-MG)	a	organização	do	espaço	geográfico	atra-
vés	de	redes	de	comunicação	eliminou	a	necessidade	
de	 fixar	 as	 atividades	 econômicas	 num	 determinado	
lugar.	 Isso	vale	para	um	grande	número	de	serviços,	
que	podem	ser	prestados	a	partir	de	qualquer	lugar	do	
mundo	para	qualquer	outro,	bastando	que	estes	locais	
estejam	conectados.

sobre	essas	redes	de	comunicação,	é	correto	afirmar	que:

a)	 eliminaram	as	restrições	produtivas	dos	diferentes	
espaços	geográficos,	criando	condições	de	trabalho	
igualitárias	em	todos	os	países	do	mundo.

b)	 contribuíram,	pela	velocidade	da	informação	e	diver-
sidade	de	serviços,	para	a	dispersão	geográfica	dos	
processos	produtivos	industriais,	cujas	etapas	estão	
localizadas	em	diferentes	países.

c)	 possibilitaram	a	disseminação	dos	lucros	das	em-
presas	multinacionais,	pela	interligação	de	sistemas	
industriais	de	produção.

d)	 ampliaram	as	trocas	no	comércio	internacional,	mas	
não	possibilitaram	grandes	transformações	na	or-
ganização	do	espaço	geográfico	mundial.

e)	 diminuíram,	por	sua	ampliação,	as	desigualdades	
sociais	entre	os	países,	tendência	mundial	da	atuali-
dade.

	 4.	(UFSC)	assinale	a(s)	proposição(ões)	correta(s),	sobre	
as	características	dos	países	em	fase	de	industrializa-
ção	acelerada.

01)	 uma	forte	arrancada	industrial	é	seguida	sobretu-
do	por	uma	intensa	urbanização,	privilegiando	a	
lógica	da	acumulação	capitalista	e	criando	desi-
gualdades	urbanas	locais.

02)	 uma	característica	comum	é	a	mão	de	obra	qualifi-
cada,	fruto	de	investimentos	em	educação	e	alta	
automação,	exigindo,	portanto,	menos	treinamen-
to	para	os	trabalhadores	urbano-industriais.

04)	 nesses	países	a	agricultura	não	se	subordina	à	in-
dústria,	pois	esta	tem	seus	próprios	meios	de	con-
seguir	matérias-primas	vitais	para	a	produção.

08)	 Parcela	significativa	desses	países	tem	necessida-
de	de	atrair	investimentos	estrangeiros	devido	ao	
seu	alto	grau	de	dependência	para	alavancar	seus	
processos	de	desenvolvimento	econômico	e	social.

16)	 esses	 países	 estruturam-se	 sobre	 a	 produção	
agrícola	que	utiliza	modernas	técnicas	de	produ-
ção	em	todos	os	setores.

32)	 esses	países,	como	o	Brasil,	expandem-se	nos	
mesmos	moldes	dos	países	capitalistas	industriais	
mais	avançados,	dominando	econômica	e	politica-
mente	os	países	mais	atrasados,	como	china,	ca-
nadá	e	África	do	sul.

64)	 em	seus	territórios	nacionais	há	grande	concen-
tração	de	empresas	transnacionais,	inclusive	ban-
cos	estrangeiros	atuantes.

	 5.	(IFSP)	leia	o	texto	a	seguir.

Seguindo uma tendência observada nas empresas euro-

peias e americanas, alguns investidores brasileiros estão 

migrando parte de seus negócios da China para o Vietnã. 

Os setores calçadista e têxtil são os que mais observaram 

esse tipo de mudança, com a instalação principalmente 

de fábricas americanas e europeias no Vietnã. Em estudo 

divulgado em março, a Câmara de Comércio Americana 

de Xangai, a AmCham, apontou que 88% das empresas 

estrangeiras sondadas optaram inicialmente por operar 

na China por causa dos baixos custos, porém, 63% dessas 

afirmaram que se mudariam ao Vietnã para cortar ainda 

mais o preço de produção.

<www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/	
2008/07/080709_vietannegociosmw.shtml>.	adaptado.

Pode	ser	associada	ao	conteúdo	da	notícia	a	seguinte	
afirmação:

a)	 atualmente,	grande	parte	das	empresas	multinacio-
nais	é	originária	dos	países	subdesenvolvidos	e	aí	
estão	instaladas.

b)	 embora	seja	objeto	de	investimentos	capitalistas,	o	
sistema	socialista	chinês	ainda	afugenta	as	empre-
sas	multinacionais.

c)	 a	globalização	facilitou	a	mobilidade	de	capitais	e	
empresas,	aumentando	a	competição	entre	países.

d)	 nos	países	asiáticos,	o	alto	custo	da	mão	de	obra	é	
compensado	pela	abundância	de	matérias-primas	
minerais	baratas.

e)	 a	abertura	comercial	propiciada	pela	globalização	
permitiu	às	empresas	brasileiras	concorrerem	com	
as	dos	países	europeus.
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	 6.	(UFU-MG)	observe	o	gráfico	a	seguir.

Participação de algumas economias na produção 
industrial do mundo
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Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,superado-pela-india-bra-

sil-e-10-maior-produtor-industrial-do-mundo,14393,0.htm>. Acesso em: jun. 2012.

de	acordo	com	o	gráfico,	verifica-se	que	a	produção	in-
dustrial	ocorre	de	forma	desigual	no	planeta,	pois	tende	
a	se	localizar	em	países	que	apresentam:

a)	 abundância	de	matéria-prima	e	energia,	que	são	os	
fatores	fundamentais	para	a	concentração	e	a	cen-
tralização	de	atividades	industriais,	sobretudo	aque-
las	consideradas	de	alta	tecnologia.

b)	 o	modo	de	produção	capitalista	como	ordenamento	
social,	político	e	econômico	exclusivo,	sendo	promotor	
de	processos	industriais	com	significativa	automação	
e	pouco	dependente	de	mão	de	obra	especializada.

c)	 alto	índice	de	IdH	(Índice	de	desenvolvimento	Huma-
no),	baixa	taxa	de	natalidade	e	fecundidade,	alta	ex-
pectativa	de	vida,	grande	mercado	consumidor	e	sis-
tema	viário	eficiente.

d)	 condições	políticas	favoráveis	aos	empreendimen-
tos	e	um	expressivo	contingente	populacional,	res-
ponsável	por	consumir	parte	da	produção	industrial	
e	fornecer	mão	de	obra	necessária	para	a	atividade	
produtiva.

	 7.	(Uerj)	 Quando os auditores do Ministério do Trabalho 
entraram na casa de paredes descascadas num bairro 
residencial da capital paulista, parecia improvável que 
dali sairiam peças costuradas para uma das maiores re-
des de varejo do país. Não fossem as etiquetas da loja 
coladas aos casacos, seria difícil acreditar que, através 
de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos 
por peça a imigrantes bolivianos que costuravam das 8 da 
manhã às 10 da noite.

Os 16 trabalhadores suavam em dois cômodos sem jane-
las de 6 metros quadrados cada um. Costurando casacos 
da marca da rede, havia dois menores de idade e dois jo-
vens que completaram 18 anos na oficina.

adaptado	de:	Época,	4	abr.	2011.

a	 comparação	 entre	 modelos	 produtivos	 permite	
compreender	a	organização	do	modo	de	produção	ca-
pitalista	a	cada	momento	de	sua	história.	contudo,	é	
comum	 verificar	 a	 coexistência	 de	 características	 de	
modelos	produtivos	de	épocas	diferentes.

na	 situação	 descrita	 na	 reportagem,	 identifica-se	 o	
seguinte	 par	 de	 características	 de	 modelos	 distintos	
do	capitalismo:

a)	 organização	fabril	do	taylorismo	–	legislação	social	
fordista.

b)	 nível	de	tecnologia	do	neofordismo	–	perfil	artesanal	
manchesteriano.

c)	 estratégia	empresarial	do	toyotismo	–	relação	de	
trabalho	pré-fordista.

d)	 regulação	estatal	do	pós-fordismo	–	padrão	técnico	
sistêmico-flexível.

	 8.	(IFBA)	tendo	por	referência	a	dinâmica	e	o	desenvol-
vimento	do	modo	de	produção	capitalista	em	relação	
à	organização	do	espaço	geográfico	e	aos	problemas	
ambientais,	analise:

	 I.	a	 internacionalização	 dos	 problemas	 ambientais	
durante	 a	 2a	 revolução	 Industrial	 foi	 uma	 conse-
quência	das	disputas	interimperialistas	ocorridas	a	
partir	da	unificação	alemã	e	italiana,	que	se	consti-
tuíram	como	novos	países	capitalistas.

	II.	o	espaço	geográfico	mundial,	após	a	crise	de	1929,	
teve	uma	intensa	reorganização	produtiva,	conside-
rando	a	aplicação	da	política	de	bem-estar	social,	
o	 taylorismo/fordismo	 e	 o	 just in time, estruturas	
administrativas	que	possibilitam	a	produção/repro-
dução	ampliada	do	capital.

	III.	os	problemas	da	organização	do	espaço	geográfi-
co	têm	relação	direta	com	as	categorias	de	análise	
central	da	geografia,	como	paisagem,	região,	espa-
ço,	território	e	lugar,	sendo	estes,	em	muitos	mo-
mentos,	adjetivados	como	meio	ambiente.

	IV.	a	produção	em	série	e	o	consumo	de	massa,	implan-
tados	com	o	New Deal, estão	na	base	da	crise	pela	
qual	passa	a	economia	americana	nos	dias	atuais.

são	corretas:

a)	 I,	II,	III,	IV

b)	 II,	III,	IV

c)	 II,	IV

d)	 II,	III

e)	 I,	II,	III

	 9.	(Aman-RJ)	sobre	o	desenvolvimento	industrial	dos	es-
tados	unidos,	leia	as	afirmativas	abaixo:

	 I.	o	sudeste	iniciou	o	processo	industrial	do	País	im-
pulsionado	pelos	importantes	centros	comerciais	e	
bancários	daquela	região	e	pela	mão	de	obra	 imi-
grante	de	origem	europeia;

	II.	com	o	fim	da	guerra	civil,	o	eixo	industrial	se	des-
locou	do	sudeste	para	o	nordeste	do	País,	impulsio-
nando	o	crescimento	de	importantes	centros	urba-
nos	como	o	de	nova	York;

	III.	no	nordeste	e	na	região	dos	Grandes	lagos,	desen-
volveram-se	as	indústrias	de	bens	de	produção,	ba-
seadas	no	carvão	e	no	minério	de	ferro,	e	nasceu	a	
indústria	automobilística;

	IV.	após	a	segunda	Guerra	mundial,	o	sul	e	o	oeste	do	
País	passaram	a	receber	crescentes	investimentos	
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industriais	também	atraídos	pelos	campos	petrolí-
feros	do	Golfo	do	méxico	e	da	califórnia.

assinale	a	alternativa	que	apresenta	todas	as	afirma-
tivas	corretas.

a)	 I	e	II

b)	 I	e	III

c)	 II	e	III

d)	 II	e	IV

e)	 III	e	IV

10.	(IFCE)	são	as	principais	características	do	Vale	do	silí-
cio,	nos	estados	unidos:

a)	 localizado	no	oeste	dos	estados	unidos,	próximo	a	
importantes	centros	de	pesquisa,	forma	um	comple-
xo	industrial	com	destaque	para	os	ramos	típicos	da	
terceira	revolução	Industrial.

b)	 também	conhecido	por	cinturão	(belt),	constitui-se	
na	principal	área	produtora	de	cereais	dos	estados	
unidos,	sobretudo	de	milho	e	trigo,	além	de	pecuária	
intensiva.

c)	 formado	por	erosão	glacial,	constitui-se	numa	área	
de	preservação	permanente,	onde	se	destacam	as	
faias,	as	sequoias	e	as	bétulas,	espécies	típicas	da	
floresta	boreal.

d)	 localizado	no	nordeste	dos	estados	unidos,	consti-
tui-se	numa	área	de	antiga	concentração	industrial,	
destacando-se	as	indústrias	de	bens	de	produção	
pela	abundância	de	matérias-primas,	energia	e	mão	
de	obra	e	pela	facilidade	de	transporte.

e)	 é	uma	das	principais	áreas	de	extração	mineral,	so-
bretudo	de	silício,	cobre	e	ferro,	altamente	prejudica-
da	pela	degradação	do	meio	ambiente.

11.	(PUC-SP)	na	confluência	dos	rios	reno	e	ruhr	na	ale-
manha	há	uma	das	maiores	concentrações	industriais	
do	 mundo	 em	 cidades	 como	 colônia,	 dortmund,	 es-
sen,	com	destaque	para	 indústrias	siderúrgicas,	me-
cânicas	e	químicas.	os	principais	fatores	que	explicam	
essa	importante	localização	industrial	são:

a)	 a	imposição	dos	nazistas	no	período	anterior	à	se-
gunda	Guerra	quando	a	alemanha	se	industrializa.

b)	 as	enormes	jazidas	de	ferro	e	manganês	e	a	facilidade	
de	escoamento	da	produção	pela	hidrovia	do	elba	até	
o	porto	de	Hamburgo,	associados	à	existência	de	mão	
de	obra	e	de	um	mercado	consumidor.

c)	 as	enormes	jazidas	de	hulha,	associadas	à	facilidade	
de	escoamento	da	produção	até	o	mar	do	norte	via	
“corredor”	polonês,	embora	a	disponibilidade	de	
mão	de	obra	fosse	reduzida.

d)	 as	enormes	jazidas	de	hulha	e	a	facilidade	de	escoa-
mento	da	produção	pela	hidrovia	do	reno	até	o	porto	
de	Hamburgo,	na	Holanda,	fatores	associados	à	exis-
tência	de	numerosa	mão	de	obra	e	de	mercado	con-
sumidor.

e)	 as	enormes	jazidas	de	hulha	e	a	facilidade	de	escoa-
mento	da	produção	através	da	hidrovia	do	reno	até	o	
porto	de	roterdã,	na	Holanda;	a	esses	fatores	asso-
ciam-se	a	existência	de	mão	de	obra	e	de	mercado	
consumidor.

12.	(UnB-DF)	 considerando	 apenas	 fatores	 geográficos,	
o	Japão	não	deveria	ser	uma	das	mais	poderosas	na-
ções	do	mundo.	em	menos	de	um	século	–	depois	que	
matthew	Perry	aportou	na	baía	de	tóquio	pela	segunda	
vez,	em	1854	–,	o	Japão	transformou-se	de	um	estado	
isolado	e	praticamente	medieval,	feudal,	em	uma	su-
perpotência	econômica	moderna	e	 inovativa.	de	 fato,	
o	Japão	é	pequeno.	Faltam-lhe	recursos	naturais	im-
portantes.	a	maior	parte	do	país	é	montanhosa.	as	flo-
restas,	que	são	consideradas	sagradas,	cobrem	quase	
dois	terços	do	país,	o	que	representa	mais	do	que	em	
qualquer	outra	nação	industrializada.	apenas	15%	do	
seu	território	podem	ser	aproveitados	para	a	agricul-
tura.	situado	no	anel	de	fogo	do	Pacífico,	o	Japão	está	
sujeito	a	violentos	terremotos,	erupções	vulcânicas	e	
“tsunamis”,	 ondas	 devastadoras	 gigantescas,	 causa-
das	por	maremotos.

com	o	auxílio	do	texto,	julgue	os	itens	seguintes,	indi-
cando	Verdadeiro	ou	Falso.

(1)	no	Pacífico,	o	Japão	centraliza	uma	vasta	área	de	
influência,	constituindo-se	em	um	polo	econômico.

(2)	o	comércio	exterior	é	um	dos	pilares	da	economia	
japonesa.

(3)	registram-se	na	História	relações	igualitárias	e	pa-
cíficas,	de	intercâmbio	dos	japoneses	com	outros	
povos	asiáticos,	o	que	facilitou	a	sua	industrialização	
mesmo	sem	contar	com	grandes	fontes	de	recursos	
naturais.

(4)	o	“anel	de	fogo	do	Pacífico”,	referido	no	texto,	diz	
respeito	a	uma	faixa	de	instabilidade	por	ser	o	limite	
entre	placas	tectônicas.

13.	(UFBA)

Por sua localização no extremo leste da Ásia, o Japão é 
conhecido como “terra do sol nascente”. Formado por 
quatro ilhas principais (Hokkaido, Honshu, Shikoku e 
Kyushu), é bastante montanhoso, o que dificulta a agri-
cultura. A pequena quantidade de terra arável e a ex-
tensa zona costeira levam ao desenvolvimento da maior 
frota de pesca do mundo em tonelagem. Em função da 
sua posição geográfica, aliada às características geoló-
gicas, o país é afetado por inúmeros desastres naturais.
Após a derrota da nação na II Guerra Mundial, as ins-
tituições foram reconstruídas em moldes ocidentais. 
Muito da tradição milenar, no entanto, se mantém. O 
país é um dos mais competitivos exportadores de pro-
dutos eletrônicos e de automóveis, o que o transformou 
em uma das grandes potências econômicas globais. 
Contudo, a nação vive longo período de instabilidade 
econômica, agravado com a eclosão da crise financeira 
mundial. (JAPÃO, 2011, p. 511).

considerando-se	o	mapa	a	seguir,	as	 informações	do	
texto	e	os	conhecimentos	sobre	a	situação	geográfica	
e	geológica,	características	físicas,	humanas	e	econô-
micas	e	problemas	atômicos	que	deixaram	marcas	no	
espaço	territorial	japonês,	é	correto	afirmar:

(01)	a	“terra	do	sol	nascente”	situa-se	geologicamente	
na	zona	de	contato	de	placas	tectônicas	–	destacan-
do-se	por	intensa	atividade	vulcânica	e	sísmica	–	e	
tem	sua	tipologia	climática	ligada	à	localização	
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geográfica	na	zona	temperada	do	norte,	à	exten-
são	latitudinal	e	à	ação	das	correntes	marítimas.

(02)	os	primeiros	contatos	do	Japão	com	os	países	oci-
dentais	só	ocorreram	no	período	entre	a	Primeira	
e	a	segunda	Guerra	mundial,	ocasião	em	que	mis-
sionários	católicos	jesuítas	desenvolveram	traba-
lhos	educativos	com	crianças	e	jovens	japoneses	
pobres.

(04)	as	cidades	de	Hiroshima	e	nagasaki	foram	destruí-
das	pela	bomba	atômica,	marcando	o	fim	da	se-
gunda	Guerra	mundial,	enquanto	o	terremoto	que	
atingiu	o	país	em	março	de	2011	foi	provocado	pelo	
movimento	de	placas	tectônicas	na	região	conheci-
da	como	Falha	do	Japão.

(08)	 os	abalos	sísmicos	e	as	consequentes	ondas	gigan-
tes	ocorridos	em	2011	causaram	danos	à	usina	nu-
clear	de	Fukushima,	localizada,	aproximadamente,	
a	mais	de	duzentos	quilômetros	ao	norte	de	tóquio.

(16)	os	principais	parques	industriais	que	transforma-
ram	o	Japão	em	grande	potência	econômica	si-
tuam-se	próximo	ao	litoral	do	Pacífico,	na	costa	
leste,	em	razão	da	grande	dependência	externa	de	
matéria-prima	–	uma	vez	que	seu	espaço	territorial	
é	muito	pobre	em	recursos	minerais	e	energéticos	
–	e	para	minimizar	os	custos	dos	transportes.

(32)	a	diversificada	atividade	agrícola	japonesa	ocupa	
amplas	planícies	costeiras	e	está	voltada	para	o	
mercado	interno	e	externo,	enquanto	a	pesca	é	res-
trita	ao	mar	territorial,	que	acompanha	costas	pou-
co	recortadas.
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14.	(UFRGS)	 em	 meados	 de	 1980,	 as	 estratégias	 políti-
co-econômicas	conduzidas	pelo	novo	secretário-geral	
do	 Partido	 comunista,	 mikhail	 Gorbachev,	 acabaram	
contribuindo	 para	 o	 colapso	 da	 união	 soviética	 e	 de	
seu	regime	socialista.

sobre	essas	estratégias,	considere	as	seguintes	afir-
mações.

	 I.	a	“Glasnost”	tinha	por	finalidade	revitalizar	o	socia-
lismo	através,	entre	outras	reformas,	de	uma	rela-
tiva	democratização	do	sistema.

	II.	a	 não	 concessão	 de	 maior	 independência	 política	
aos	estados-membros	da	união	soviética	rendeu	a	
Gorbachev	o	apoio	da	ala	conservadora	do	partido.

III.	a	“Perestroika”	buscou	reestruturar	a	economia	es-
tatal	planificada,	com	o	objetivo	de	 impedir	a	cres-
cente	privatização	dos	meios	de	produção	e	a	con-
centração	fundiária.

Quais	estão	corretas?

a)	 apenas	I.

b)	 apenas	II.

c)	 apenas	I	e	II.

d)	 apenas	II	e	III.

e)	 I,	II	e	III.

15.	(Uerj)

Número de emPresas eNtre as 500 maiores do mUNdo

Posição/país 1993 2008

1o EUA 159 140

2o Japão 135 68

3o França 26 40

4o Alemanha 32 39

5o China 0 37

6o Reino Unido 41 26

distribUição de reNda Na ChiNa
(PerCeNtUal sobre o total de reNda NaCioNal)

ano
20% mais

pobres
60%

intermediários
20% mais

ricos
10% mais

ricos

1992 6,2 49,9 43,9 26,8

2005 5,7 46,5 47,8 31,4

adaptado	de:	sene,	eustáquio	e	moreIra,	João	c.	Geografia 

geral e do Brasil.	são	Paulo:	scipione,	2010.

Há	 trinta	anos,	a	república	Popular	da	china	 iniciou	
uma	 política	 de	 reformas	 da	 economia	 planificada	
implantada	por	mao	tsé-tung.	a	partir	da	análise	dos	
dados	das	tabelas,	duas	transformações	socioeconô-
micas	resultantes	dessa	política	reformista	são:

a)	 liderança	tecnológica	−	redução	dos	lucros	empre-
sariais.
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b)	 estatização	da	produção	−	ampliação	de	leis	previ-
denciárias.

c)	 diversificação	industrial	−	restrição	dos	direitos	tra-
balhistas.

d)	 concentração	de	capital	−	aumento	das	desigualda-
des	sociais.

16.	(Unioeste-PR)	a	china	é	o	país	mais	populoso	do	pla-
neta	e	uma	potência	militar	que	tem	conseguido	atrair	
investimentos	 estrangeiros	 em	 grande	 proporção,	
sustentando	um	crescimento	econômico	que	lhe	con-
fere	um	papel	estratégico	e	de	crescente	projeção	no	
cenário	mundial.	sobre	a	china,	assinale	a	alternativa	
Incorreta.

a)	 em	1949	foi	proclamada	a	república	Popular	da	chi-
na,	sob	liderança	de	mao	tsé-tung.	o	socialismo	im-
plantado	rompeu	a	dominação	colonial	e	imperialis-
ta	 que	 havia	 explorado	 a	 china	 por	 quase	 cinco	
séculos.

b)	 a	partir	do	final	da	década	de	1970	o	governo	toma	
uma	série	de	medidas	econômicas	liberalizantes	
que	propiciaram	a	abertura	e	a	modernização	da	
economia	por	meio	de	uma	política	estatal	elaborada	
e	controlada	firmemente	pelos	líderes	do	Partido	co-
munista.

c)	 em	busca	de	prover	a	demanda	de	energia	no	mesmo	
ritmo	do	crescimento	econômico	do	país	foi	construí-
da,	no	rio	Yangtzé,	a	usina	hidrelétrica	de	três	Gar-
gantas,	que	se	encontra	entre	as	maiores	centrais	
hidrelétricas	do	mundo.

d)	 a	china	caracteriza-se	pela	maior	concentração	po-
pulacional	na	sua	extensa	faixa	litorânea,	local	de	
maior	dinamismo	econômico	no	país	e	onde	foram	
criadas	 as	 zonas	 econômicas	 especiais	 (zees),	
áreas	específicas	para	a	entrada	de	capital	interna-
cional	que,	por	intermédio	de	joint ventures	–	asso-
ciação	entre	empresas	estrangeiras	e	locais	–	produ-
zem	para	a	exportação.

e)	 no	contexto	da	nova	divisão	Internacional	do	traba-
lho,	a	china	destaca-se	por	contar	com	uma	mão	de	
obra	abundante,	altamente	qualificada	e	bem	remu-
nerada	o	que	favorece	seu	comércio	interno.

17.	(Uespi)	a	partir	da	década	de	1950,	verificou	-se	uma	
intensificação	no	processo	de	industrialização	em	di-
versas	 regiões	do	planeta.	no	caso	de	países	 latino-
-americanos,	como,	por	exemplo,	o	Brasil,	a	argentina	
e	o	méxico,	em	que	se	baseou,	 fundamentalmente,	a	
industrialização?

a)	 nos	recursos	minerais	e	no	crescimento	populacio-
nal.

b)	 na	farta	mão	de	obra	barata	e	na	baixa	taxa	de	cres-
cimento	vegetativo.

c)	 na	 internacionalização	dos	mercados,	primeira-
mente,	e	nas	elevadas	taxas	de	reserva	cambial.

d)	 nas	diversidades	regionais	e	na	renda	per capita	da	
população.

e)	 na	substituição	das	importações	e,	posteriormente,	
na	internacionalização	dos	mercados.

18.	(Unifesp)	a	industrialização	do	sudeste	asiático	ocor-
reu	em	duas	etapas.	na	primeira,	surgiram	os	cha-
mados	 tigres	 de	 primeira	 geração,	 que	 receberam	
capital	 do	 Japão.	 na	 segunda,	 eles	 investiram	 nos	
tigres	da	segunda	geração.	assinale	a	alternativa	que	
lista	 corretamente	 os	 tigres	 asiáticos	 de	 primeira	 e	
de	segunda	geração.

a)	 Primeira	geração:	coreia	do	sul,	taiwan	e	cingapura

	 segunda	geração:	Indonésia,	malaísia	e	tailândia.

b)	 Primeira	geração:	coreia	do	sul,	malaísia	e	taiwan

	 segunda	geração:	cingapura,	Indonésia	e	tailândia.

c)	 Primeira	geração:	taiwan,	tailândia	e	malaísia

	 segunda	geração:	coreia	do	sul,	cingapura	e	Indo-
nésia.

d)	 Primeira	geração:	coreia	do	sul,	cingapura	e	Indo-
nésia

	 segunda	geração:	malaísia,	tailândia	e	taiwan.

e)	 Primeira	geração:	cingapura,	Indonésia	e	tailândia

	 segunda	geração:	coreia	do	sul,	malaísia	e	taiwan.

19.	(ESPM-SP)	Bangalore,	na	Índia,	Campinas,	no	Brasil	e	
San Francisco,	nos	estados	unidos,	têm	em	comum:

a)	 o	fato	de	serem	importantes	centros	tecnológicos.

b)	 a	condição	de	“cidades	globais”.

c)	 a	presença	da	indústria	bélica.

d)	 serem	importantes	centros	cinematográficos.

e)	 a	condição	de	capitais	internacionais	de	movimentos	
antiglobalização.

20.	(UFU-MG)	 O peso econômico dos Brics é certamen-
te considerável. Entre 2003 e 2007, o crescimento dos 
quatro países representou 65% da expansão do PIB 
mundial. Em paridade de poder de compra, o PIB dos 
Brics já supera hoje o dos EUA ou o da União Europeia. 
Para dar uma ideia do ritmo de crescimento desses 
países, em 2003, os Brics respondiam por 9% do PIB 
mundial e, em 2009, esse valor aumentou para 14%. 
Em 2010, o PIB conjunto dos cinco países (incluindo a 
África do Sul) totalizou US$11 trilhões ou 18% da eco-
nomia mundial. Considerando o PIB pela paridade de 
poder de compra, esse índice é ainda maior: US$19 tri-
lhões ou 25%.

disponível	em:	<www.itamaraty.gov.br/temas/mecanismos-
inter-regionais/agrupamentobrics>.	acesso	em:	jun.	2012.	

(Fragmento).

Brasil,	rússia,	Índia,	china	e	África	do	sul	são	os	paí-
ses	 de	 “economia	 emergente”	 que	 formam	 o	 grupo	
Brics.	este	agrupamento	de	países	representa	um	blo-
co	político-econômico:

a)	 formal,	constituído	por	países	com	interesses	e	pa-
péis	semelhantes	na	organização	mundial	do	co-
mércio,	integrantes	de	uma	contemporânea	regio-
nalização	globalizada.

b)	 informal,	composto	por	países	com	interesses	e	pa-
péis	semelhantes	na	nova	ordem	mundial,	 inte-
grantes	de	uma	contemporânea	regionalização	glo-
balizada.
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c)	 informal,	constituído	por	países	do	G-8	e	com	inte-
resses	e	papéis	confl	itantes	na	nova	ordem	mundial,	
integrantes	de	uma	contemporânea	regionalização	
globalizada.

d)	 formal,	composto	por	países	com	interesses	e	papéis	
semelhantes	no	conselho	de	segurança	da	onu,	in-
tegrantes	de	uma	contemporânea	regionalização	
globalizada.

21.	(UnB-DF)	Julgue	os	itens	a	seguir,	a	respeito	do	proces-
so	de	integração	de	espaços	no	mundo.

a)	 o	funcionamento	interno	de	blocos	econômicos	re-
ge-se	por	acordos	que	garantem	a	abertura	co-
mercial	entre	os	membros	do	bloco	e	o	aumento	da	
circulação	de	mão	de	obra,	matérias-primas	e	
mercadorias.

b)	 Blocos	regionais,	a	exemplo	da	união	europeia,	têm	
caráter	centralizador	no	que	diz	respeito	à	produção	
industrial,	que	deve	restringir-se	aos	países	mais	
desenvolvidos	tecnologicamente.

c)	 a	constituição	de	grandes	blocos	econômicos	regio-
nais	opõe-se	ao	processo	de	globalização,	que	impõe	
nova	ordenação	territorial	do	mundo,	caracterizada	
pela	internacionalização	da	economia.

d)	 tem-se	verifi	cado	a	tendência	à	expansão	das	fron-
teiras	da	união	europeia,	onde	se	consolida,	cada	vez	
mais,	a	interação	entre	os	países-membros	sob	a	
forma	de	união	aduaneira.

22.	(Uerj)	o	comércio	externo	constitui	um	dos	aspectos	
mais	 importantes	 da	 economia	 nacional	 em	 tempos	
de	globalização.	observe,	por	exemplo,	o	mapa	abaixo,	
que	apresenta	as	 importações	dos	eua	provenientes	
do	continente	americano	em	2005.

Importações provenientes 
do próprio continente (2005)
(em milhões de dólares
americanos)

Estados Unidos

229.258

148.587

29.207
8.753

1.844

a	 principal	 explicação	 para	 o	 elevado	 valor	 do	 inter-
câmbio	 de	 mercadorias	 dos	 estados	 unidos	 com	 os	
seus	dois	principais	parceiros	no	continente	america-
no	é	a	existência	de:

a)	 acordo	comercial.

b)	 unidade	monetária.

c)	 igualdade	tributária.

d)	 infraestrutura	integrada.

23.	(Fuvest-SP)
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com	base	nas	charges	e	em	seus	conhecimentos,	as-
sinale	a	alternativa	correta.

a)	 apesar	da	grave	crise	econômica	que	atingiu	alguns	
países	da	zona	do	euro,	entre	os	quais	a	Grécia,	ou-
tras	nações	ainda	pleiteiam	sua	entrada	nesse	Bloco.

b)	 a	ajuda	fi	nanceira	dirigida	aos	países	da	zona	do	
euro	e,	em	especial	à	Grécia,	visou	evitar	o	espalha-
mento,	pelo	mundo,	dos	efeitos	da	bolha	imobiliária	
grega.

c)	 	Por	causa	de	exigências	dos	credores	responsáveis	
pela	ajuda	fi	nanceira	à	zona	do	euro,	a	Grécia	foi	
temporariamente	suspensa	desse	Bloco.

d)	 	com	a	crise	econômica	na	zona	do	euro,	houve	uma	
sensível	diminuição	dos	fl	uxos	turísticos	internacio-
nais	para	a	europa,	causando	desemprego	em	mas-
sa,	sobretudo	na	Grécia.

e)	 	Graças	à	rápida	intervenção	dos	países-membros,	a	
grave	crise	econômica	que	atingiu	a	zona	do	euro	
restringiu-se	à	Grécia,	França	e	reino	unido.

24.		(UFPE)	as	alternativas	a	seguir	se	referem	aos	aspec-
tos	do	processo	de	integração	nas	diferentes	fases	de	
formação	de	um	bloco	econômico.	analise-as.

(	 	)	 a	zona	de	livre-comércio	corresponde	à	fase	em	
que	as	tarifas	alfandegárias	são	reduzidas	(ou	eli-
minadas)	e	as	mercadorias	produzidas	nos	países	
que	compõem	essa	zona	circulam	livremente	de	
um	país	para	outro	e	para	o	exterior.
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(	 	)	 na	fase	da	união	aduaneira,	além	das	mercado-
rias	produzidas	no	âmbito	do	bloco	circularem	li-
vremente	de	um	país	para	outro,	é	estabelecida	
uma	tarifa	externa	comum	(tec),	para	o	comércio	
com	os	países	que	não	formam	o	bloco.	essa	fase	
é	caracterizada,	também,	pela	livre	circulação	de	
pessoas.

(	 	)	 no	mercado	comum,	além	do	livre-comércio	de	
mercadorias	entre	os	países-membros	do	bloco	e	
da	existência	de	uma	tec	para	o	comércio	com	paí-
ses	de	fora,	há	a	livre	circulação	de	pessoas,	de	ser-
viços	e	de	capitais.

(	 	)	 na	fase	da	união	monetária,	o	bloco	tem	caracte-
rísticas	da	fase	de	mercado	comum,	somando-se	
a	estas,	a	unificação	institucional	do	controle	do	
fluxo	monetário	e	o	estabelecimento	de	uma	moe-
da	única.

(	 	)	 a	união	Política	representa	a	fase	em	que	o	bloco,	
além	de	apresentar	definições	legais	da	união	mo-
netária,	tem	unificada	as	políticas	de	relações	in-
ternacionais,	defesa,	segurança	interna	e	externa.

25.	(FGV-SP)	considere	os	textos.

I. [maio de 2011] O governo da presidente Cristina Kirch-
ner aplica uma saraivada de medidas que restringem ou 
atrasam a entrada de produtos brasileiros no mercado 
argentino. Segundo a consultoria portenha Abeceb, do 
total de exportações realizadas pelo Brasil para a Ar-
gentina, 23,9% são alvo de barreiras – quase um quarto 
das vendas.

disponível	em:	<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/
argentina-aumenta-barreiras--comerciais-contra-o-brasil>.

II. [outubro de 2011] A decisão do Brasil de elevar o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos impor-
tados foi questionada durante reunião do comitê de acesso 
a mercados da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Durante o encontro, representantes de Japão, Austrália, 
Coreia do Sul, Estados Unidos e União Europeia – que abri-
gam algumas das maiores montadoras do mundo – pedi-
ram à delegação brasileira explicações sobre a medida.

disponível	em:	<http://oglobo.globo.com/economia/paises-
exportadores-de-veiculos-reclamam-na-omc-do-aumento-

do-ipi-2786588>.

sobre	os	textos,	é	correto	afirmar	que:

a)	 ambos	expressam	medidas	protecionistas	que	vi-
sam	salvaguardar	as	indústrias	nacionais.

b)	 ambos	têm	como	objetivo	criar	superavits	nas	balan-
ças	comerciais	argentina	e	brasileira.

c)	 I	mostra	uma	medida	protecionista	e	II	é	uma	retaliação	
brasileira	aos	subsídios	agrícolas	dos	países	ricos.

d)	 I	representa	o	rompimento	dos	acordos	firmados	pelo	
mercosul	e	II	é	uma	medida	protecionista	do	Brasil.

e)	 I	é	medida	fortemente	condenada	pela	omc	e	II	tem	
caráter	paliativo	para	balanças	comerciais	deficitá-
rias.

26.	(Fuvest-SP)	observe	os	gráficos.

800

600

400

200

0

Indústria
mineradora

29,2%

Pesquisa
científica

3,2%

Agricultura
3,1%

Outros
3,4%Comércio

4,0%

Serviços
5,4%

Finanças
13,9% Construção

15,8%

Manufaturados
22,0%

Em bilhões de US$

COMÉRCIO CHINA-ÁFRICA

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO (IED)
DA CHINA NA ÁFRICA (2000-2009)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

China exporta para a África.
China importa da África.

02_11_g025_2GGBg15jS

Disponível em: <www.mofcom.gov.cn>. Acesso em: jul. 2012.

com	base	nos	gráficos	e	em	seus	conhecimentos,	as-
sinale	a	alternativa	correta.

a)	 o	comércio	bilateral	entre	china	e	África	cresceu	timi-
damente	no	período	e	envolveu,	principalmente,	bens	
de	capital	africanos	e	bens	de	consumo	chineses.

b)	 as	exportações	chinesas	para	a	África	restringem-se	
a	bens	de	consumo	e	produtos	primários	destinados	
a	atender	ao	pequeno	e	estagnado	mercado	consu-
midor	africano.

c)	 a	implantação	de	grandes	obras	de	engenharia,	com	
destaque	para	rodovias	transcontinentais,	ferrovias	
e	hidrovias,	associa-se	ao	investimento	chinês	no	se-
tor	da	construção	civil	na	África.

d)	 o	agronegócio	foi	o	principal	investimento	da	china	
na	África	em	função	do	exponencial	crescimento	da	
população	chinesa	e	de	sua	grande	demanda	por	ali-
mentos.

e)	 o	investimento	chinês	no	setor	minerador,	na	África,	
associa-se	ao	crescimento	industrial	da	china	e	sua	
consequente	demanda	por	petróleo	e	outros	minérios.
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Ação Documento que representa uma parcela do patrimônio 
de determinada empresa. Assim, o detentor (pessoa física 
ou jurídica) de um conjunto de ações é dono de uma fra‑
ção da empresa que emitiu esses títulos de propriedade. O 
controlador da empresa é aquele que possui a maior parte 
de suas ações.

Ação afirmativa Expressão usada para definir medidas com‑
pensatórias para equalizar as oportunidades entre desi‑
guais. Em geral, são medidas temporárias tomadas por 
um governo para compensar ou eliminar desigualdades 
socioeconômicas ou políticas provocadas por discrimi‑
nação negativa de cunho étnico ‑racial, religioso, de gêne‑
ro, etc., ocorridas no passado ou no presente. Pode ser 
tomada como forma de reparação de discriminação ne‑
gativa ocorrida ao longo da História, como a perpetrada 
contra os negros pela escravidão no Brasil ou pelo 
apartheid na África do Sul.

Amortizar Ato de pagar uma dívida aos poucos ou em pres‑
tações.

Animismo Religião cosmocêntrica na qual impera a crença 
de que a natureza tem alma (do latim anima) e os espíri‑
tos habitam seres vivos, como animais e plantas, e objetos 
sem vida, como rochas, rios e nuvens.

Antidumping Dumping é o nome que se dá à prática de ven‑
der produtos a preços muito baixos, às vezes inferiores 
ao custo de produção, com o objetivo de eliminar con‑
correntes e/ou ampliar mercados. A Organização Mun‑
dial do Comércio (OMC) autoriza a adoção de tarifas es‑
peciais ou sobretaxas de importação, conhecidas como 
medidas antidumping, para coibir essa prática no comér‑
cio internacional.

Automação (industrial) Utilização de processos operacionais 
automáticos controlados por computador, por exemplo, a 
robótica. A automação é mais comum na indústria, mas 
pode ocorrer em qualquer setor da economia. 

Balanço de pagamentos Somatório de todas as transações 
econômicas realizadas por um país. Contém os resulta‑
dos da balança comercial (exportações – importações), 
da balança de serviços (viagens, transportes, seguros, lu‑
cros e dividendos, juros, royalties, assistência técnica, 
etc.), dos investimentos, dos empréstimos, dos capitais 
de curto prazo, remessa de dinheiro enviada por emi‑
grantes, etc. Países com expressiva dívida externa e onde 
estão instaladas muitas filiais de empresas estrangeiras 
costumam apresentar superávit na balança comercial e 
deficit no balanço de pagamentos.

Bolchevique Palavra russa que significa ‘maioria’; designava 
a facção radical do Partido Social ‑Democrata Russo, fun‑
dado em 1898, em oposição ao czarismo. Os bolchevi‑
ques, em contraposição aos mencheviques (‘minoria’), 

que eram reformistas, defendiam a revolução socialista e 
a instalação da ditadura do proletariado, com base em 
uma aliança entre operários e camponeses. Após a Revo‑
lução de 1917, os bolcheviques, sob o comando de Lenin, 
assumiram o poder político na Rússia, e, em 1918, adota‑
ram o nome de Partido Comunista Russo. Com a criação 
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, 
transformou ‑se em Partido Comunista da União Soviéti‑
ca (PCUS).

Burguesia Classe social formada pelos capitalistas – indus‑
triais, banqueiros, comerciantes, empresários do setor 
agrícola e do setor de serviços – que vivem de rendimen‑
tos gerados pelo capital investido. O termo surgiu na Ida‑
de Média e se aplicava aos moradores das aglomerações 
urbanas – os burgos – que se dedicavam ao comércio, às 
finanças e ao artesanato. Com o advento da Revolução 
Industrial e com as revoluções burguesas, como a In‑
glesa (1688) e a Francesa (1789), essa classe social che‑
gou ao poder.

Burocracia Administração dos serviços públicos. A morosi‑
dade da administração pública e a existência de diversos 
níveis burocráticos complicam os processos em anda‑
mento e atrasam a tomada de decisões, a obtenção de 
informações, a regulamentação de pedidos e a tramita‑
ção de papéis.

Capitais especulativos Capitais alocados nos mercados de 
títulos financeiros, ações, moedas ou mesmo de merca‑
dorias, com o objetivo de obter lucros rápidos e elevados. 
Na fase atual do capitalismo, marcada pela Revolução 
Técnico ‑Científica ou Informacional e a cuja expansão 
dá ‑se o nome de globalização, é possível rastrear todos 
os mercados do mundo em busca dos títulos que ofere‑
cem as maiores taxas de juros, das ações com os preços 
mais atraentes e com maior potencial de valorização, 
das moedas mais desvalorizadas, das mercadorias mais 
baratas, etc. Esses capitais são de curto prazo, ou seja, 
entram na economia nacional e saem dela em curtos in‑
tervalos de tempo.

Capitais produtivos Dinheiro investido na produção de bens 
ou serviços ou em infraestrutura. O investimento pode 
ser realizado diretamente, na forma de abertura de uma 
nova empresa ou filial de alguma já constituída, ou indi‑
retamente, via aplicação de capital em ações nas Bolsas 
de Valores.

Cartel Conjunto de empresas que atuam no mesmo setor da 
economia e estabelecem acordos visando à ampliação 
de suas margens de lucro, geralmente através da adoção 
das seguintes estratégias: estabelecimento de cotas de 
produção, controle dos preços, controle das fontes 
de matéria ‑prima e divisão de mercado. Ver também 
Monopólio e Oligopólio.

Glossário
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Comuna popular Unidade econômico ‑administrativa de ca‑

ráter coletivista, típica da zona rural da China, criada no 

âmbito das mudanças impostas pela revolução socialis‑

ta de 1949. A comuna era proprietária dos meios de pro‑

dução (terra, máquinas, instrumentos, etc.) e tinha sob 

sua responsabilidade a organização da produção coleti‑

va e da venda dos produtos, além dos serviços de educa‑

ção e saúde. Foi extinta a partir das reformas da era Deng 

Xiaoping (1978 ‑1992).

Concordata Acordo que uma empresa insolvente faz com 

seus credores para obter maiores prazos para o paga‑

mento de dívidas, evitando assim sua falência.

Confederação Arranjo político ‑territorial, como a Confe‑

deração Germânica (1815 ‑1871) ou a Suíça atual, se‑

gundo o qual os Estados ‑membros, ou Cantões, como 

no caso da República Confederativa Suíça, mantêm 

sua independência política e econômica, mas estabe‑

lecem um órgão político de caráter diplomático, ou 

seja, uma assembleia composta de representantes de 

cada unidade confederada, com o intuito de tomar de‑

cisões de interesse comum.

Conhecimento Segundo o sociólogo Daniel Bell, é “um conjun‑

to de exposições ordenadas de fatos e ideias que apresen‑

tam um juízo racional ou um resultado experimental, que 

se transmite a outros por meio de algum meio de comuni‑

cação de forma sistemática”. Acrescenta que “o conheci‑

mento é o que se conhece objetivamente, uma propriedade 

intelectual, ligado a um nome ou a um grupo de nomes e 

certificado por um copyright ou por alguma outra forma de 

reconhecimento social (por exemplo, a publicação)”. Entre‑

tanto, não é apenas o conhecimento científico ou o reco‑

nhecido e certificado que pode ser considerado assim. O 

conhecimento tácito ou senso comum, que faz parte de 

nosso cotidiano e assegura nosso senso de realidade, tam‑

bém deve sê ‑lo. Como diz o sociólogo Allan Johnson: “Co‑

nhecimento é aquilo que consideramos real e verdadeiro. 

Pode ser tão simples e banal como dar o laço nos sapatos 

ou tão abstrato e complexo como a física de partículas”.

Deficit público Ocorre quando as despesas e os pagamentos 

do governo (de qualquer esfera de poder) são maiores 

que sua receita, isto é, o volume de dinheiro arrecadado 

na forma de tributos, taxas, impostos e contribuições.

Depressão (econômica) Numa crise econômica ocorre uma 

redução dos indicadores de atividade em diversos seto‑

res: queda da produção industrial, agrícola e dos servi‑

ços, elevação do desemprego, diminuição dos lucros e 

aumento das falências. Quando a crise se arrasta por 

poucos meses, diz ‑se que a economia está em recessão, 

mas quando se prolonga por alguns anos, caracteriza ‑se 

uma depressão.

Economia de escala Típica da época fordista, mercadorias 

sem grande variedade de modelos ou cores eram feitas 

em grande quantidade com o objetivo de baixar custos 

de produção. Os automóveis, por exemplo, eram quase 

sempre pretos. Os ganhos de produtividade vinham da 

grande escala de produção.

Economia de escopo Típica da época toyotista, mercadorias 

apresentam grande variedade de modelos e cores e são 

feitas sob regime de produção flexível, como o just ‑in ‑time. 

Os ganhos de produtividade vêm dessa flexibilidade. 

Como os mercados se expandiram e as grandes corpora‑

ções, quase sempre organizadas de forma flexível, abas‑

tecem o mundo inteiro, a economia de escopo não subs‑

titui a economia de escala, mas a complementa e a 

aperfeiçoa.

Espaço vital Conceito geopolítico desenvolvido no século 

XIX pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel, segundo o 

qual uma sociedade, para garantir o equilíbrio entre sua 

população e os recursos naturais, precisa controlar um 

território de determinado tamanho. Essa necessidade é 

mediada pela tecnologia disponível nessa sociedade. O 

espaço vital seria, portanto, a garantia da reprodução de 

um povo em consequência do controle de seu território. 

O expansionismo alemão, que redundou na Primeira e 

na Segunda Guerra Mundial, foi inspirado na noção de 

espaço vital.

Estado de bem ‑estar (Welfare state) Sistema político ‑eco‑

nômico baseado na empresa privada e na livre ‑iniciativa, 

mas com forte participação do Estado na concessão de 

benefícios sociais. Implantado sobretudo na Europa oci‑

dental após a Segunda Guerra por governos de partidos 

social ‑democratas, socialistas e trabalhistas, visava ga‑

rantir um padrão de vida adequado – saúde, educação, 

moradia, previdência social, etc. – ao conjunto da socie‑

dade, evitando conflitos sociais.

Federação Arranjo político ‑territorial no qual as unidades 

internas, geralmente chamadas de estados, têm maior 

ou menor autonomia, devendo reportar ‑se a órgãos cen‑

trais de decisão política, como é o caso da República Fe‑

derativa do Brasil (que deve reportar ‑se ao governo fede‑

ral ou União), dos Estados Unidos da América, da 

República Federal da Alemanha, da Federação Russa, 

dos Estados Unidos do México, entre outros.

Genocídio Extermínio físico de um grupo nacional, étnico 

ou religioso.

Golpe de Estado Ação súbita através da qual o governo de 

um Estado é substituído por outro quase sempre de for‑

ma não constitucional. Essa ação é realizada por órgãos 

do próprio Estado, invariavelmente, pelas Forças Arma‑

das, sendo o golpe militar o tipo mais frequente de golpe 

de Estado. Nesse caso, geralmente assume o poder um 

representante das Forças Armadas.

Hipoteca Contrato por meio do qual um imóvel é dado como 

garantia de pagamento de uma dívida contraída. Se a dí‑

vida não for paga, o credor (o banco, por exemplo) pode 

executar a hipoteca e assumir a propriedade total do 

imóvel.

Holding Conjunto de empresas dominadas por uma empre‑

sa principal que detém a maioria ou parte significativa 

das ações de suas subsidiárias e geralmente atua em vá‑

rios setores da economia, formando um conglomerado. 
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Simboliza o estágio mais avançado do processo capita‑
lista de concentração de capitais.

Hot money “Em sua origem, designa fundos aplicados em ati‑
vos financeiros, em diversos países, que atraem pela pos‑
sibilidade de ganhos rápidos devido a elevadas taxas de 
juros ou a grandes diferenças cambiais. São operações de 
curtíssimo prazo, em que os recursos podem ser desloca‑
dos de um mercado para outro com muita rapidez. Esses 
recursos são administrados por especuladores no mer‑
cado de câmbio (Foreign Exchange Market) e caracte ri‑
zam ‑se por alta volatilidade, em oposição às aplicações 
de bancos centrais, bancos de investimento ou investi‑
dores domésticos. Por essa particularidade, são conside‑
rados causadores de turbulências nos mercados finan‑
ceiros, em algumas situações.” (Banco Central do Brasil)

Incentivo fiscal Subsídio fornecido pelos governos (federal, 
estaduais ou municipais) em operações ou atividades 
que queiram incentivar, geralmente na forma de redução 
ou mesmo isenção de impostos.

Incubadora de empresas Estrutura destinada à criação e ao 
desenvolvimento sobretudo de micro e pequenas empre‑
sas, principalmente de tecnologia avançada, na área in‑
dustrial ou de serviços, com o objetivo de reduzir sua 
mortalidade e estimular a inovação. Em geral, a incuba‑
dora dispõe de instalações para abrigar temporariamen‑
te a empresa selecionada. A incubação também pode ser 
feita a distância; nesse caso, a empresa recebe todo o 
suporte (capacitação técnico ‑gerencial dos empresários 
e funcionários, acesso a laboratórios e bibliotecas de uni‑
versidades e instituições de pesquisa, etc.), mas não 
compartilha o espaço físico da incubadora. No Brasil, 
cerca de 90% das incubadoras estão vinculadas a uma 
universidade ou centro de pesquisa, muitas das quais 
funcionando no próprio campus universitário.

Logística O termo tem origem militar e envolve aspectos tá‑
ticos e estratégicos das operações das Forças Armadas 
no campo de batalha. Recentemente passou a ser usado 
na economia para definir o planejamento, a execução e o 
controle do fluxo de mercadorias e serviços, assim como 
das informações relativas a eles e a infraestrutura de 
transportes e armazenagem, buscando otimizar a cir‑
culação e reduzir custos.

Macroeconomia Ramo da economia que se preocupa em es‑
tudar o comportamento do sistema econômico como 
um todo em suas grandes variações estatísticas: produto 
interno bruto, nível de renda e emprego, consumo, inves‑
timentos, etc.

Manufatura Estágio intermediário entre o artesanato e a in‑
dústria moderna, que se desenvolveu na Europa a partir 
do século XVI. Nas manufaturas, há a divisão do traba‑
lho, ou seja, o processo produtivo é dividido em etapas 
complementares, com a utilização de máquinas rústicas, 
movidas à base de energia muscular.

Maquilladora Nome dado às filiais de transnacionais instala‑
das em cidades mexicanas situadas na fronteira com os 

Estados Unidos, onde são montados produtos que serão 
vendidos principalmente no mercado norte ‑americano.

Megalópole Aglomeração urbana formada pela integração 
de duas ou mais metrópoles. Ela se forma quando os flu‑
xos de pessoas, capitais, mercadorias, informações e ser‑
viços entre duas ou mais metrópoles estão plenamente 
integrados por modernas redes de transportes e teleco‑
municações. Pode haver espaços agrícolas entre elas, 
portanto, não é necessário que todas as cidades estejam 
conurbadas, fenômeno mais comum nas metrópoles.

Monopólio Situação em que uma única empresa domina a 
oferta de determinado produto ou serviço. Quando o mer‑
cado é dominado por uma estrutura monopolista, os pre‑
ços são fixados pela empresa monopolizadora, e não pelas 
leis de mercado, garantindo ‑lhe superlucros. A maioria 
dos países possui um conjunto de leis para impedir a for‑
mação de monopólios. Ver também Cartel e Oligopólio.

Moratória Situação em que um devedor – pessoa, empresa 
ou país – suspende o pagamento de suas dívidas por im‑
possibilidade de pagá ‑las e inicia negociações com os 
credores para a prorrogação do prazo de vencimento e, 
às vezes, também para a redução da taxa de juros.

Nazismo Fenômeno político transformado em programa do 
governo alemão em 1933, quando Adolf Hitler assumiu o 
poder. Inspirado nos ideais fascistas de Mussolini, foi um 
movimento essencialmente nacionalista, antidemocrá‑
tico, antioperário, antiliberal, anticomunista, totalitário, 
militarista, expansionista e racista. Deriva de nazi (con‑
tração do alemão nationalsozialist, ‘nacional socialista’), 
que era a denominação dada aos adeptos do Partido Na‑
cio nal ‑So cialista dos Trabalhadores Alemães, mais co‑
nhecido como Partido Nazista. Ver também Nazista.

Nazista Seguidor do Nazismo ou membro do Partido Nazis‑
ta. Ver também Nazismo.

Oligopólio Conjunto de empresas que domina determinado 
setor da economia ou produto colocado no mercado. Em 
geral, impõe preços abusivos e elimina a possibilidade de 
concorrência, através da aquisição de pequenas empre‑
sas. É comum as empresas que formam o oligopólio esta‑
belecerem cotas de produção (o que eleva os preços) e di‑
visão territorial do mercado consumidor entre si, a fim 
de aumentar suas taxas de lucro. A tendência à oligopo‑
lização verifica ‑se principalmente nos setores da econo‑
mia que exigem grandes investimentos, como o da in‑
dústria automobilística, química e farmacêutica, de 
aparelhos eletroeletrônicos, etc. Ver também Monopólio 
e Cartel.

ONG (Organização Não Governamental) Sociedade civil 
sem fins lucrativos, em geral sem vínculos com governos, 
partidos políticos, religiões ou nacionalidades, que se 
empenha na defesa de alguma causa relevante em escala 
local, nacional ou internacional. Por exemplo: direitos 
humanos (Anistia Internacional, Human Rights Watch, 
Conectas Direitos Humanos, etc.), saúde pública (Cruz 
Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, Saúde Sem Limites, 
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etc.), meio ambiente (Greenpeace, WWF, SOS Mata 
Atlântica, etc.), entre outros.

Paraísos fiscais Países que cobram impostos muito baixos 
sobre capitais ou simplesmente não os cobram, além de 
adotarem leis comerciais vantajosas às empresas trans‑
nacionais e aos grupos financeiros internacionais. Esse 
conjunto de medidas tem levado muitas empresas a 
alocar capital e instalar sedes nesses países. Os exem‑
plos mais conhecidos são Hong Kong, Bahamas, Pana‑
má, Ilhas Cayman, etc.

Parlamento Nos países regidos por uma Constituição é o 
conjunto das assembleias ou câmaras legislativas (no 
caso do Brasil, o parlamento é composto de Senado Fe‑
deral e Câmara dos Deputados), nos quais se reúnem os 
representantes eleitos pelo povo para criar leis em âm‑
bito nacional e fiscalizar o Poder Executivo federal.

Plano Colombo Plano de desenvolvimento criado em duas 
conferências realizadas em 1950 e 1951 na cidade de Co‑
lombo (Sri Lanka), visando à recuperação econômica 
dos países do Sul e Sudeste Asiático que foram devas‑
tados na Segunda Guerra Mundial. Contava com a parti‑
cipação de Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, 
Austrália e Nova Zelândia, como contribuintes, e vinte 
países da Ásia, como receptores.

Politburo Vocábulo russo que designava o Comitê Executivo 
do Partido Comunista da União Soviética (o acrônimo 
vem do russo Politicheskoy Byuro). Seus membros eram 
indicados em assembleia realizada durante o congresso 
do PCUS. O Politburo exercia papel decisivo na vida polí‑
tica da União Soviética, traçando as linhas principais da 
política que era seguida pelo país.

Política cambial Instrumento utilizado pelos países para 
adaptar suas relações comerciais e financeiras no mer‑
cado externo às suas necessidades internas. Por exem‑
plo, se o governo desvalorizar a sua moeda, favorecerá o 
setor de exportação, ao mesmo tempo tornando as im‑
portações mais caras.

Política neoliberal Política econômica inspirada no libera‑
lismo clássico, mas adaptada para a atual etapa do capi‑
talismo. Consiste na adoção de medidas para reduzir o 
papel do Estado na economia, como a privatização de 
empresas estatais e a implantação de normas de desre‑
gulação. Essa política começou a ser adotada nos gover‑
nos de Margaret Thatcher, no Reino Unido, e de Ronald 
Reagan, nos Estados Unidos, no início dos anos 1980. Em 
seguida, sob a influência desses países e de organismos 
internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, passou a 
ser adotada em diversos países desenvolvidos e em de‑
senvolvimento. Com a crise econômica de 2008/2009, 
essas políticas vêm sendo questionadas e modificadas 
em muitos países.

Royalty Compensação financeira (taxa de licenciamento) ou 
parte do lucro paga ao detentor de uma propriedade in‑
telectual ou um direito qualquer. Por exemplo, pagam ‑se 

royalties para o licenciamento de uso de uma tecnologia 

(máquina, remédio, desenho industrial, etc.) desenvolvi‑
da por uma pessoa, empresa ou instituição e protegida 
por uma patente, ou para explorar petróleo em um terri‑
tório, entre muitas outras situações.

Subprime (do inglês subprime mortgage, ‘hipotecas de segunda 
linha’, ou subprime loan, ‘empréstimos de segunda linha’). 
Crédito de alto risco concedido a um tomador que não ofe‑
rece garantias suficientes para obter taxas de juros mais 
próximas da prime rate – taxa oferecida pelo governo dos 
Estados Unidos quando vende seus Bônus do Tesouro, títu‑
los de primeira linha considerados de risco zero, por isso 
classificados como AAA. Poucos tomadores conseguem ob‑
ter essa taxa, já que os bancos a reservam para poucos gran‑
des investidores, mas ela é uma referência para o mercado. 
Quanto menor o risco do empréstimo, mais próxima é sua 
taxa de juros da prime rate, quanto maior o risco, mais dis‑
tante. O subprime, portanto, é um empréstimo ou hipoteca 
de segunda linha e, como o risco de inadimplência é alto, a 
taxa de juros cobrada é elevada.

Subsídio Benefício concedido pelo governo a pessoas, em‑
presas ou setores da economia, como a agricultura. Esse 
benefício pode se dar na forma de pagamento da diferen‑
ça entre o preço de custo (mais alto) e o preço de merca‑
do (mais baixo) de determinado bem, como é o caso dos 
produtos agrícolas, garantindo preços inferiores ao do 
mercado e ganhos aos produtores; pode se dar também 
na forma de empréstimos a juros abaixo da taxa de mer‑
cado ou, ainda, como isenção de impostos.

Supranacional Órgão ou empresa que estende sua área de 
influência e atuação em escala mundial ou regional. Os 
organismos supranacionais (ONU, Otan, OMC, Banco 
Mundial, UE, Nafta, Mercosul, Unasul, etc.) criam acor‑
dos e regras que devem ser respeitados pelos países sig‑
natários. Nesse sentido, ao ingressar em um desses ór‑
gãos, os Estados se sujeitam a respeitar as decisões de 
um grupo, perdendo parte de sua soberania.

Títulos da dívida pública Títulos emitidos e garantidos pelo 
governo de um país, estado ou município, para obter re‑
cursos no mercado. Em geral têm como objetivo finan‑
ciar o deficit orçamentário, mas também podem servir 
para o governo obter receita para investimentos em in‑
fraestrutura, educação, saúde, etc., ampliando a dívida 
pública. Esses títulos podem ser comprados por investi‑
dores do próprio país ou por estrangeiros.

Títulos públicos Ver Títulos da dívida pública. 

Xogunato Regime militar que vigorou no Japão a partir de 
1192 no qual o poder estava nas mãos dos xoguns (‘co‑
mandantes militares’, em japonês). Essa forma de organi‑
zação do poder durou até 1867, quando entrou em colap‑
so e deu lugar ao império, restaurado no ano seguinte. 
O Japão é um país parlamentarista e o imperador é o che‑
fe de Estado e símbolo da unidade nacional. A tradição 
japonesa considera que o império foi fundado pelo impe‑
rador Jimmu em 660 a.C. e que todos os seus sucessores 
são descendentes dele. Por isso se diz que após o período 
do xogunato o império foi restaurado.
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Sugestões de leituras complementares

UNIDADE 1

ARRUDA, José Jobson. Nova história moderna e contemporânea. Bau-
ru: Edusc/São Paulo: Bandeirantes Gráfica, 2006. 3. v. 

Analisa o desenvolvimento do capitalismo e outros tópicos da História 
moderna e contemporânea, como a formação dos Estados nacionais, a 
Revolução Francesa e as guerras mundiais.

BONIFACE, Pascal. Compreender o mundo. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2011.

Procura analisar questões importantes das relações internacionais 
e alguns desafios globais, como aquecimento do planeta, demografia e 
migrações, desequilíbrios entre as nações, etc.

BRIGAGÃO, Clóvis; RODRIGUES, Gilberto. Globalização a olho nu: o 
mundo conectado. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. (Polêmica). 

Aborda a globalização de vários pontos de vista: econômico, social, 
político, cultural e ambiental.

CARVALHO, Bernardo de Andrade. A globalização em xeque: incertezas 
para o século XXI. 5. ed. São Paulo: Atual, 2005. (História viva). 

Analisa o papel das multinacionais, a crescente importância dos merca-
dos financeiros, a crise dos países emergentes, entre outros aspectos 
da globalização.

CATANI, Afrânio Mendes. O que é capitalismo. 35. ed. São Paulo: Brasi-
liense, 2011. (Primeiros passos; 4).

Discute didaticamente o que é capitalismo a partir das obras clássicas 
de Karl Marx e Max Weber e de estudos mais recentes. Analisa o desen-
volvimento histórico e as crises do sistema capitalista.

DOWBOR, Ladislau. O que é capital. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
(Primeiros passos; 64). Disponível em: <http://dowbor.org/2003/10/o-
que-e-capital-2.html/>. Acesso em: 17 jan. 2013.

Numa análise clara, procura tornar simples as formas que o capital 
assume, analisando sua transformação, verificando quem o cria, quem 
dele se apropria e com que finalidade.

GORENDER, Jacob. O fim da URSS: origens e fracasso da peres‑
troika. 11. ed. São Paulo: Atual, 2003. (História viva).

Reconstitui a história da União Soviética desde suas origens, mostrando 
as contradições políticas e econômicas do socialismo real, que levaram 
ao colapso do sistema e ao fim da antiga superpotência.

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem: do feudalismo ao sé-
culo XXI. 22. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Reedição atualizada deste clássico da história econômica: por meio de 
uma linguagem clara e acessível, desvenda a evolução do capitalismo 
desde suas origens aos dias de hoje.

HURREL, Andrew (Org.). Os Brics e a ordem global. São Paulo: FGV, 
2009. (FGV de Bolso).

Os artigos dessa coletânea analisam a política externa dos países do 
grupo Brics, suas estratégias de atuação especialmente na relação com 
os Estados Unidos.

RODRIGUES, Gilberto Marcos Antonio. O que são relações internacio‑
nais. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. (Primeiros passos; 296).

Analisa o papel e a área de atuação da disciplina Relações Internacionais.

SISTER, Sérgio (Org.). O abc da crise. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 
Abramo, 2009.

Coletânea de vinte textos (artigos ou entrevistas) que procuram explicar 
de uma perspectiva não liberal as causas da crise financeira mundial que 
teve origem nos Estados Unidos.

VIGEVANI, Tulio et al. Diversidade étnica, conflitos regionais e direitos 
humanos. São Paulo: Ed. da Unesp, 2008.

Discute o significado de etnia, nação e Estado e analisa alguns dos conflitos 
regionais mais significativos, como o enfrentamento entre hutus e tútsis em 
Ruanda, assim como sua ligação com a questão dos direitos humanos.

UNIDADE 2

ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira; YOSHIDA, Ernesto. Brasil Japão: 100 
anos de paixão. São Paulo: M. Books, 2008.

Marcando os 100 anos da chegada dos primeiros japoneses ao Brasil, 
esse livro registra depoimentos de duzentas personalidades – japone-
ses, imigrantes, descendentes e brasileiros – sobre a contribuição desse 
povo na construção da nação brasileira.

BONIFACE, Pascal. Compreender o mundo. São Paulo: Ed. Senac São 
Paulo, 2011.

Além de temas globais, o livro analisa também a situação das potências 
mundiais e regionais: Europa, Estados Unidos, Ásia, etc.

CARMO, Paulo Sérgio do. O trabalho na economia global. 2. ed. São 
Paulo: Moderna, 2004. (Polêmica).

Discute as mudanças tecnológicas e socioeconômicas que vêm ocorren-
do como resultado da Revolução Técnico -Científica e os impactos delas 
no mundo do trabalho.

FERGUSSON, Niall. Colosso: ascensão e queda do império americano. 
São Paulo: Planeta do Brasil, 2011. 

Analisa as origens do império norte -americano e faz algumas projeções 
sobre seu futuro em um mundo multipolar.

JOFFE, Josef et al. A experiência europeia fracassou? Debate sobre a 
União Europeia e suas perspectivas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 
2012.

Tentando responder à pergunta do título, foram reunidos quatros 
debatedores – Peter Mandelson, ex -Comissário Europeu de Comércio; 
Daniel Cohn -Bendit, líder do Partido Verde alemão; Josef Joffe, editor 
da revista alemã Die Zeit; e Niall Ferguson, historiador britânico – para 
analisar a crise pela qual passa a União Europeia e traçar seus possíveis 
desdobramentos.

TREVISAN, Cláudia. China: o renascimento do império. São Paulo: Pla-
neta, 2006.

A jornalista, correspondente da Folha de S.Paulo em Pequim em 2004, 
faz um mapeamento panorâmico da China contemporânea: sociedade, 
economia e política.

VIZENTINI, Paulo Fagundes. As relações internacionais da Ásia e da 
África. Petrópolis: Vozes, 2007.

Discute o colonialismo e a descolonização na Ásia e na África, assim 
como os problemas atuais que em parte têm origem no passado colonial. 
Analisa também a recente ascensão da Ásia como polo de poder.
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Índice remissivo

A
Ação afirmativa 98, 240, 275 
Acordo 
 bilateral 244, 249

 de Camp David 109

 multilateral 244, 249

Acordos de Oslo 110

Agenda 21 72

Alavancagem 30 
Alca (Área de Livre Comércio das Américas) 254

Al -Qaeda 97 
ANP (Autoridade Nacional Palestina) 110, 111

Apartheid 97, 98, 237, 238, 240

Apec (Asia Pacific Economic Cooperation; Cooperação Econômica 
Ásia -Pacífico) 258, 259

Arafat, Yasser 109, 110

Asean (Association of South East Asian Nations; Associação das 
Nações do Sudeste Asiático) 258, 259

Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) 81

Ato Único 250

Automação (industrial) 134, 275 

B
Banco Mundial 85

Bangalore (parque tecnológico indiano) 236

Barreiras verdes 148

Bin Laden, Osama 99, 100, 101

Bipolarização de poder 76

Bird (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento) 85

Bloco 
capitalista (ou ocidental) 76

socialista (ou oriental) 76

Bloqueio a Berlim 78, 79

BM&FBovespa 23, 39

Bolsa de Valores de Nova York 22, 39, 40

Boswash (megalópole norte -americana) 168

Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 90, 91

Burguesia 18

C
Cambridge (parque tecnológico britânico) 156

Capital 
especulativo 224

financeiro 21

Cartel 23

CEE (Comunidade Econômica Europeia) 250

CEI (Comunidade de Estados Independentes) 201

Chaebols 230

Chechênia (Ver também Chechenos) 105 
Chechenos (Ver também Chechênia) 97 
Chempark (parque tecnológico alemão) 181, 182

Cidadão 102

Cidade da Ciência de Kansai (tecnopolo japonês) 192

Cidade da Ciência de Tsukuba (tecnopolo japonês) 192

Cidades
 abertas 210, 211

 globais 36

Cisjordânia 109, 110, 111

Colonialismo 14 
Comissão europeia 251

Comunidade Sul -Americana de Nações 257

Conferência
 de Bandung 56

 de Bretton Woods 84

Conferências da OMC (Organização Mundial do Comércio) 246

Conflito Leste -Oeste 76

Conglomerado 23

Congresso
 de Berlim 20, 106

 Nacional Africano 237, 238, 241

Conselho 
 da União Europeia 251, 252

 de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) 81, 82

Convenção de Schengen 250

Cooperação Sul -Sul 83, 87

Cordão sanitário 78, 79

Cortina de ferro 80

Crise
 do petróleo 223

 financeira (2008/2009) 29, 226, 247, 253, 257

 mexicana (1994 -1995) 225 
Curdistão (território dos Curdos) 96, 97

D
Declaração 
 de Cuzco 257

 de Marrakesh 245

Divisão Internacional do Trabalho 21

Dólar -Ouro 84

Doutrina 
 Bush 89

 Truman 77

Dumping ecológico 148

E
Economia 
 de escala 146

 de escopo 146

 emergente (Ver também país emergente) 56, 57, 219

 em transição 57

 socialista de mercado 209

Eixo do Mal 89

Era 
 Meiji 185

 Showa 187
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Escravidão 18, 164, 165

Espaço vital 176, 177, 185

Estado 
 da Palestina 109

 judeu 109

Estado de bem -estar 145, 276 

ETA (grupo guerrilheiro basco) 97 
Etnia 102

Expansão marítima europeia 12, 13, 14

F
Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) 96

Fast ‑food 50, 51 
FMI (Fundo Monetário Internacional) 85 
Ford, Henry 144

Fordismo 144, 145

Fórum de Diálogo IBAS (ou IBSA) 83

G
G -8 86

G -20
 do comércio 246

 financeiro 86, 87

Gandhi, Mohandas (Mahatma) 234

Gatt (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) 85, 244, 245, 247

Gaza (Faixa de) 109, 110, 112

Glasnost 200

Gorbatchev, Mikhail 199, 200, 201

Grandes navegações (Grandes expedições) 12, 13

Guerra 
 de Secessão (Guerra Civil Americana) 164

 dos Seis Dias 109

 do Yom Kipur 109

 Fria 56, 75, 77, 78, 228

H
Holding 22, 23

Hot money 38

I
IBAS ou IBSA (Fórum de Diálogo) 83 
Ieltsin, Boris 200, 204

Imperialismo 15, 21

Índice 
 de competitividade industrial 133

 de desempenho em logística 139, 180, 232

 de transnacionalidade 41, 42, 45

Indústria
 capital -intensiva 135

 da construção civil 135

 de bens de capital 136

 de bens de consumo 136

 de bens intermediários 136

 de transformação 135

 dinâmica 135

 extrativa 135

 germinativa 135

 trabalho -intensiva 135, 141

 tradicional 135

Iugoslávia 106 

J
Just ‑in ‑time 146

K
Keiretsus 186, 188

Keynes, John 15, 23

Keynesianismo 15, 23, 144, 145

L
Lei Lincoln (Homestead Act) 165

Liberalismo 14, 19 
Linha de pobreza internacional 58, 59

M
Mais -valia 18

Mandela, Nelson 98

Manufacturing belt 167, 168

Máquina a vapor 154

Marx, Karl 18

Meio técnico -científico -informacional 15, 25, 27, 36

Mercado comum 249

Mercado Comum Europeu 250

Mercantilismo (doutrina mercantilista) 14, 16

Mercosul (Mercado Comum do Sul) 249, 255

Milagre japonês 188

Missões de manutenção da paz 114 
Modelo de plataforma de exportações (modelo asiático) 228, 230, 233

Modelo de substituição de importações (modelo latino -americano) 
220, 221, 222, 233

Monopólio 19, 277 
MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) 96

Multilateralismo comercial 244, 245, 249

Multinacionais brasileiras 216

Multinacional (empresa multinacional) 40, 43, 45

Mun, Thomas 14

Munique (parque tecnológico alemão) 181 
Muro de Berlim 75, 80

N
Nação 102

Nacionalismo 103

Nafta (North American Free Trade Agreement; Acordo Norte -Americano 
de Livre Comércio) 249, 254

Nasa 25, 168

Neoliberalismo 15, 27, 145, 157 
New Deal 23

Novos Tigres 227, 230

O
Obama, Barack 28

OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico) 77, 78

Ocupe Wall Street (movimento antiglobalização) 11, 37

Ohno, Taiichi 146 
Oligopólio 19, 277 
OLP (Organização para a Libertação da Palestina) 109

OMC (Organização Mundial do Comércio) 85, 245

OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) 77, 78, 81
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P
Pacto de Varsóvia 80

País emergente (Ver também economia emergente) 56, 57, 219

País menos desenvolvido 56, 57 

PCCh (Partido Comunista Chinês) 206

PCUS (Partido Comunista da União Soviética) 197

Parque tecnológico (Ver também tecnopolo) 27, 142

Perestroika 200, 201

Petrobras 23, 24, 220

Plano
 Colômbia 96

 Colombo 85

 Marshall 77, 179

Planos Quinquenais 197, 198

População 102

Portos abertos 210

Povo 102

Primeira Guerra Mundial 176

Primeira Revolução Industrial 14, 138, 153, 155

Protocolo de Ouro Preto 256

Putin, Vladimir 205

Q
Questão Palestina 113

R
Ratzel, Friedrich 176, 177

Reagan, Ronald 27, 199

Reforma do Conselho de Segurança 82, 83

República
 Democrática Alemã 79, 178

 Federal da Alemanha 79, 178

Research Triangle Park (tecnopolo norte -americano) 172

Revolução 
 Chinesa (1949) 208 
 Gloriosa 153

 Industrial 16, 17

 Russa (1917) 196, 197, 198

 Técnico -Científica (Ver também Terceira Revolução Industrial) 15, 25

Robótica 15, 25, 27, 193

Rodada Doha 246, 247

Rodada do Milênio 246

Rodada Uruguai 245

Rota 128 (tecnopolo norte -americano) 171

Rótulo ecológico 149

Royalties 25, 278 
Rust Belt 167

Rüston, Alexander 15

S
SADC (Southern African Development Community; Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral) 260, 261

San -San (megalópole norte -americana) 168, 169

Segunda Guerra Mundial 76, 178, 227

Segunda Revolução Industrial 15, 19, 138, 156, 198

Setores de atividades 133, 134, 137

Sistema econômico 12, 14, 16, 179, 212

Slow food 55

Smith, Adam 14, 19

Sociedade anônima 23

Sociedade de consumo 18, 49, 144, 151, 165

Subprime 29 

Sudão do Sul (independência) 106, 107

T
Talibã 99, 100

Tarifa Externa Comum 256

Taylor, Frederick W. 144

Taylorismo 144

Tecnopolo (Ver também parque tecnológico) 27, 142 

Terceira Revolução Industrial (Ver também Revolução Técnico-
-Científica) 15, 25, 143, 198

Terceirização 146

Terceiro Mundo 56

Thatcher, Margaret 27, 157, 159

Títulos da dívida pública 224, 278 

Toyotismo 145, 146

Trabalho assalariado 14, 18, 155, 162, 165, 209, 210

Transnacional (empresa transnacional) 40, 41, 43, 44

Tratado 

 de Assunção 255

 de Kanagawa 184

 de Lisboa 251

 de Maastricht 250, 251

 de Roma 250

 de Versalhes 176

Truste 23

Tsé -tung, Mao 206, 207, 208

U
Unasul (União das Nações Sul -Americanas) 257 

Unctad (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento) 41

União aduaneira 249, 255, 256

União econômica e monetária 249, 251

União Europeia 249, 250, 251, 252, 253

Unita (União para a Independência Total de Angola) 96

V
Vale do Silício 169

W
Watt, James 17, 154

X
Xiaoping, Deng 209

Z
Zaibatsus 185, 186, 188

Zona de livre comércio 249, 254, 260

Zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico 213

Zonas Econômicas Especiais 210
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Respostas dos testes do Enem e dos vestibulares

UnidadE 1 – MUndo contEMpoRânEo: EconoMia, GEopolÍtica E SociEdadE

EnEM

1. A

2. A

3. E

4. A

5. C

6. C

7. B

tEStES dE vEStibUlaRES

1. A  10. A 19. C 28. E

2. D 11. D 20. B 29. B 

3. B 12. A 21. A soma é 59 30. C 

4. A 13. C 22. D 31. E 

5. A soma é 28 14. B 23. A 

6. B 15. C 24. A soma é 22

7. F, F, V, V, F 16. A 25. E

8. C 17. E 26. B

9. E 18. A 27. D

UnidadE 2 – indUStRialização E coMéRcio intERnacional 

EnEM

1. B

2. B

3. B

4. D

tEStES dE vEStibUlaRES

1. D 19. A

2. A soma é 31 20. B

3. B 21. V, F, F, F

4. A soma é 73 22. A

5. C 23. A

6. D 24. F, F, V, V, V

7. C 25. A

8. B 26. E

9. E

10. A

11. E

12. V, V, F, V

13. A soma é 29

14. A

15. D

16. E

17. E

18. A
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1   APRESENTAÇÃO

Caro professor

Acreditamos que a diversificação de recursos didáticos contribui para um aprendizado mo-

tivador e significativo. Em consonância com o exigente, complexo e multifacetado mundo em 

que vivemos, é preciso incorporar à vivência da sala de aula novas tecnologias e diferentes lin-

guagens, inclusive aquelas a que os alunos têm acesso cotidianamente. 

Nesse sentido, este Manual do Professor tem o objetivo de oferecer-lhe sugestões e subsídios 

para seu trabalho cotidiano. Fica a seu critério selecionar e articular os que são mais adequados 

às possibilidades e metas de seu curso. Esta coleção apresenta também propostas de atividades 

e projetos interdisciplinares que articulam os conteúdos da Geografia com outros componentes 

curriculares e áreas do conhecimento. Apresenta, ainda, Objetos Educacionais Digitais (OEDs), o 

que vai colaborar com a busca de diversificação dos recursos utilizados em sala de aula.

O primeiro volume inicia-se com o estudo da Cartografia, em razão da importância de seu 

conhecimento para a leitura de mapas, cartas, plantas e diversos tipos de gráficos que se suce-

dem ao longo de toda a coleção: o domínio da linguagem cartográfica é básico para o estudo 

dos temas geográficos. Após tratar da Cartografia, o volume segue trabalhando temas da geo-

grafia física, problemas ambientais – globais, regionais e locais – e conferências internacionais 

sobre meio ambiente. Dessa forma, as relações entre sociedade e natureza são apresentadas 

e analisadas juntamente com a explicação dos processos naturais próprios da geografia física.

O segundo volume começa com o estudo da economia, geopolítica e sociedade no mundo 

contemporâneo: formação do capitalismo e revolução informacional; globalização; desenvolvi-

mento humano e objetivos do milênio; geopolítica do pós-Segunda Guerra e pós-Guerra Fria; 

e conflitos armados no mundo. O estudo desses temas é fundamental para a compreensão das 

unidades que vêm a seguir, tanto no próprio volume 2 – O processo de industrialização nos 

principais países do mundo e o comércio internacional – como no volume 3 – Industrialização e 

política econômica no Brasil, produção e consumo de energia, geografia da população, espaço 

urbano e espaço agrário.

Ao longo do livro do aluno, fizemos várias sugestões de filmes, todos com uma pequena 

sinopse, que podem enriquecer a discussão dos temas abordados; oferecemos também indi-

cações de sites que permitem aprofundar cada um dos assuntos tratados. A utilização de ou-

tros recursos didáticos – vídeos, CD-ROMs, internet, jornais e revistas, atlas, maquetes, saídas 

de estudo do meio, observação da paisagem, etc. – sempre estimula os alunos e favorece o 

aprendizado significativo.

Ao final de cada capítulo, a coleção apresenta duas seções de atividades: 

 ■ Compreendendo conteúdos, que busca fixar os pontos mais importantes dos temas estudados;

 ■ Desenvolvendo habilidades, que, como o nome sugere, está voltada para o desenvolvimento 

de competências e habilidades relacionadas ao tema tratado. Para a elaboração das atividades 

desta seção, levamos em consideração a Matriz de referência para o Enem [Exame Nacional do 

Ensino Médio] (veja-a na página 9). 

Esta coleção apresenta ainda, ao final de alguns capítulos, a seção Dialogando com outras 

disciplinas, que busca mostrar aos alunos como os conhecimentos das diversas disciplinas esco-

lares conversam entre si, complementado-se uns aos outros. O reconhecimento dessa realidade 

multi e interdisciplinar torna o ensino ainda mais significativo.

Para fechar o conjunto de atividades oferecidas, selecionamos ainda uma lista de testes 

e questões do Enem e de alguns dos principais vestibulares do país, que você poderá utilizar 

como achar mais conveniente. Ela aparece ao final de cada unidade e busca abranger os aspec-

tos mais importantes do programa do Ensino Médio.

Há uma grande quantidade de mapas temáticos, tabelas e gráficos (com dados atualizados 

até o final de 2012), fotografias e ilustrações, além de textos de outros autores, que podem ajudar 

a reforçar conceitos, ideias, informações ou conhecimentos.

Bom trabalho!

Autores
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Composta de três volumes, esta coleção está organizada 
por recortes temáticos de caráter geral, contemplando algu-
mas abordagens de caráter mais específico. O amplo temário 
passa por Cartografia, geografia física, questões ambientais, 
economia, globalização, geopolítica, indústria, energia, popu-
lação, urbanização e agropecuária, visando à compreensão 
da organização do espaço geográfico mundial e brasileiro. As 
abordagens mais específicas, como as do volume 2, contem-
plam um conjunto de países (Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha, Japão, China, Rússia e diversos emergentes), do 
ponto de vista geopolítico e industrial.

Preocupando-se em tratar questões de caráter interdisci-
plinar que possibilitem a compreensão da realidade atual, a 
coleção aborda as transformações em escala global e a ma-
neira pela qual elas se relacionam com a vida das pessoas em 
escala local; a questão ambiental, que assumiu dimensões 
globais; o impacto da revolução tecnológica sobre o desen-
volvimento da sociedade e a utilização dos recursos naturais, 
entre outras.

Ao analisar a obra, o professor irá identificar que, além 
do texto dissertativo, outras linguagens são utilizadas, como 
fotografias, quadrinhos e charges, tabelas, mapas e plantas, 
gráficos, imagens aéreas e de satélite – todos esses elemen-
tos são importantes instrumentos na compreensão das di-
ferentes dimensões e configurações do espaço em diversas 
escalas geográficas. É importante que o professor trabalhe 
com as diferentes linguagens utilizadas para a análise geo-
gráfica, permitindo ao aluno lidar com os conceitos e códigos 
específicos da Geografia e desenvolver habilidades que lhe 
permitam compreender a organização do espaço.

 f Fundamentação teórico-metodológica

A coleção está estruturada por unidades temáticas sub-
divididas em capítulos, obedecendo ao princípio da comple-
xidade crescente. Esses capítulos desenvolvem-se a partir de 
uma abordagem crítica dos conteúdos, conforme descrito na 
Apresentação deste Manual do Professor. Assim, os conteúdos 
são aprofundados no decorrer da obra. A concepção teórico-
-metodológica adotada tem um caráter epistemológico in-
terdisciplinar levando em conta as relações espaço-tempo-
rais e as relações sociais em diversas escalas geográficas e da 
sociedade com a natureza.

As atividades também são propostas de forma a garan-
tir uma progressão em direção a aprendizagens de maior 
complexidade. A própria sequência das seções de atividades 
reflete isso: primeiro, busca-se fixar os principais pontos do 
capítulo (Compreendendo conteúdos) para, depois, trabalhar 
diferentes competências e habilidades (Desenvolvendo habi-

lidades). Além disso, em alguns momentos de cada volume, 
busca-se relacionar um conjunto mais amplo de conheci-
mentos a diferentes disciplinas e áreas do conhecimento 
(Dialogando com outras disciplinas).

Compreendendo o espaço geográfico como uma cons-
trução histórico-social, a coleção utiliza, em muitos mo-
mentos, uma abordagem histórica para a compreensão 
do mundo atual. Ela apresenta conteúdos e atividades que 
constituem instrumento importante para a compreensão da 
relação entre as sociedades e destas com a natureza. Privile-
giando o espaço geográfico como objeto de conhecimento 
da Geografia, busca explicitar os processos que atuam sobre 
o território, este entendido como espaço organizado, produ-
zido e apropriado pelas sociedades humanas.

O desenvolvimento dos conteúdos aponta para o en-
tendimento dos processos que atuam na organização do 
espaço – esses processos são sociais, mas isso não exclui a 
consideração dos fenômenos naturais. A diversidade dos re-
cursos naturais, sua desigual distribuição pelo mundo e seu 
significado para a sociedade, em qualquer época histórica, 
não podem ser ignorados quando se pretende conhecer as 
variáveis que explicam a organização do espaço. Assim, a na-
tureza é analisada sob a perspectiva do desvendamento dos 
mecanismos próprios de seu funcionamento e de seu senti-
do e significado expressos pelas formas de transformação e 
apropriação pela sociedade.

Com isso, esperamos que, ao longo dos três volumes, a 
relação sociedade-natureza seja compreendida não apenas 
como uma interação entre o ser humano e o meio natural. 
Trata-se de entender que, no processo de produção de sua 
existência, que é também o processo de produção do espa-
ço geográfico, os homens estabelecem entre si relações de 
ordem social, política, econômica e cultural que irão mediar 
– portanto, de alguma forma, condicionar – a maneira como 
as sociedades apropriam-se da natureza.

Os conceitos de espaço geográfico, paisagem, lugar, terri-
tório e região são desenvolvidos ao longo da coleção de for-
ma articulada aos conteúdos – assim, eles ganham sentido e 
significado, sobretudo a partir de análises que contemplam 
questões ambientais, relações econômicas, sociais, geopolíti-
cas, etc. Considerando que os conceitos são uma representa-
ção do real construída no e pelo pensamento, a perspectiva 
metodológica dessa obra encara a operacionalização do con-
ceito como ferramenta de análise em diferentes contextos e, 
sempre que possível, referenciado à realidade mais próxima 
do aluno, ou seja, ao seu lugar.

O enfoque teórico-metodológico do processo de ensino 
e aprendizagem valoriza os conhecimentos prévios dos alu-
nos, sua participação ativa na elaboração do conhecimento 
escolar, no desenvolvimento de suas próprias capacidades de 
aprender e em sua inserção crítica e participativa na socieda-
de. A perspectiva é incentivar a autonomia e a expressão do 
pensamento do aluno em seu diálogo com o conhecimento 
e com o mundo em que está inserido.

O conjunto de textos e atividades sugeridos oferece 
oportunidades para a ampliação da capacidade cognitiva 

2   A COLEÇÃO
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dos alunos, por meio de diversas habilidades, como análise, 
comparação, explicação, problematização de conteúdos em 
trabalhos investigativos, debates, etc. Além disso, em vários 
momentos o aluno é convidado a posicionar-se acerca da 
realidade em que vive. Tomemos um exemplo: em uma ativi-
dade um texto sobre fonte de energia apresenta vantagens 
e desvantagens da obtenção de energia elétrica em usinas 
nucleares; após a leitura e análise do texto, o aluno é convida-
do a posicionar-se frente à construção dessas usinas no Brasil. 
Outro exemplo: no tratamento dos problemas ambientais 
rurais, solicita-se que o aluno elabore um texto posicionan-
do-se acerca da agricultura orgânica, sendo para isso mobi-
lizadas habilidades como análise, reflexão e elaboração ou 
organização de ideias.

 f Estrutura da coleção

Como já colocado, a obra está organizada em volumes, 
unidades temáticas e capítulos. As unidades começam sem-
pre em página dupla, trazendo uma foto significativa para o 
conteúdo a ser tratado. Essa abertura é, ao mesmo tempo, 
uma síntese dos conteúdos tratados na unidade e um estí-
mulo para o aluno iniciar seu estudo. Cada capítulo tem uma 
epígrafe de alguma personalidade nacional ou internacional 
que se destaca ou se destacou em sua área de conhecimento. 
Considerando a proposta teórico-metodológica do educador 
norte-americano David Ausubel, esse material – a foto e a epí-
grafe – pode ser utilizado como um organizador prévio dos 
temas a serem abordados. As imagens e ideias podem ser uti-
lizadas para equalizar minimamente a estrutura cognitiva dos 
alunos, assim como para problematizar introdutoriamente o 
tema a ser abordado e levantar o conhecimento prévio deles 
sobre esse assunto. Além disso, no início de cada capítulo há 
uma pequena introdução, que visa a apresentar o assunto a 
ser tratado e a lançar, sempre que possível, algumas pergun-
tas ao leitor para despertar seu interesse. Segundo Ausubel 
(2003), para que a aprendizagem se dê de forma significativa, 
além de uma estrutura cognitiva relativamente organizada é 
fundamental que o aluno tenha interesse em aprender. Ao 
longo dos capítulos há tabelas, gráficos e boxes complemen-
tares – dos próprios autores ou com leituras/citações –, per-
mitindo ao aluno um contato com diferentes tipos de textos 
relacionados ao assunto abordado, seja de Geografia ou de 
outra disciplina da área de Ciências Humanas. É importante 
destacar a parte iconográfica, que procura oferecer mapas e 
imagens atualizados, articulados ao texto, que auxiliem o alu-
no em sua leitura, tornando-a mais interessante e facilitando 
a compreensão da realidade multidisciplinar.

Ao final de cada capítulo, encontram-se duas seções 
de atividades: Compreendendo conteúdos e Desenvolvendo 
habilidades. A primeira tem o intuito principal de retomar 
aspectos fundamentais dos conteúdos desenvolvidos no 
decorrer do capítulo – conceitos da Geografia e de outras 
ciências humanas, informações e conhecimentos –, a partir 
da proposição de questões que permitam ao aluno analisar 
de maneira reflexiva os temas estudados. A segunda procu-
ra desenvolver uma série de habilidades – como leitura e 
interpretação de textos; análise de mapas, gráficos e tabelas; 

reflexão e posicionamento crítico; criatividade e elaboração 
própria –, além de buscar articular a teoria com a prática 
cotidiana dos alunos.

Em cada um dos volumes há quatro atividades Dialogan-
do com outras disciplinas, que visam a desenvolver um enfo-
que interdisciplinar na compreensão de determinados fenô-
menos da realidade. Nas atividades propostas, a Geografia 
dialoga com diversas outras disciplinas, na tentativa de me-
lhor compreender o mundo em que vivemos, no qual os fe-
nômenos físicos e humanos acontecem de forma integrada.

Propositalmente, as atividades propostas não são exten-
sas nem em número exagerado, possibilitando ao professor 
dosá-las de acordo com a carga horária de seu curso e com-
plementá-las, se necessário, com outras atividades sugeridas 
neste Manual.

Finalizando as atividades, há sugestões para Pesquisa na in-
ternet e Sessão de vídeos. No primeiro caso, reunimos indicações 
de sites confiáveis, que poderão auxiliar em pesquisas e/ou na 
complementação do estudo – entretanto, como essa mídia é 
muito dinâmica, é importante sempre verificar se houve algu-
ma alteração entre a data de acesso indicada no livro e aquela 
em que o site será visitado pelos alunos. Quanto aos filmes e 
documentários, eles são um recurso didático muito enriquece-
dor para as aulas de Geografia e é interessante utilizá-los sem-
pre que possível – para familiarizar os alunos com esse tipo de 
linguagem e possibilitar o acesso à produção cultural, funda-
mental para a compreensão da realidade.

Algumas unidades apresentam infográficos em páginas 
duplas, que trazem informações sobre um tema específico 
de maneira mais sugestiva, articulando diferentes linguagens 
(textos, mapas, tabelas, gráficos, imagens, etc.). Muitos alu-
nos já estão familiarizados com esse tipo de linguagem da 
comunicação visual, mas nem sempre são capazes de deco-
dificar as convenções e os símbolos utilizados nesse tipo de 
representação gráfica. Esse exercício de decodificação pode 
ser feito aproveitando o interesse que normalmente os alu-
nos têm pelo uso de computadores, meio em que se destaca 
esse tipo de linguagem.

No final de cada unidade, temos a seção Testes e questões, 
que apresenta uma coletânea de exercícios do Enem e de 
vestibulares (até 2012), permitindo que os alunos familiari-
zem-se com a forma de abordagem dos conteúdos realizada 
por esse tipo de avaliação.

No final de cada volume, encontram-se ainda quatro se-
ções úteis ao manuseio dos livros:

 ■ Glossário – traz explicações de termos destacados no corpo 
dos textos (com a cor azul), auxiliando na compreensão das 
temáticas tratadas.

 ■ Sugestões de leituras complementares – relação de obras que 
podem interessar aos alunos, organizadas por unidade.

 ■ Índice remissivo – relação de conceitos, categorias e nomes 
fundamentais ao estudo da Geografia.

 ■ Bibliografia – a lista de obras apresentada é ampla e pode 
auxiliar tanto o professor como o aluno em pesquisas, in-
vestigações sobre determinados temas ou na ampliação 
de conhecimentos.
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 f Estrutura deste Manual do Professor

Este Manual do Professor destina-se a auxiliar a prática 
docente. Além dos textos introdutórios e daqueles sobre 
ensino de Geografia e avaliação, ele apresenta ainda a se-
ção Ciências Humanas e suas tecnologias: atividades integra-

doras, com sugestões de atividades interdisciplinares to-
cantes a temas das quatro disciplinas que compõem essa 
área do conhecimento.

A seção Metas e orientações oferece, para cada unidade 
do livro, os seguintes materiais:

 ■ textos de apoio ao professor;

 ■ indicação bibliográfica para aprofundamento dos temas 
abordados; e, em alguns casos, relação de endereços ele-
trônicos que constituem fonte de pesquisa e apoio para os 
assuntos tratados no livro do aluno;

 ■ atividades complementares que visam a desenvolver de-
terminadas competências e habilidades;

 ■ sugestão de trabalhos interdisciplinares a partir de um te-
ma-problema, possibilitando ao professor o trabalho com 
praticamente todas as disciplinas do currículo.

No final deste Manual, encontram-se ainda artigos inédi-
tos, escritos por especialistas em educação.

3   ENSiNAR E APRENdER gEOgRAfiA

Vivemos em uma sociedade na qual há uma crescente 
multiplicidade de informações e linguagens com as quais 
temos de lidar, como resultado da revolução tecnológica 
responsável pela difusão e rapidez dos meios de comunica-
ção. Mas isso não coincide com a inserção crítica da maioria 
dos indivíduos nessa sociedade, uma vez que geralmente 
eles têm de lidar com uma enorme massa de informações 
distintas, descontextualizadas e fragmentadas. Essa situação 
dificulta o estabelecimento de relações entre as informações 
dispersas e dificulta a construção do conhecimento.

A escola tem o importante papel de conferir sentido e 
significado a esse conjunto imenso de informações, pro-
movendo um processo de reflexão, decodificação, análise e 
interpretação das informações, além de permitir a apropria-
ção pelo aluno das várias modalidades de linguagem pre-
sentes nos meios de comunicação. No âmbito da educação 
escolar, essa situação tem implicado cada vez mais novas 
e distintas formas de aprender e ensinar. Nesse sentido, é 
importante assinalar a centralidade do trabalho docente 
na busca de metodologias e práticas didáticas capazes de 
permitir a apropriação e a socialização do saber – tarefa 
precípua da escola.

Como lugar de reflexão acerca da realidade – seja local, 
regional, nacional ou mundial –, a escola é um espaço privile-
giado para a preparação do aluno para a construção de uma 
visão organizada e articulada do mundo. Nós, professores de 
Geografia, temos um papel fundamental nesse processo, já 
que o conhecimento com o qual trabalhamos permite aos 
alunos elaborar uma leitura crítica da prática social na qual 
estão inseridos no território em que habitam.

A Geografia contemporânea tem privilegiado o conhe-
cimento sobre o espaço em diferentes escalas de análise. 
Como disciplina escolar ela prepara o aluno para a leitura e a 
compreensão do espaço geográfico, entendido como cons-
trução histórico-social fruto das relações estabelecidas entre 
as sociedades e delas com a natureza. Mas é preciso lembrar 
que, durante muito tempo, o ensino da disciplina foi marcado 
por uma abordagem descritiva e mnemônica. É, sobretudo, a 

partir dos anos de 1980 que ele passou por um processo de 
renovação, processo pelo qual a Geografia como disciplina 
científica já havia passado na década de 1970.1

A revisão do ensino de Geografia fez parte, naquele mo-
mento, de um movimento de renovação curricular cujos 
esforços centravam-se na melhoria da qualidade do ensino, 
passando necessariamente por uma revisão dos conteúdos e 
das formas de ensinar e aprender as diferentes disciplinas do 
currículo da escola básica.

Na realidade, esse processo ainda está em curso, pois é 
sempre importante refletir sobre a prática docente, na pers-
pectiva de um movimento constante de renovação pedagó-
gica. No que diz respeito ao processo de ensino e aprendiza-
gem, há muitas questões a serem consideradas, entre elas a 
necessidade de conferir sentido e significado aos conteúdos 
ensinados/construídos. Assim, é importante superar a ideia 
do professor apenas como transmissor do conhecimento e 
entender os conteúdos como meios e não como fins. Mais do 
que aprender conteúdos, importa que o aluno consiga rea-
lizar uma apropriação crítica da realidade – e os conteúdos 
escolares são os meios para essa apropriação.

Considerando que o conhecimento é construído pelo 
sujeito – em nosso caso, o aluno –, em sua relação com os 
outros e com o mundo, é necessário que os conteúdos sejam 
pensados, reelaborados pelo aluno, para se constituir em co-
nhecimento apropriado por ele. Assim, é preciso desenvolver 
as competências de ler o mundo e pensar sobre ele, assim 
como a capacidade de elaboração própria.

[...] importa não apenas buscar os meios pedagógico-didá-

ticos de melhorar e potencializar a aprendizagem pelas compe-

tências do pensar, mas também de ganhar elementos concei-

tuais para a apropriação crítica da realidade [...] Pensar é mais 

do que explicar, e para isso as escolas e as instituições formado-

ras de professores precisam formar sujeitos pensantes, capazes 

de um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos que desenvolvam  

1  Para mais informações sobre o movimento de renovação da Geografia uni-
versitária, consultar: MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena 
história crítica. 20. ed. São Paulo: Annablume, 2005.
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capacidades básicas de pensamento, elementos conceituais 

que lhes permitam, mais do que saber coisas, mais do que rece-

ber uma informação, colocar-se ante a realidade, apropriar-se 

do momento histórico para pensar historicamente essa reali-

dade e reagir a ela. (ZEMELMAN, 1994, apud LIBåNEO, 1998.)

Aprender a pensar Ž uma estratŽgia fundamental para 
potencializar a compet•ncia cognitiva. Na prática pedag—-
gica são inúmeras as possibilidades de despertar o interesse 
dos alunos pelo conhecer, pelo desvendar, mas para isso Ž 
necessário mobilizá-los, acompanhando-os e colaborando 
para que eles construam o conhecimento atŽ chegarem a 
elaborar e expressar a síntese do que compreenderam. Se-
gundo Marina (1995), compreender Ž apreender o novo com 
o já conhecido. Daí a import‰ncia de se considerar o conhe-
cimento prŽvio dos alunos como ponto de partida para uma 
aprendizagem significativa, como sugere Ausubel (2003). Vale 
lembrar que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2012), corroborando as ideias deste au-
tor, defendem no artigo 16, inciso III, Òa aprendizagem como 
processo de apropria•ão significativa dos conhecimentos, su-
perando a aprendizagem limitada ˆ memoriza•ão.Ó

Vasconcellos (1992) expõe de maneira interessante como 
se dá o movimento do pensamento no processo de elabora-
•ão do conhecimento, constituído por tr•s momentos: partin-
do do sincrŽtico, passando pelo analítico e chegando ao sintŽ-
tico. A síncrese corresponde ao momento no qual o aluno tem 
uma visão confusa, indeterminada e fragmentada do mundo. 
Ela Ž seguida pela análise, que Ž um movimento do pensa-
mento no sentido da compreensão da realidade, desdobran-
do seus elementos e entendendo a parte como fragmento do 
todo. Finalmente vem a síntese, que Ž o resultado da integra-
•ão de todos os conhecimentos parciais em um todo org‰nico 
e l—gico, estabelecendo rela•ões e identificando os nexos que 
explicam uma dada realidade.

No processo de aprendizagem, a análise e a síntese cor-
respondem a um momento de desenvolvimento operacio-
nal, quando o aluno realiza uma pesquisa ou um estudo 
individual. AlŽm de elaborar mentalmente, Ž importante ele 
expressar materialmente essa síntese (ainda que provis—ria), 
sob a forma de exposi•ão oral, texto, mural, etc., para que o 
professor possa acompanhar o processo de elabora•ão de 
seu conhecimento.

Qual a necessidade de expressão material do conhecimen-

to? De um lado, é para possibilitar a interação social (possíveis 

correções/interações); por outro, é para melhor determinar a 

síntese, na medida em que, quando está na cabeça, pode ainda 

incorrer em certo grau de generalidade, de abstração, ao passo 

que na medida em que se realiza a exposição material, o sujei-

to se obriga a uma formatação, a uma concretização, a uma 

sintetização conclusiva, específica. Pode acontecer de a expres-

são material (fala, escrita, etc.) ser simples reprodução da sín-

tese mental (o que significa que ela foi feita com bom grau de 

concretude), mas frequentemente o que ocorre é que, no mo-

mento da exposição, o sujeito apercebe-se que as relações, as 

articulações não estão tão claras assim. Desprezar a exposição 

material seria supervalorizar a elaboração mental do indivíduo, 

além de negar a possibilidade de reconstrução e de interação 

social. (VASCONCELLOS, 1992.)

O livro apresenta vários momentos em que o conheci-
mento do aluno pode ser elaborado. Por exemplo, na se•ão 
Compreendendo conteúdos e especialmente nas se•ões De-

senvolvendo habilidades e Dialogando com outras disciplinas, 
assim como nas atividades sugeridas no Manual do Professor. 
Esses são momentos que possibilitam ao aluno passar pelas 
etapas de observa•ão, análise, interpreta•ão e sistematiza•ão 
do conhecimento que vem sendo adquirido, bem como por 
sua expressão material.

ƒ nesse processo de elabora•ão do conhecimento, prin-
cipalmente nos momentos de síntese, ainda que aproxima-
tiva, que o aluno exercita a compet•ncia de elabora•ão pr—-
pria e tende a sentir-se mais seguro e confiante diante dos 
novos conhecimentos. O livro didático tem papel importan-
te nesse processo, sobretudo quando o professor estabelece 
com ele uma conviv•ncia produtiva, em um constante diálo-
go com a realidade. Isso quer dizer que nenhum material di-
dático por si s— Ž capaz de dar conta de uma aprendizagem 
significativa e eficaz, sendo, portanto, necessário reconhecer 
a centralidade do professor nesse processo. Assumir a res-
ponsabilidade pela condu•ão da aprendizagem requer do 
professor um exercício permanente de investiga•ão e refle-
xão sobre sua prática.

Se considerarmos a docência como atividade intelectual e 

prática, revela-se necessário ao professor estabelecer cada vez 

maior intimidade com o processo investigativo, uma vez que os 

conteúdos com os quais trabalha são construções teóricas fun-

damentadas na pesquisa científica. Assim, sua prática pedagó-

gica requer de si reflexão, crítica e constante criação e recriação 

do conhecimento e das metodologias de ensino, o que pres-

supõe uma atividade de investigação e reflexão permanentes. 

(PONTUSCHKA, 2007.)

Fica claro que a iniciativa e a profissionalidade do profes-
sor são essenciais no processo de ensino-aprendizagem. As 
tarefas educativas requerem autonomia e responsabilidade 
docente, alŽm de um conjunto de habilidades, conhecimen-
tos e valores que permitam ao professor lidar com as singula-
ridades das situa•ões educativas pr—prias de cada forma•ão 
socioespacial.

Por fim, gostaríamos de destacar que esta cole•ão 
volta-se para o Ensino MŽdio, portanto para adolescen-
tes que atravessam um processo de amplia•ão e exercício 
dos raciocínios abstratos, sendo fundamental auxiliá-los a 
deduzir, inferir, elaborar hip—teses, estabelecer rela•ões. ƒ 
importante ainda estimular a discussão conjunta e partici-
pativa, desafiando-os a encontrar e produzir solu•ões para 
determinado tema ou problematiza•ão. Considerando a 
adolesc•ncia como uma etapa marcada tambŽm por ques-
tionamentos, inseguran•as e expectativas, Ž importante 
que a escola crie espa•os para manifesta•ões culturais, ex-
pressões de ideias, debates, eventos e ÒinventosÓ criativos 
(jornal, mural, feiras, gincanas, dia/semana do aluno, via-
gens de estudo, cria•ão de gr•mios/associa•ões estudantis, 
ÒinventosÓ da Química, da Física, estudos do meio, debates 
com temas como sexualidade ou drogas, etc.), propiciando 
a participa•ão e buscando atender a algumas das inúmeras 
demandas dos alunos nessa faixa etária e estimular a plura-
lidade de pensamento.
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4   REfERENCiAiS CuRRiCuLARES PARA O ENSiNO MédiO

A partir dos anos 1980, os governos de muitos estados 

da federação elaboraram referenciais curriculares para seus 

sistemas de ensino. 

A intenção prioritária era melhorar a qualidade do ensino 

oferecido na escola pública e reduzir as altas taxas de repetência 

e evasão escolar que penalizavam, dominantemente, as crian-

ças das camadas populares. Procurava-se, também, incentivar 

a participação da comunidade escolar nas decisões, de forma a 

superar-se o autoritarismo de reformas anteriores, com frequên-

cias impostas de “cima para baixo”. (MOREIRA, 2000.)

Entretanto, essas propostas de reestruturação curricular 

não se revelaram suficientes para nortear as mudanças espe-

radas na prática pedagógica da escola, sobretudo no âmbito 

do Ensino Fundamental. O Ensino Médio, por outro lado, que 

sempre sofreu certa indefinição – ora tinha caráter propedêu-

tico, ora profissionalizante –, só mais recentemente tem sido 

alvo de maior preocupação no âmbito das políticas públicas 

no campo curricular.

Nos anos 1990, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional (LDB – Lei 9394/96), coube ao Esta-

do encaminhar uma base comum que organizasse o sistema 

de ensino e favorecesse a unidade nacional. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) inovaram 

muitos dos procedimentos didático-pedagógicos, principal-

mente no que diz respeito à concepção de conteúdos, que 

passaram a considerar o desenvolvimento de competências 

e habilidades. O foco do currículo voltou-se para a aprendiza-

gem do aluno em sua dimensão individual e coletiva, assim 

como cognitiva, social e cultural.

A formação básica a ser buscada no Ensino Médio realizar-

-se-á mais pela constituição de competências, habilidades e dis-

posições de condutas do que pela quantidade de informação. 

Aprender a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento 

com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao 

aprendido e captar o significado do mundo, a fazer a ponte en-

tre teoria e prática, a fundamentar a crítica, a argumentar com 

base em fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem 

desperta. (BRASIL, 1999, 2002.)

Para esse propósito, os PCNEM conclamam o caráter inter-

disciplinar e contextualizado da aprendizagem. Ou seja, a inter-

disciplinaridade como uma prática pedagógica pautada pelo 

constante diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento 

e buscando permanentemente a relação entre os conteúdos 

e seus contextos, tornando a aprendizagem significativa ao 

associá-la com experiências da vida cotidiana do aluno.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 

publicadas em 2006, buscam dar identidade a essa etapa da 

escolaridade básica:

A institucionalização do Ensino Médio integrado à educa-

ção profissional rompeu com a dualidade que historicamente 

separou os estudos preparatórios para a educação superior 

da formação profissional no Brasil e deverá contribuir com a 

melhoria da qualidade nessa etapa final da educação básica. 

(BRASIL, 2006.)

As OCEM atualizam os PCNEM, portanto seguem os 

mesmos princípios, em uma abordagem que privilegia as 

competências e habilidades. No caso da Geografia, essas 

são assim definidas:

Competências e habilidades para a Geografia no Ensino Médio

Competências Habilidades

• Capacidade de operar com os conceitos bási-

cos da Geografia para análise e representa-

ção do espaço em suas múltiplas escalas.

• Capacidade de articulação dos conceitos.

• Articular os conceitos da Geografia com observação, descrição, organiza-

ção de dados e informações do espaço geográfico considerando as escalas 

de análise.

• Reconhecer as dimensões de tempo e espaço na análise geográfica.

• Capacidade de compreender o espaço geo-

gráfico a partir das múltiplas interações entre 

sociedade e natureza.

• Analisar os espaços considerando a influência dos eventos da natureza e 

da sociedade.

• Observar a possibilidade de predomínio de um ou de outro tipo de origem 

do evento.

• Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e 

organização do espaço geográfico em suas diversas escalas.

• Domínio de linguagens próprias à análise 

geográfica.

• Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens.

• Utilizar mapas e gráficos resultantes de diferentes tecnologias.

• Reconhecer variadas formas de representação do espaço: cartográfica e 

tratamentos gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos.
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• Capacidade de compreender os fenômenos 
locais, regionais e mundiais expressos por 
suas territorialidades, considerando as 
dimensões de espaço e tempo.

• Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espa-
ço, do território, da paisagem e do lugar.

• Compreender a importância do elemento cultural, respeitar a diversidade 
étnica e desenvolver a solidariedade.

• Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas sociais e ambien-
tais da sociedade contemporânea.

• Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. • Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacial-
mente, decorrentes dos processos produtivos e de consumo.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ciências Humanas e suas tecnologias.  

Brasília: MEC; SEB, 2006. (Orientações curriculares para o Ensino Médio; v. 3). p. 45.

Outro referencial importante para o Ensino Médio é o 

Enem, criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC) 

para avaliar as competências e habilidades desenvolvidas 

pelos alunos que estão concluindo ou já concluíram o En-

sino Médio. Atualmente, o Enem é o principal instrumento 

de seleção para as universidades federais e estaduais e um 

referencial para o exame vestibular de muitas universida-

des privadas. Inúmeras universidades e faculdades do país 

têm considerado seus resultados para compor a nota final 

em seus vestibulares e, mais recentemente, algumas, como 

as universidades federais, já consideram apenas o exame 

do MEC para definir o ingresso de seus alunos. A matriz de 

referência para o Enem destaca um conjunto de cinco ei-

xos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento 

– dominar linguagens; compreender fenômenos; enfren-

tar situações-problema; construir argumentação; elaborar 

propostas – e seis competências fundamentais para a área 

de Ciências Humanas e suas tecnologias. Cada uma dessas 

seis competências é dividida em cinco habilidades, como 

mostra o quadro.

Matriz de referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias

Competência de área Habilidades

1.  Compreender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais 
acerca de aspectos da cultura.

H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.

H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos 
históricos.

H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre deter-
minado aspecto da cultura.

H5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do 
patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.

2.  Compreender as transformações dos espa-
ços geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espa-
ços geográficos.

H7 – Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder 
entre as nações.

H8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos 
fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômi-
co-social.

H9 – Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políti-
cas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.

H10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a 
importância da participação da coletividade na transformação da realidade 
histórico-geográfica.

3.  Compreender a produção e o papel históri-
co das instituições sociais, políticas e eco-
nômicas, associando-as aos diferentes gru-
pos, conflitos e movimentos sociais.

H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no 
espaço.

H12 – Analisar o papel da justiça como instituição na organização das socie-
dades.

H13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para 
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.

H14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos 
e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica 
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.

H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos 
ou ambientais ao longo da História.
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4.  Entender as transformações técnicas e tec-

nológicas e seu impacto nos processos de 

produção, no desenvolvimento do conhe-

cimento e na vida social.

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na orga-

nização do trabalho e/ou da vida social.

H17 – Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no 

processo de territorialização da produção.

H18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas 

e suas implicações socioespaciais.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determi-

nam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

H20 – Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações 

impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.

5.  Utilizar os conhecimentos históricos para 

compreender e valorizar os fundamentos 

da cidadania e da democracia, favorecendo 

uma atuação consciente do indivíduo na 

sociedade.

H21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida 

social.

H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às 

mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

H23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das 

sociedades.

H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.

H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

6.  Compreender a sociedade e a natureza, 

reconhecendo suas interações no espaço 

em diferentes contextos históricos e geo-

gráficos.

H26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios 

físicos e as relações da vida humana com a paisagem.

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio 

físico, levando em consideração aspectos históricos e/ou geográficos.

H28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais 

em diferentes contextos histórico-geográficos.

H29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço 

geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações 

humanas.

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no plane-

ta nas diferentes escalas.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Matriz de referência para o ENEM 2009.  
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310>. Acesso em: 19 jan. 2013.

Podemos notar nessas orientações que o eixo do currí-
culo desloca-se de uma concepção tradicional de conteúdos 
mínimos para uma ênfase nas habilidades e competências, 
valorizando a autonomia intelectual e o pensamento crítico 
do aluno. Esta coleção busca exercitar essas orientações, so-
bretudo no âmbito da abordagem dos conteúdos, que per-
mite um olhar crítico sobre o espaço geográfico em suas di-
ferentes escalas, e também do ponto de vista das atividades, 
que valorizam a experiência e o envolvimento do aluno para 
introduzir ou aprofundar conhecimentos, elaborar sínteses, 
formular hipóteses, problematizar conteúdos sob a forma de 
trabalhos investigativos individuais ou em grupo.

Outra característica presente nesses referenciais é a va-
lorização do trabalho interdisciplinar, privilegiando assim o 
trabalho coletivo na escola. A própria organização do currí-
culo do Ensino Médio por área (Linguagens, Códigos e suas 
tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecno-
logias, Ciências Humanas e suas tecnologias) pressupõe uma 
concepção curricular mais abrangente, que cria possibilida-
des de um trabalho mais integrado (pelo menos no âmbito 
de cada área). Esta coleção valoriza a prática interdisciplinar, 
a partir da sugestão de projetos interdisciplinares, indicados 
no Manual do Professor. Neles, propõem-se situações proble-
matizadoras da realidade articuladas às temáticas desenvol-
vidas. Mas cabe ao professor a decisão de utilizá-las em sua 

prática pedagógica. A interdisciplinaridade, como método 
de procedimento, parte do princípio de que as disciplinas 
devem contribuir para a compreensão da realidade, que é 
sempre multidisciplinar. Nesse sentido, é fundamental res-
saltar sua importância como exercício de recomposição da 
totalidade. Mais do que uma postura metodológica, a inter-
disciplinaridade constitui-se em uma atitude solidária e dia-
lógica que significa

[...] n‹o s— eliminar as barreiras entre as disciplinas, mas 

tambŽm as barreiras entre as pessoas, de modo que os profissio-

nais da escola busquem alternativas para se conhecerem mais e 

melhor, troquem conhecimentos e experi•ncias entre si, tenham 

humildade diante da limita•‹o do pr—prio saber, envolvam-se e 

comprometam-se em projetos comuns, modifiquem seus h‡bi-

tos j‡ estabelecidos em rela•‹o ˆ busca do conhecimento, per-

guntando, duvidando, dialogando consigo mesmos. Trata-se, 

portanto, de um modo de proceder intelectualmente, de uma 

pr‡tica de trabalho cient’fico, profissional, de constru•‹o coleti-

va do conhecimento. (LIBÂNEO, 1998.)

Assim, a interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, 
muito pelo contrário, as reforça e as valoriza, mas exige um 
trabalho coletivo e colaborativo (o que implica mudanças de 
práticas arraigadas, como afirma Libâneo) e isso está clara-
mente colocado no § 2o do artigo 8o das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino MŽdio:
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A organização por áreas de conhecimento não dilui nem 

exclui componentes curriculares com especificidades e saberes 

próprios construídos e sistematizados, mas implica no fortale-

cimento das relações entre eles e a sua contextualização para 

apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamen-

to e execução conjugados e cooperativos dos seus professores. 

(BRASIL, 2012.)

Apesar de sua importância, os trabalhos que envolvem a 

interação entre os diversos campos do conhecimento, sobre-

tudo na escola básica, não são fáceis de serem executados. 

Muitas vezes, falta interlocução entre os professores das di-

ferentes disciplinas, faltam espaços de diálogo, além de estar 

instalada a tradição de trabalhos individuais, caracterizando 

um excessivo “especialismo” (professores voltados apenas à 

sua disciplina). Isso impede a construção de uma linguagem 

comum entre os professores e a criação de uma identidade 

de educadores preocupados com a função social da escola. 

Entretanto, apesar das dificuldades, a construção de um tra-

balho coletivo na escola sempre é possível.

Os professores normalmente se reúnem para a realização 

de atividades conjuntas, como comemorações, semanas cul-

turais, etc., e essa ação pode constituir-se num embrião de 

projetos mais consistentes, com maior participação dos su-

jeitos sociais da escola. Seria então interessante conduzir um 

movimento pedagógico na escola para estabelecer temas ge-

radores, eixos temáticos ou situações-problema que mobili-

zassem alunos e professores rumo a um trabalho colaborativo. 

Há inclusive amparo legal para adaptações no currículo, uma 

vez que os PCN do Ensino Médio apontam para o estabeleci-

mento de um eixo integrador para a elaboração de projetos 

interdisciplinares ou como um objeto de conhecimento ou 

mesmo para um plano de ação ou intervenção na realidade. 

A própria LDB 9394/96 dá respaldo a isso ao assegurar uma 

parte diversificada do currículo para poder dar conta da diver-

sidade dos lugares que compõem o território brasileiro e ao 

mesmo tempo garantir sua inserção na dinâmica nacional e 

global. A LDB propõe que:

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem 
ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte di-
versificada, exigida pelas características regionais e locais da so-
ciedade, da cultura, da economia e da clientela. (BRASIL, 1996.)

As novas DCNEM também corroboram esse movimento 

integrador:

Art. 7o A organização curricular do Ensino Médio tem uma 

base nacional comum e uma parte diversificada que não devem 

constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a 

garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a 

todos os estudantes quanto uma formação que considere a di-

versidade e as características locais e especificidades regionais. 

(BRASIL, 2012.)

No livro Pedagogia do oprimido, Paulo Freire desenvolve 

uma proposta de construção de um currículo local ancorado 

no tema gerador, no final do capítulo em que discute a impor-

tância da dialogicidade para uma educação como prática de 

liberdade. Não é possível, pois, construir uma abordagem de 

questões locais ancorada em temas geradores ou situações-

-problema e em propostas de intervenção na realidade sem 

haver diálogo entre professores e alunos, entre escola e família.

Ainda que o professor tenha dificuldade em mobilizar 

outros docentes para um trabalho colaborativo, existem te-

máticas que podem de alguma forma chamar a atenção da 

comunidade escolar – por exemplo, o estudo do lugar onde 

o aluno e seus familiares vivem, da prática social em que es-

tão inseridos e das relações que estabelecem com o espaço 

habitado. Sendo a população brasileira hoje marcadamente 

urbana, a experiência do cotidiano na cidade é vivenciada 

por uma parcela significativa dos alunos, portanto é funda-

mental que eles compreendam o fenômeno urbano.

Para compreender o lugar de vivência, pode-se, por 

exemplo, elaborar uma pesquisa sobre a rede urbana da re-

gião, as funções urbanas que deram origem a algumas cida-

des próximas, a hierarquia urbana e o sistema de transportes, 

os impactos ambientais relacionados à destinação do lixo, 

saneamento básico e contaminação de rios e lagos, quali-

dade do ar, poluição, condições de vida da população, etc. 

O Manual do Professor da unidade 3 (volume 3) desta cole-

ção apresenta essa sugestão de trabalho interdisciplinar, que 

pode ser muito produtiva, sobretudo para tornar a aprendiza-

gem significativa. Especialmente se associada a experiências 

da vida cotidiana, ela pode contribuir para o esclarecimento 

das dinâmicas que regem a vida urbana.

O importante é que o trabalho interdisciplinar surja da 

necessidade e do envolvimento de professores, alunos e sua 

família na elaboração do projeto político-pedagógico da es-

cola e se constitua em um desafio para cada disciplina en-

volvida, atraindo a atenção dos professores de todas as áreas 

do conhecimento.

Nesta coleção, a Geografia é considerada uma discipli-

na aberta ao diálogo e à prática interdisciplinar, sobretudo 

pelo caráter abrangente de seus estudos, que contemplam 

a sociedade e a natureza e suas relações, e pela clareza da 

necessidade de colaboração das diferentes disciplinas para a 

compreensão da complexidade do mundo atual.

anotações
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5   fORMAS dE AvALiAÇÃO

A avaliação é um momento privilegiado do processo de en-
sino-aprendizagem. Ela deve estar presente em todas as etapas 
do aprendizado, permitindo que alunos e professores percebam 
seu grau de envolvimento no processo e acompanhem sua 
dinâmica. Dessa forma, assim como é um momento de funda-
mental importância para que o aluno compreenda como está 
se desenvolvendo sua aprendizagem, também o é para que o 
professor perceba como está se desenvolvendo seu ensino.

É importante que a avaliação esteja prevista no projeto 
político-pedagógico da escola, de forma coerente com os 
princípios pedagógicos. Assim, ela deve estar em consonân-
cia com os procedimentos teórico-metodológicos adotados, 
considerando-se os diferentes contextos em que ocorre. Por 
exemplo, ao avaliar o aluno em um trabalho de pesquisa, é 
importante que o professor valorize sua capacidade de pro-
ceder ao levantamento e tratamento de dados e informa-
ções, de análise, produção e elaboração de síntese pessoal, 
podendo isso ser expresso sob a forma de textos, exposição 
oral, mural, etc. Sem contar que o levantamento do conhe-
cimento prévio dos alunos já é uma pré-avaliação ou uma 
avaliação diagnóstica, passo importante para orientar o pro-
fessor em seu trabalho docente com a classe.

A avaliação deve ser estruturada como parte integrante 
do processo pedagógico e educacional. Quando ela se res-
tringe à aplicação de uma prova mensal ou bimestral, sua 
função fica reduzida a aspectos conceituais, e a maioria dos 
alunos estabelece um ritmo de acompanhamento dos con-
teúdos concentrando seus esforços para a “semana das pro-
vas”. Assim, a avaliação não deve limitar-se a um instrumento 
de quantificação aplicado no final do processo, mas constituir 
um recurso para acompanhar o desenvolvimento da apren-
dizagem. Ela permite a revisão da programação e da aborda-
gem do curso: se necessário, podem ocorrer mudanças de 
acordo com as dificuldades, desinteresse ou, ao contrário, 
motivação da turma para ir mais além.

Concebendo a avaliação como um instrumento per-
manente e abrangente, torna-se necessário iniciá-la antes 
mesmo da introdução de novos conteúdos. Avaliando os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema que será 
desenvolvido é possível adaptar a prática didática àquilo que 
for mais adequado ao grupo.

A avaliação inicial permite perceber o impacto da situa-
ção de ensino-aprendizagem nos alunos. A constatação de 
que um aluno não apreendeu todo o conteúdo proposto de 
forma homogênea com o restante da classe não deve anular 
o fato de que muitas vezes ele avançou significativamente 
em relação ao ponto em que se encontrava, e desenvolveu-
-se de forma extraordinária em relação a alguns itens traba-
lhados. Isso deve ser levado em consideração. Outro aspecto 
importante a ser considerado é a necessidade de uma ava-
liação diversificada para que não se restrinja a captar apenas 
as inteligências mais valorizadas no ambiente escolar: a lin-
guística e a lógico-matemática. Nesse ponto vale considerar 

a contribuição do psicólogo norte-americano Howard Gardner. 
Ele argumenta que todas as pessoas têm um espectro de 
competências, ao que chamou de “inteligências múltiplas” 
(GARDNER, 2000) e algumas por razões biopsicossociais têm 
facilidade para desenvolver umas inteligências mais do que 
outras. Há diversos exemplos de profissionais muito compe-
tentes e reconhecidos em sua área de atuação que durante a 
vida escolar tiveram problemas de aprendizado e foram con-
siderados “maus alunos”. Muito provavelmente não tinham 
muita facilidade no eixo linguístico-lógico-matemático. É 
importante que haja instrumentos de avaliação que possam 
captar outras inteligências, como a interpessoal, a intrapes-
soal, a espacial, a corporal-cinestésica e a musical, além das 
duas tradicionalmente mais valorizadas pela escola.

Todos os itens da avaliação devem ser previamente dis-
cutidos com a classe, explicitados claramente, para que todos 
se comprometam com as metas traçadas. Trata-se de reali-
zar um primeiro acordo entre professor e alunos, livremente 
discutido, baseado na transparência e no diálogo, na clara 
definição de objetivos e propostas. Esse é um momento fun-
damental para que a relação ensino-aprendizagem possa se 
desenvolver de forma satisfatória e dialógica.

Os alunos devem saber o que se espera deles, como se-
rão avaliados, com que frequência, em que momentos, por 
quais critérios, etc., e participar da elaboração desses critérios. 
Eles podem ainda, caso assim se decida, elaborar uma ficha 
de autoavaliação que, depois de preenchida, pode ser com-
parada com a avaliação feita pelo professor. Essa atividade é 
um estímulo para que os alunos busquem um desempenho 
cada vez melhor, desenvolvam seu senso crítico e sintam-se 
mais participantes e responsáveis por sua própria formação e 
pelo que acontece em sala de aula.

A avaliação permanente permite a utilização das mais 
variadas ferramentas para determinar os conteúdos acima 
propostos. O professor poderá, caso considere necessário, 
utilizar-se das competências e habilidades a serem desenvol-
vidas na área de Geografia, extraídas das OCEM.

Em caso de se aplicarem provas mensais ou bimestrais, é 
importante que elas não se limitem a verificar a memorização 
de informações pelos alunos, mas sua capacidade de obser-
vação, descrição, comparação, interpretação, argumentação, 
enfim, sua capacidade de análise e de síntese e de elaboração 
de propostas. Isso pressupõe não só que os alunos detenham 
informações, mas também a habilidade de manipulá-las, cri-
ticá-las para, com base nesse exercício, construir seu conheci-
mento e enfrentar problemas da realidade.

A prática da avaliação ao longo de todo o processo de 
aprendizagem permite encaminhar os alunos com dificul-
dades para um acompanhamento permanente, logo que se 
constate a defasagem, ou alterar a abordagem escolhida ini-
cialmente, quando esta se mostrar ineficaz ou desinteressante. 
Não há necessidade de esperar o fim do bimestre, semestre ou 
ano letivo para encaminhar esses alunos à recuperação.

GGB_MP_v2_PNLD2015_01a72.indd   12 3/28/13   9:00 AM



Manual do Professor 13

Essa pr‡tica, alŽm de ser mais produtiva do ponto de 
vista do ensino-aprendizagem, retira dos alunos a press‹o 
psicol—gica de ter de Òtirar nota para passar de anoÓ. N‹o 
acreditamos que a prova seja um mal em si, atŽ porque, na 
vida adulta, os alunos ir‹o se deparar em v‡rios momentos 
com a necessidade de fazer provas: Enem, exame de ingres-
so na faculdade, teste para um emprego, concurso pœblico, 

etc. Ð mas ela tambŽm n‹o deve ser um fim em si mesma ou 
o objetivo da aprendizagem.

Assim, quanto ˆ nota, na avalia•‹o permanente ela de-
veria ser apenas a quantifica•‹o do n’vel de aprendizado e 
um instrumento para indicar a necessidade de acompanha-
mento personalizado, e n‹o uma puni•‹o ao final do ano, 
com a repet•ncia.
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a alfabetização espacial. Porto Alegre: EDPUCRS, 2006.

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de 
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da educação: parâmetros curriculares e Geografia. São Paulo: 
Contexto, 1999.

PASSINI, Elza Y. Alfabetização cartográfica e a aprendizagem de 
geografia. São Paulo: Cortez, 2012.

_ . Prática de ensino de Geografia e estágio supervisionado. 
2. ed. São Paulo: Contexto, 2010.
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7   ENdEREÇOS ELETRôNiCOS PARA PESquiSA

Os endere•os eletr™nicos sugeridos a seguir s‹o boas 
fontes de consulta para os assuntos tratados no livro. Oriente 
os alunos a se manterem atentos a atualiza•›es e a informar 
suas descobertas aos colegas. Eles podem utilizar para isso 
ferramentas da internet, como redes de relacionamento e 
blogs. Fa•a tambŽm um mural na sala de aula com algumas 
das recomenda•›es dos estudantes.

Antes de sugerir aos alunos uma pesquisa na internet, 
recomendamos verificar se o endere•o indicado no livro ou 
neste Manual permanece o mesmo. Essa recomenda•‹o se 
deve ao fato de a internet ser uma ferramenta de pesquisa 
din‰mica por natureza, de forma que s— nos responsabiliza-
mos pela indica•‹o dos sites atŽ a data de acesso menciona-
da ap—s cada endere•o eletr™nico. A maioria dos endere•os Ž 
est‡vel, sobretudo das institui•›es mais reconhecidas, entre-
tanto, Ž poss’vel haver mudan•as.

ACORDO Norte-Americano de Livre-ComŽrcio (Nafta). Dispon’vel 
em: <www.nafta-sec-alena.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

AGæNCIA Central de Intelig•ncia (CIA). Dispon’vel em: <www.

cia.gov>. Acesso em: 12 mar. 2013.

AGæNCIA Espacial dos Estados Unidos (NASA). Dispon’vel em: 
<www.nasa.gov>. Acesso em: 12 mar. 2013.

çREA de Livre-ComŽrcio das AmŽricas (ALCA). Dispon’vel em: 
<www.ftaa-alca.org/ALCA_P.ASP>. Acesso em: 12 mar. 2013.
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vel em: <www.asean.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ASSOCIA‚ÌO de Ge—grafos Brasileiros (AGB). Dispon’vel em: 
<www.agb.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

BANCO Central do Brasil. Dispon’vel em: <www.bcb.gov.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

BANCO Mundial Ð Brasil. Dispon’vel em: <www.bancomundial.

org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

BANCO Mundial. Dispon’vel em: <www.worldbank.org>. Aces-
so em: 12 mar. 2013.

BBC Brasil. Dispon’vel em: <www.bbc.co.uk/portuguese>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

CåMARA dos Deputados. Dispon’vel em: <www2.camara.gov.

br>. Acesso em: 12 mar. 2013.
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Acesso em: 12 mar. 2013.
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n’vel em: <cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.
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em: 12 mar. 2013.

CLARêN. Dispon’vel em: <www.clarin.com>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

CNN em espanhol. Dispon’vel em: <edition.cnn.com/espanol>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.
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tion.com>. Acesso em: 12 mar. 2013.
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Acesso em: 12 mar. 2013.

EXAME. Dispon’vel em: <portalexame.abril.com.br>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.

FOLHA de S.Paulo. Dispon’vel em: <www.folha.uol.com.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

FORBES. Dispon’vel em: <www.forbes.com>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

FOR‚AS de Paz das Na•›es Unidas. Dispon’vel em: <www.

un.org/en/peacekeeping>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FORTUNE Global 500. Dispon’vel em: <money.cnn.com/maga-

zines/fortune/global500/2009>. Acessos em: 12 mar. 2013.

FîRUM de Di‡logo êndia, Brasil e çfrica do Sul Ð IBSA/IBAS. Dispo-
n’vel em: <www.ibsa-trilateral.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDA‚ÌO de Amparo ˆ Pesquisa do Estado de S‹o Paulo (Fapesp). 
Dispon’vel em: <www.fapesp.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDA‚ÌO Sistema Estadual de An‡lise de Dados (Seade). Dis-
pon’vel em: <www.seade.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDO das Na•›es Unidas para a Inf‰ncia (Unicef ) Ð Brasil. Dis-
pon’vel em: <www.unicef.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

FUNDO Monet‡rio Internacional (FMI). Dispon’vel em: <www.

imf.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

GLOBALIZATION and World Cities (GaWC). Dispon’vel em: 
<www.lboro.ac.uk/gawc>. Acesso em: 12 mar. 2013.

GRUPO dos 20 Ð G-20 (financeiro). Dispon’vel em: <www.g20.

org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Dispon’vel 
em: <www.idec.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estat’stica (IBGE). Dispon’vel 
em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO de Pesquisa Ambiental da Amaz™nia (IPAM). Dispon’-
vel em: < www.ipam.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO de Pesquisa Econ™mica Aplicada (Ipea). Dispon’vel 
em: <www.ipea.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO do Patrim™nio Hist—rico e Art’stico Nacional (Iphan). 
Dispon’vel em: <portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An’sio 
Teixeira (Inep). Dispon’vel em: <www.inep.gov.br>. Acesso em: 
12 mar. 2013.
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INSTITUTO Nacional de Meteorologia (INMET). Disponível em: 
<www.inmet.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Disponível 
em: <www.inpe.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INSTITUTO Socioambiental. Disponível em: <www.socioam-
biental.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

INTERNATIONAL Organization for Standardization (ISO). Disponí-
vel em: <www.iso.ch>. Acesso em: 12 mar. 2013

ISTOÉ. Disponível em: <www.istoe.com.br>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

JORNAL do Brasil. Disponível em: <jbonline.terra.com.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

MERCADO Comum do Sul – Mercosul (portal oficial). Disponível 
em: <www.mercosur.int>. Acesso em: 12 mar. 2013.

MINISTÉRIO da Educação (MEC). Disponível em: <portal.mec.
gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

MINISTÉRIO das Relações Exteriores (MRE). Disponível em: 
<www.mre.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

MINISTÉRIO do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Disponível em: <www.mdic.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 
2013.

NATIONAL Geographic. Disponível em: <www.nationalgeogra-
phic.com>. Acesso em: 12 mar. 2013.

NOVA Escola. Disponível em: <revistaescola.abril.com.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

O ESTADO de S. Paulo. Disponível em: <www.estadao.com.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

O GLOBO. Disponível em: <www.globo.com>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

ONU – Nações Unidas no Brasil. Disponível em: <www.onu-
-brasil.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU). Disponível em: 
<www.un.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAO). Disponível em: <www.fao.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (UNIDO). Disponível em <www.unido.org>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Disponível em: <www.oecd.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Disponí-
vel em: <www.nato.int>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO Internacional do Trabalho (OIT). Disponível em: 
<www.ilo.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO Mundial do Comércio (OMC). Disponível em: 
<www.wto.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

ORGANIZAÇÃO para a Educação, a Ciência e a Cultura das 
Nações Unidas (Unesco) – Brasil. Disponível em: <www.unesco.
org/pt/brasilia>. Acesso em: 12 mar. 2013.

PETROBRAS. Disponível em: <www.petrobras.com.br>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.

PORTAL Aprendiz. Disponível em: <aprendiz.uol.com.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

PORTAL Brasil (República Federativa do Brasil). Disponível em: 
<www.brasil.gov.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

PRAVDA (jornal russo, versão em português). Disponível em: 
<port.pravda.ru>. Acesso em: 12 mar. 2013.

PROGRAMA das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) – Brasil. Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.

PROGRAMA das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Disponível em: <www.undp.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SERVIÇO Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Disponí-
vel em: <www.dn.senai.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SOCIEDADE Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Dispo-
nível em: <www.sbpcnet.org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

SOCIEDADE de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globa-
lização Econômica – SOBEET. Disponível em: <www.sobeet.org.
br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

TRANSPARÊNCIA Brasil. Disponível em: <www.transparencia.
org.br>. Acesso em: 12 mar. 2013.

TRANSPARÊNCIA Internacional. Disponível em: <www.transpa-
rency.org>. Acesso em: 12 mar. 2013.

TV Brasil. Disponível em: <www.tvbrasil.org.br>. Acesso em:  
12 mar. 2013.

TV Cultura. Disponível em: <www.tvcultura.com.br>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.

UNASUL (UNASUR). Disponível em: <www.unasursg.org>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

UNIÃO Europeia. Disponível em: <europa.eu/index_pt.htm>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

UOL Educação. Disponível em: <educacao.uol.com.br>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.

VALOR Econômico. Disponível em: <www.valoronline.com.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2013.

VEJA. Disponível em: <veja.abril.com.br>. Acesso em: 12 
mar. 2013.

anotações
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Nesta seção, propomos projetos interdisciplinares com as 
disciplinas que compõem a área de conhecimento Ciências 

Humanas e suas tecnologias. Essas atividades podem ser rea-
lizadas como tarefa extraclasse.

 f 1. Adeus, Lênin – Alemanha, a difícil 
reunificação

Atividade relacionada à ordem geopolítica do pós-Segunda 
Guerra, tema tratado no capítulo 4 (unidade 1), e à Alemanha, 

um dos temas desenvolvidos no capítulo 8 (unidade 2).

Introdução

Em 1989, a senhora Kerner passa mal e fica em estado 
de coma por um período. Esse não seria um acontecimento 
que devesse chamar a atenção, não fosse o fato de ele ter 
ocorrido na Alemanha oriental poucos dias antes da queda 
do Muro de Berlim. Quando ela desperta, já em meados do 
ano seguinte, a sua cidade, Berlim oriental, e o país como um 
todo estão sensivelmente transformados. Preocupado com a 
frágil saúde de sua mãe, Alexander decide esconder-lhe os 
acontecimentos do último ano, contando com a ajuda da 
namorada e de um amigo diretor de vídeos. Esse amigo se 
encarrega de produzir noticiários de TV, simulando situações 
anteriores às grandes mudanças que estavam em curso. Esse 
é o tema do filme Adeus, Lênin, dirigido por Wolfgang Becker 
e lançado em 2002. Com base no capítulo, uma sequência 
de atividades que propõem a análise do filme permite o 
estabelecimento de conexões entre a Geografia e a História, 
analisando os acontecimentos que precipitaram a queda do 
Muro de Berlim, símbolo maior do desmoronamento dos re-
gimes de economia planificada do Leste europeu, e propicia-
ram a reunificação alemã – não sem conflitos e contradições.

Objetivos

 ■ Compreender e analisar o significado da derrocada do 
“socialismo real” no Leste europeu, no quadro das relações 
econômicas e geopolíticas do mundo contemporâneo.

 ■ Reconhecer, comparar e analisar aspectos econômicos, so-
ciais, políticos e culturais das economias capitalistas e dos 
regimes de economia planificada.

 ■ Desenvolver procedimentos de análise de obras cinemato-
gráficas, considerando seus conteúdos e processos históri-
co-geográficos.

 ■ Desenvolver procedimentos de coleta, seleção e organiza-
ção de dados e informações em diferentes fontes de pes-
quisa e consulta.

 ■ Desvendar processos de manipulação das informações em 
diferentes momentos históricos e níveis sociais: antes o Es-
tado alemão oriental manipulava as informações buscan-
do manter o regime comunista; por outro lado, após seu 
fim, o filho da senhora Kerner manipulava as informações 
tentando esconder dela a derrocada do regime.

Conteúdos

Alemanha (política, economia, sociedade e cultura) – 
Reunificação alemã – Muro de Berlim – Guerra Fria – Econo-
mia capitalista – Economia planificada – Socialismo real.

Tempo estimado

Equivalente a quatro ou cinco aulas. 

Desenvolvimento das atividades

 ■ Com o professor de História, converse com a turma sobre a 
proposta de trabalho. É recomendável reservar um tempo 
e um espaço adequados para ela e verificar a disponibilida-
de de equipamentos necessários à sua realização.

 ■ Assista ao filme com o professor de História pelo menos 
uma vez antes de iniciar o trabalho com os alunos. Procu-
rem extrair dele todas as informações e questões pertinen-
tes e anotem o que mais lhes chamou a atenção, assim 
como as suas impressões sobre o enredo, os personagens, 
os ritmos, as situações, a estrutura narrativa, etc.

 ■ Procure ter em mãos a ficha técnica do filme: título, diretor, 
elenco, produtora, duração, contexto de produção, núcleo 
da trama e outras informações.

 ■ Inicie o trabalho em sala de aula explorando aspectos re-
lacionados aos contextos e à ambientação do filme: cená-
rios, paisagens, cidades que são palco dos acontecimentos, 
objetos, aspectos dos modos de vida. Faça uma lista dos 
elementos que caracterizavam a vida na antiga Alemanha 
oriental: a onipresente dificuldade para expressar opiniões 
sobre o regime, a paisagem urbana, os objetos das casas, as 
condições das edificações e dos espaços públicos, o abas-
tecimento de bens, os veículos, as expectativas diante das 
mudanças em curso, etc.

 ■ Prepare a turma antes da exibição do filme. Isso pode ser 
feito expondo o título e questionando ao que ele remete, 
perguntando se já conhecem ou ouviram falar da obra, se 
imaginam do que ela trata, etc. Essa preparação os auxiliará 
na formulação de indagações e hipóteses, que poderão ser 
confirmadas ou não.

 ■ Alguns procedimentos adotados pelo professor tam-
bém podem ser propostos aos alunos, como a mon-
tagem de uma ficha técnica do filme e o registro de 
impressões pessoais. Este pode ser feito durante a exi-
bição do filme ou logo após. Um roteiro prévio pode 
auxiliá-los nessa tarefa.

 ■ Auxilie os alunos durante as anotações de cenas e con-
textos importantes e peça-lhes que estabeleçam relações 
entre a obra apresentada e os temas e conceitos em es-
tudo. Isso os ajudará a elucidar fenômenos, compreender 
contextos históricos, relacionar acontecimentos, atores e 
contextos. Caso julgue necessário, durante a exibição do 
filme podem ser feitas algumas paradas ou o retorno a ce-
nas anteriores para esclarecimentos aos alunos.

8   CiêNCiAS HuMANAS E SuAS TECNOLOgiAS:  
ATividAdES iNTEgRAdORAS 
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 ■ Ap—s a exibi•‹o do filme, Ž importante que os professo-

res se coloquem ˆ disposi•‹o da turma para conversas, 

debates e esclarecimentos. A seguir, pe•a aos alunos que 

organizem seus registros e, com base neles, elaborem uma 

disserta•‹o individual sobre o tema.

 ■ Avalia•‹o Ð Examine com aten•‹o os textos escritos pelos 

alunos e sua participa•‹o nos momentos de debate. Verifi-

que o dom’nio de conceitos, no•›es e processos em ques-

t‹o, bem como o dom’nio na elabora•‹o de um texto disser-

tativo. Reserve um tempo para que a turma avalie a proposta 

e recomende outras obras que tratam do mesmo tema.

Bibliografia para o professor

HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve sŽculo XX, 1914-

-1991. S‹o Paulo: Companhia das Letras, 1995.

KURZ, Robert. O retorno do Potemkim: capitalismo de fachada e 

conflito distributivo na Alemanha. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

MORAN, JosŽ Manuel. O v’deo na sala de aula. Comunica•‹o & 

Educa•‹o. S‹o Paulo: ECA/Moderna, [2]: 27 a 35, jan./abr. 1995. 

Dispon’vel em: <www.eca.usp.br/prof/moran/vidsal.

htm#inadequados>. Acesso em: 6 fev. 2013.

NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. S‹o 

Paulo: Contexto, 2003. Veja resenha deste livro dispon’vel em: 

<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/715/71550112.pdf>. Acesso 

em: 6 fev. 2013.

Indicações de fontes para o aluno

MAGNOLI, DemŽtrio. O mundo contempor‰neo. S‹o Paulo: 

Atual, 2008.

NATIONAL GEOGRAPHIC. O muro, ano 7, n. 86, maio 2007. p. 

98-123.

SMITH, Dan. Atlas dos conflitos mundiais. S‹o Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007.

______. Atlas da situação mundial. S‹o Paulo: Companhia Edito-

ra Nacional, 2007.

 f 2. Globalização e empresas transnacionais

Atividade relacionada ao tema do cap’tulo 2 (unidade 1)  

e do cap’tulo 6 (unidade 2).

Introdução

Cada vez mais a globaliza•‹o vem se destacando em sua 

face econ™mica pela atua•‹o das companhias globais. S‹o 

empresas transnacionais que, em busca da maximiza•‹o dos 

lucros, passam a atuar no espa•o geogr‡fico mundial, ultra-

passando o ‰mbito estatal ou nacional e valendo-se de es-

tratŽgias como a obten•‹o de benef’cios e isen•›es fiscais, a 

deslocaliza•‹o de suas unidades produtivas e de altos servi-

•os (pesquisa, publicidade, marketing, vendas) e a organiza-

•‹o em redes geogr‡ficas. Trata-se de um tema de interesse 

para a Geografia e a Hist—ria, uma vez que corresponde a uma 

reorganiza•‹o espacial das bases produtivas do capitalismo 

e uma nova fase da Òmundializa•‹oÓ, que tem lugar na atual 

etapa informacional Ð um meio tŽcnico-cient’fico informa-

cional marcado pelos extraordin‡rios avan•os tecnol—gicos 

nos sistemas de telecomunica•›es, informa•›es e transpor-

tes. Como assinala o consagrado historiador Eric Hobsbawn, 

trata-se de um processo cuja •nfase principal est‡ nas esferas 

dos transportes, das tecnologias e da economia, oferecendo 

limites ao poder estatal. A proposta de uma sequência de 

atividades prev• a leitura e interpreta•‹o de representa•›es 

cartogr‡ficas dos fen™menos citados.

Objetivos

 ■ Compreender processos de constitui•‹o da globaliza•‹o 

como nova escala de rela•›es humanas e avaliar seus efeitos.

 ■ Reconhecer e analisar o papel das empresas transnacionais 

como um dos principais atores da globaliza•‹o, avaliando 

seus objetivos e estratŽgias locacionais.

 ■ Ler e interpretar informa•›es representadas em mapas, 

plantas e cartas em diferentes escalas.

 ■ Ler, interpretar e produzir textos em diferentes g•neros.

 ■ Desenvolver procedimentos de coleta, sele•‹o, organiza-

•‹o e an‡lises de dados e informa•›es em diferentes fontes 

de pesquisa e consulta.

Conteúdos

Globaliza•‹o Ð Estado nacional Ð Empresa transnacional 

Ð capitalismo informacional Ð Territ—rio Ð Rede geogr‡fica Ð 

Meio tŽcnico-cient’fico-informacional Ð Escala geogr‡fica Ð 

Produ•‹o industrial.

Tempo estimado

Equivalente a quatro ou cinco aulas. 

Desenvolvimento das atividades

 ■ Converse com a turma sobre o que j‡ sabem ou pensam 

a respeito do assunto. Assinale o papel das empresas, do 

Estado e das novas tecnologias de informa•‹o e comuni-

ca•‹o na constitui•‹o dessa nova escala de rela•›es hu-

manas. Se necess‡rio, apresente textos para leitura e pe•a 

aos alunos que comparem os elementos desse novo per’o-

do com os anteriores, como o da internacionaliza•‹o da 

produ•‹o econ™mica capitalista (veja o item Indicaç›es de 

fontes para o aluno).

 ■ Pe•a aos alunos que examinem mapas da montadora de 

autom—veis japonesa Toyota e da cadeia de lanchonetes 

McDonaldÕs, que s‹o alguns exemplos de companhias glo-

bais ou empresas-mundo. Mapas como esses podem ser re-

tirados das p‡ginas 62 e 63 do Atlas da mundialização (veja 

indica•‹o na Bibliografia para o professor). Com base nos 

mapas eles dever‹o identificar as unidades de produ•‹o e 

servi•os, sua expans‹o e principais fluxos econ™micos. So-

licite que organizem as conclus›es em um relat—rio parcial.

 ■ Proponha uma r‡pida pesquisa sobre a instala•‹o de empre-

sas transnacionais no per’odo recente no Brasil, em especial 

montadoras de ve’culos. Pe•a que levantem dados sobre a 

concess‹o de benef’cios e isen•›es fiscais concedidas ˆs em-

presas, e as eventuais contrapartidas sociais, como o nœmero 

de empregos criados e a dinamiza•‹o da economia local.

 ■ Avalia•‹o Ð Considere a participa•‹o de cada aluno nos 

momentos individuais e coletivos e analise a produ•‹o de 

textos de acordo com os objetivos propostos, articulados 

ao tema de estudo do cap’tulo e da unidade.
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Bibliografia para o professor

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 7. ed. S‹o Paulo: Paz e 
Terra, 2003. (A era da informa•‹o: economia, sociedade e cultura, 1).

DURAND, Marie Fran•oise et al. Atlas da mundialização: com- 
preender o espa•o mundial contempor‰neo. S‹o Paulo: Saraiva, 
2009.

HAESBAERT, RogŽrio. Territórios alternativos. Niteroi: Eduff; S‹o 
Paulo: Contexto, 2002.

HOBSBAWN, Eric. O novo século: entrevista a Antonio Polito. S‹o 
Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento 
œnico ˆ consci•ncia universal. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria L.; SOUZA, Maria A. (Orgs.). Terri-

tório, globalização e fragmentação. S‹o Paulo: Hucitec, 1996.

Indicações de fontes para o aluno

ATELIER de Cartografia Sciences Po (em franc•s). Dispon’vel em: 
<http://cartographie.sciences-po.fr>. Acesso em: 6 fev. 2013.

DURAND, Marie Fran•oise et al. Atlas da mundialização. S‹o 
Paulo: Saraiva, 2009.

SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. S‹o Paulo: çtica, 2012.

 f 3. As sociedades de controle no 
capitalismo informacional-global

Atividade relacionada aos temas dos cap’tulos 1 e 2  
da unidade 1.

Introdução

Dentre as diversas possibilidades de investiga•‹o que o 
estudo do capitalismo informacional global oferece ao cam-
po da Filosofia, propusemos uma reflex‹o sobre o que se de-
nomina sociedades de controle. Este projeto interdisciplinar 
envolvendo a Geografia e a Filosofia tem como principal ob-
jetivo conceituar essa express‹o e refletir sobre alguns 

de seus desdobramentos, pois isso ser‡ œtil ao longo da 
unidade 1, especialmente nos dois cap’tulos iniciais.

O fil—sofo franc•s Michel Foucault (1926-1984) fez um 
estudo das rela•›es de poder nas sociedades. Para ele, as so-

ciedades disciplinares se constituem entre os sŽculos XVIII 
e XIX, tendo seu apogeu no sŽculo XX. Trata-se da inven•‹o 
de institui•›es de confinamento, como a escola, o hospital, 
o exŽrcito, a pris‹o, o manic™mio, a f‡brica. Segundo Fou-
cault, ao frequentar sucessivas dessas institui•›es, os seres 
humanos v‹o sendo sujeitados a uma sequ•ncia de confi-
namentos, da fam’lia para escola, da escola para a f‡brica, 
etc. No disciplinamento, os corpos s‹o controlados, o espa•o 
e o tempo s‹o predeterminados, assim como os ritmos, os 
movimentos, os desejos. Parte da diferencia•‹o da vida, da 
possibilidade de cria•‹o, s‹o neutralizadas, sendo subordi-
nadas ˆ reprodu•‹o, aos moldes. 

Para o tambŽm fil—sofo franc•s Gilles Deleuze (1925-
-1995), hoje, alŽm dessa modela•‹o dos indiv’duos, resultado 
direto das diversas formas de disciplina, vive-se uma modu-
la•‹o dos fluxos de cren•as e desejos, o que equivale a dizer, 
um guia dado previamente ˆs a•›es dos indiv’duos. Rotas 
predeterminadas, agora com GPS, n‹o mais estimulam a cria-

•‹o de poss’veis caminhos quaisquer; os desejos s‹o molda-
dos pelo marketing, os ideais seguem modas, embarcam-se 
em ondas sem nenhuma reflex‹o. Rotas predeterminadas 
tambŽm para a forma de pensar, que tambŽm Ž monitorada 
eletronicamente. Nas chamadas por Deleuze sociedades de 

controle n‹o se trata mais apenas de disciplinar os corpos em 
espa•o fechado, mas de controlar a cŽu aberto, Òanimal numa 
reserva, homem numa empresa (coleira eletr™nica)Ó (DELEU-
ZE, 1992. p. 224). 

A capacidade de cria•‹o, caracter’stica dos seres huma-
nos, Ž subestimada; os mundos poss’veis s‹o antecipados e 
apresentados de forma controlada. ƒ evidente que as institui-
•›es disciplinares e os pensamentos disciplinares n‹o foram 
deixados de lado: atŽ hoje h‡ a escola, a f‡brica, etc. O que 
acontece Ž que foram somadas a isso tecnologias de subor-
dina•‹o do espa•o ao tempo. ÒNas sociedades de controle, as 
rela•›es de poder se expressam pela a•‹o a dist‰ncia de uma 
mente sobre a outra, pela capacidade de afetar e ser afetado 
dos cŽrebros, midiatizada e enriquecida pela tecnologia.Ó (LA-
ZZARATO, 2006. p. 76). 

Essa atualiza•‹o das sociedades disciplinares em so-
ciedades de controle s— foi poss’vel a partir da Segunda 
Guerra, por causa do desenvolvimento tecnol—gico, com o 
advento da Terceira Revolu•‹o Industrial, que se intensifica 
a cada dia a partir dos anos 1970. Com a inven•‹o da inter-
net, o barateamento dos aparelhos eletr™nicos e o suces-
sivo desenvolvimento de novas tecnologias, vemos hoje 
a participa•‹o efetiva na sociedade indissoci‡vel do uso 
de aparatos tecnol—gicos Ð estes, cada dia menores (mini, 
micro, nano) e mais complexos, capazes de transformar as 
rela•›es das pessoas. 

O controle opera n‹o mais por confinamento, como nas 
sociedades disciplinares, mas pela comunica•‹o instant‰nea, 
mediada pelas m’dias, pela colabora•‹o entre os cŽrebros. 
ÒOs indiv’duos tornaram-se ÔdividuaisÕ, divis’veis, e as massas 
tornaram-se amostras, dados, mercados ou ÔbancosÕÓ (DELEU-
ZE, 1992. p. 222).

Objetivos

 ■ Levar ˆ compreens‹o do papel e da import‰ncia da discus-
s‹o sobre a sociedade de controle na atual fase do capita-
lismo marcado pela revolu•‹o informacional.

 ■ Tornar a compreens‹o do assunto tratado mais complexa 
e cr’tica, por meio do estudo de conceitos filos—ficos, tais 
como sociedade de controle e sociedade disciplinar.

 ■ Relacionar os estudos geogr‡ficos sobre mundo contem-
por‰neo, economia, geopol’tica e sociedade a uma refle-
x‹o filos—fica sobre a responsabilidade de cada indiv’duo e 
de suas decis›es cotidianas, aproximando o estudo escolar 
ˆ esfera individual de a•‹o dos estudantes. 

 ■ Desenvolver conhecimento e pr‡tica de procedimentos 
para coletar, selecionar e sintetizar dados em diferentes 
fontes de pesquisa.

 ■ Desenvolver a capacidade de articular ideias e de se ex-
pressar em pœblico com coer•ncia e clareza, assim como 
de trabalhar colaborativamente numa equipe.
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Conteúdos

Sociedades de controle – Sociedades disciplinares – Rela-

ções de poder – Capacidade de criação como característica 

do humano e ausência de pensamento crítico na sociedade 

atual – Capitalismo informacional.

Tempo estimado

Equivalente a quatro ou cinco aulas. 

Desenvolvimento das atividades

 ■ Introduza a atividade expondo aos alunos a importância de se 

pensar sobre as vantagens e desvantagens do uso do apara-

to tecnológico disponível hoje, no capitalismo informacional. 

Nesta primeira etapa, de sensibilização para o tema a ser estu-

dado, proponha à turma que se divida em grupos e dê para 

cada um deles um dos textos a seguir, que foram escritos para 

esta atividade com base em propagandas e notícias reais.

Bebê feliz

Berçário e escola de educação infantil com monitoramento.

Acompanhamento on-line: Considerando o ritmo acelerado da vida moderna, o excesso de trabalho e a falta de tempo, ofere-

cemos o servi•o de monitoramento on-line, por meio de c‰meras espalhadas por todos ambientes da escola. Os pais podem acessar 

as imagens em tempo real para acompanhar o dia a dia de seu filho, como se estivessem com ele.

Refei•‹o sob medida: O card‡pio Ž elaborado semanalmente por uma nutricionista, que utiliza a alimenta•‹o como ferra-

menta pedag—gica, explorando suas cores, texturas, sabores e cheiros. A alimenta•‹o Ž desenvolvida em nossa pr—pria cozinha, com 

ingredientes de proced•ncia conhecida e de acordo com a faixa et‡ria da crian•a. 

Participa•‹o da fam’lia: Acreditando que n‹o h‡ nada mais importante para a crian•a que o conv’vio e a rela•‹o com a 

fam’lia, trabalhamos numa pol’tica de portas abertas. AlŽm do monitoramento on-line, os familiares contam com facilidades como 

relat—rios e reuni›es, que auxiliam em sua participa•‹o na educa•‹o das crian•as.

Hor‡rio personalizado: Quem define os hor‡rios de entrada e de sa’da das crian•as s‹o os pais e por isso a mensalidade do 

Beb• Feliz Ž calculada conforme as necessidades dos mesmos.

Seguran•a: Somente os pais ou respons‡veis cadastrados no ato da matr’cula e previamente conhecidos poder‹o retirar a 

crian•a. Contamos tambŽm com o servi•o de c‰meras externas na entrada do ber•‡rio e na fachada do prŽdio, o que nos permite 

acompanhar toda a movimenta•‹o nas proximidades da escola. 

Câmera flagra mulher achando carteira e dando dinheiro aos filhos

A mãe distribui conteúdo assim que encontra pertence. 

Dono da carteira afirma que havia pelo menos R$ 800,00 em vales e dinheiro.

As c‰meras de seguran•a de uma loja no centro comercial de uma grande cidade flagraram o momento em que uma mulher 

encontra uma carteira perdida no ch‹o e distribui o dinheiro para os filhos, para que gastem em presentes.

A carteira pertence a um consumidor que estava fazendo compras com a esposa e, na pressa de colocar os produtos no carro em 

um dia de chuva, deixou o objeto cair.

Nas imagens da c‰mera de seguran•a, Ž poss’vel ver que a mulher abre a carteira e imediatamente distribui o conteœdo para os 

seus dois filhos. Segundo o dono da carteira, havia R$ 200,00 em dinheiro e R$ 600,00 em cart›es de presente. Para ele, o que realmente 

chateia nessa situa•‹o Ž que Ž um adulto fazendo isso, servindo de mau exemplo para as crian•as. As imagens foram entregues ao 

dono da carteira e a fam’lia pediu que qualquer informa•‹o a respeito da mulher seja encaminhada ˆ pol’cia.

Câmeras de segurança começam a funcionar em município do interior de Minas Gerais

Ao todo, 24 equipamentos monitoram vários pontos do município. Imagens são vistas em tempo real pela 

Guarda Municipal.

Os equipamentos foram instalados para fazer a seguran•a na cidade e est‹o distribu’dos em v‡rios pontos, principal-

mente no centro.

A implanta•‹o das c‰meras na cidade aconteceu ap—s sete anos de estudos. A vigil‰ncia Ž feita 24 horas e todas as imagens s‹o 

vistas em tempo real pelos guardas municipais na central de monitoramento. AlŽm de prevenir os crimes que estejam prestes a acon-

tecer, a ideia Ž ajudar tambŽm na localiza•‹o de criminosos. Todas as imagens s‹o gravadas e arquivadas pela Guarda Municipal.

A obra teve um custo de R$ 1 milh‹o. 
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Mulher Ž demitida por usar redes sociais durante licen•a mŽdica

Uma mulher foi demitida na Suíça por usar um site de relacionamentos depois de se ausentar do trabalho 

alegando estar muito doente para usar um computador.

A mulher estava sofrendo de enxaqueca e disse aos seus chefes que precisava se deitar em um quarto escuro.

A empresa disse que a descoberta de que ela estava usando o site enquanto deveria estar repousando destruiu sua confian•a na 

funcion‡ria e motivou sua demiss‹o.

A mulher, no entanto, afirmou a um jornal su’•o que Ž inocente e que estava acessando a internet a partir de seu aparelho celular, 

deitada na cama.

A funcion‡ria disse ainda n‹o acreditar na vers‹o da empresa de que uma colega teria notado que ela estava usando o site de 

relacionamentos, e a acusa de ter usado truques para espion‡-la.

Segundo ela, a empresa criou um perfil fict’cio no site e se tornou ÒamigoÓ dela, para monitorar suas atividades on-line.

Suas suspeitas se iniciaram quando o ÒamigoÓ sumiu de sua p‡gina repentinamente, depois que ela foi demitida.

Mas a empresa afirma que seguiu uma l—gica simples: a de que aqueles que est‹o em condi•›es de usar o site de relacionamen-

tos enquanto sofrem de enxaqueca, tambŽm est‹o em condi•›es de trabalhar com enxaqueca.

Esta n‹o Ž a primeira vez que o site causa pol•mica em locais de trabalho. Algumas empresas proibiram seu uso, enquanto outras 

demitiram funcion‡rios por fazer coment‡rios sobre o trabalho em suas p‡ginas.

C‰meras de empresa de transportes de Belo Horizonte est‹o dispon’veis no site

Imagens das c‰meras que fornecem a um telejornal local a situa•‹o do tr‰nsito, ao vivo, nas principais ruas e avenidas do centro 

da capital poder‹o ser vistas tambŽm pela internet. 

O site da principal empresa de transportes de BH passou a mostrar imagens das 22 c‰meras do centro de controle operacional, 

que ficam principalmente na zona central. Segundo a empresa, as imagens s‹o atualizadas a cada minuto. 

De acordo com a empresa, est‹o sendo implantados painŽis com mapas em abrigos de pontos de ™nibus. Eles informam itiner‡-

rios e quadro de hor‡rios das linhas. A instala•‹o ser‡ gradativa e deve ser feita em 230 locais na zona central. 

Caneta filmadora com bateria interna recarreg‡vel

Imagine quantas coisas voc• poder‡ filmar sem ser percebido!

Objeto mais do que œtil para diversas situa•›es do dia a dia: no trabalho, em casa, na rua! Compre agora! Incr’vel!

Uma œnica caneta, tr•s fun•›es: caneta, pen-drive e c‰mera de v’deo, que filma colorido e com ‡udio.

Dœvidas?

Pergunta: Como fa•o para gravar?

Resposta: Esta caneta Ž bem simples de usar. Apenas aperte o bot‹o para gravar, depois aperte-o novamente para parar 

de gravar.

P: Como carrego a bateria?

R: Basta voc• ligar a caneta no carregador e este, na tomada ou na porta USB do seu computador. Ela demora em torno de 2 

horas para carregar completamente.

P: Quanto tempo dura a bateria da caneta filmadora?

R: A bateria dura em torno de 2 horas, ou seja, voc• far‡ uma grava•‹o de atŽ 2 horas.

P: Qual Ž a resolu•‹o das canetas?

R: A resolu•‹o Ž de 640 x 480 pixels. Esta resolu•‹o tem uma qualidade boa e permite identificar facilmente pessoas e objetos.

P: Qual Ž a dist‰ncia para se fazer a grava•‹o?

R: Para garantir a qualidade do ‡udio, recomenda-se uma dist‰ncia de atŽ 3 metros. Para capturar a imagem com qualidade, 

o fabricante recomenda atŽ 12 metros. Em ambientes mais escuros, nossos clientes t•m conseguido fazer boas grava•›es numa 

dist‰ncia de atŽ 5 metros.
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 ■ Ap—s a leitura dos textos propostos, distribua aos alunos 
as quest›es a seguir. Saliente que se trata apenas de um 
roteiro de discuss‹o e que essas quest›es n‹o devem ser 
respondidas como um question‡rio. Elas devem estimular 
os alunos a discutir suas opini›es, eventualmente contra-
pondo com sua experi•ncia pessoal, buscar argumentos 
para fundament‡-las, trocando ideias, comparando suas 
cren•as, investigando as origens de suas ideias, podendo 
reafirm‡-las ou desistir delas, conforme demonstrem con-
sist•ncia insuficiente.

1.  Quais s‹o as vantagens que se podem apontar no uso do 
aparato eletr™nico aqui relatado? Por qu•?

2.  Seria poss’vel apontar algumas desvantagens desse uso? 
Quais? Por qu•? 

3.  Pode-se afirmar que aquilo que Ž considerado quest‹o de 
seguran•a para uns pode ser, ao mesmo tempo, aus•ncia 
de privacidade para outros? Justifique.

4.  Pode-se pensar que, em algumas situa•›es, a tecnologia 
atenta contra a liberdade? Em que medida o monitora-
mento vira controle? D• um exemplo e justifique. 

 ■ Acompanhe o trabalho dos grupos. ƒ necess‡rio orientar 
o trabalho colaborativo, investigativo e dial—gico. Ajude 
os alunos a entender que n‹o se trata de elabora•‹o de 
respostas, mas de amplia•‹o de pontos de vista por meio 
da busca de fundamenta•‹o das ideias que ser‹o expostas 
e compartilhadas. Sendo assim, n‹o se trata de busca de 
consenso, mas sim de uma investiga•‹o.

 ■ Pe•a a cada grupo que fa•a um relat—rio da discuss‹o, nar-
rando o movimento do racioc’nio que o grupo percorreu, 
os entraves, as idas e vindas, as quest›es que ficam e como 
delinearam o problema ao qual chegaram.

 ■ A etapa seguinte Ž de exposi•‹o e compartilhamento das 
experi•ncias dos grupos. ƒ importante que o professor n‹o 
permita a simples leitura do relat—rio feito. Os alunos de-
vem expor os textos que receberam na atividade, pois s‹o 
diferentes entre si, e devem narrar as dificuldades encon-
tradas, suas discord‰ncias, os argumentos e as ideias que 
foram levantados. ƒ desej‡vel que uns possam interferir na 
exposi•‹o dos outros, cotejando as experi•ncias, compa-
rando as ideias, pois, embora os textos trabalhados pelos 
grupos sejam diferentes entre si, a ideia a que se quer che-
gar Ž a mesma. O objetivo Ž que se fa•a um grande di‡lo-
go sobre o assunto. Fique atento para organizar as falas de 
modo que seja uma atividade produtiva e n‹o se disperse. 

 ■ Depois dessa fase de sensibiliza•‹o para o tema e de pro-
blematiza•‹o, com a participa•‹o ativa dos alunos, Ž o mo-
mento de formalizar o estudo para, ao esclarecer o conceito 
de sociedades de controle, torn‡-lo œtil para o pensamento 
cr’tico dos alunos em rela•‹o ao mundo e ˆs suas vidas. 

 ■ A seguir, disponibilizamos um texto do fil—sofo RogŽrio da 
Costa sobre sociedade de controle, que pode ser dado aos 
alunos para que complementem e aprofundem suas vi-
s›es sobre o tema discutido atŽ o momento. ƒ importante 
que o professor, com o aux’lio do colega de Filosofia, se 
certifique da compreens‹o dos alunos. Se for necess‡rio, 
fa•a uma leitura em conjunto, parando para elucidar as dœ-
vidas que surjam. 

Sociedade de controle

Num artigo intitulado “Post-Scriptum sobre as Sociedades 

de Controle”, o filósofo Gilles Deleuze (1990) indicava alguns 

aspectos que poderiam distinguir uma sociedade disciplinar 

de uma sociedade de controle. As sociedades disciplinares po-

dem ser situadas num período que vai do século XVIII até a Se-

gunda Grande Guerra, sendo que os anos da segunda metade 

do século XX estariam marcados por seu declínio e pela res-

pectiva ascensão da sociedade de controle. Seguindo as análi-

ses de Michel Foucault, Deleuze percebe no enclausuramento 

a operação fundamental da sociedade disciplinar, com sua 

repartição do espaço em meios fechados (escolas, hospitais, 

indústrias, prisão...), e sua ordenação do tempo de trabalho. 

Ele chamou esses processos de moldagem, pois um mesmo 

molde fixo e definido poderia ser aplicado às mais diversas 

formas sociais. Já a sociedade de controle seria marcada pela 

interpenetração dos espaços, por sua suposta ausência de li-

mites definidos (a rede) e pela instauração de um tempo con-

tínuo no qual os indivíduos nunca conseguiriam terminar coi-

sa nenhuma, pois estariam sempre enredados numa espécie 

de formação permanente, de dívida impagável, prisioneiros 

em campo aberto. O que haveria aqui, segundo Deleuze, seria 

uma espécie de modulação constante e universal que atraves-

saria e regularia as malhas do tecido social.

Deleuze sugere ainda que as sociedades disciplinares pos-

suem dois polos, “a assinatura que indica o indiv’duo, e o nú-

mero de matrícula que indica sua posição numa massa”. Nas 

sociedades de controle, “o essencial não seria mais a assinatu-

ra nem um número, mas uma cifra: a cifra é uma senha [...] A 

linguagem digital do controle é feita de cifras, que marcam o 

acesso ou a recusa a uma informação” (Deleuze, 1990).

COSTA, R. Sociedade de controle. S‹o Paulo em perspectiva, v. 18, n. 1, 

Fundação Seade, São Paulo, jan./mar. 2004, p. 161-167.

 ■ Com base na leitura do texto acima e nos trechos que re-
tratam situa•›es recorrentes em nossa sociedade, pe•a aos 
alunos que produzam um texto-síntese dando conta de 
responder ˆs quest›es a seguir e a outras que possam lhes 
ter ocorrido durante a reflex‹o. Em seguida, pe•a-lhes que 
troquem ideias com os colegas do grupo sobre suas con-
clus›es:

 ■ 1. Qual Ž a diferen•a mais importante entre sociedade dis-
ciplinar e sociedade de controle? Qual Ž a marca mais forte 
de uma e de outra?

 ■ 2. A partir de quando se come•a a falar em sociedade de 
controle? O que permitiu o seu surgimento?

 ■ 3. Voc• consegue identificar caracter’sticas da sociedade 
de controle em seu dia a dia?

 ■ Avaliação Ð Poder‡ ser feita por meio de um texto-síntese 
sobre o conceito de sociedade de controle e sua distin-
•‹o de sociedade disciplinar. O que Ž, suas caracter’sticas, 
exemplos, origem da denomina•‹o, condi•›es que permi-
tiram seu surgimento, etc. Assim ser‡ poss’vel avaliar a pre-
cis‹o conceitual. O professor tambŽm pode atribuir uma 
nota para a participa•‹o individual no trabalho em grupo, 
baseando-se na observa•‹o que tenha feito na ocasi‹o. De 
qualquer modo, os critŽrios de avalia•‹o devem sempre ser 
explicitados antes do in’cio das atividades para que os alu-
nos conhe•am os objetivos a serem perseguidos durante o 
desenvolvimento do estudo.
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Bibliografia para o professor

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 7. ed. S‹o Paulo: Paz e Terra, 
2003. (A era da informa•‹o: economia, sociedade e cultura, 1).

COSTA, RogŽrio da. Sociedade de controle. São Paulo em pers-

pectiva, v. 18, n. 1, Funda•‹o Seade, S‹o Paulo, jan./mar. 2004, p. 
161-167. Dispon’vel em: <www.seade.gov.br/produtos/spp/
v18n01/v18n1_18.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2013.

DELEUZE, Gilles. Conversações, 1972-1990. Rio de Janeiro: Edito-
ra 34, 1992.

LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Rio de 
Janeiro: Civiliza•‹o Brasileira, 2006.

TîTORA, Silvana. Democracia e sociedade de controle. Verve. 

Revista do NU-SOL. S‹o Paulo: PUC, n. 10, 2006. p. 237-261.

Indica•›es de fontes para o aluno

CHAUê, Marilena. Convite à Filosofia. S‹o Paulo: çtica, 2010.

JAPIASSò, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de 

Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996.

4. Mapa de pol’ticas pœblicas

Atividade relacionada ao tema do cap’tulo 3 (unidade 1).

Introdu•‹o

Chefes de Estado de diferentes pa’ses t•m se unido e 
voltado sua aten•‹o aos problemas sociais generalizados no 
mundo. No in’cio deste sŽculo, a Organiza•‹o das Na•›es 
Unidas (ONU), representante leg’tima desta comunidade, 
lan•ou um documento oficial estabelecendo oito objetivos, 
conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento do Mi-

lênio, a serem alcan•ados pelos governos em parceria com 
a sociedade civil e organiza•›es n‹o governamentais, para 
buscar a resolu•‹o desses problemas. 

AlŽm das iniciativas da sociedade civil, que podem e de-
vem ser apoiadas pelo Estado, as pol’ticas pœblicas tambŽm 
s‹o uma ferramenta essencial na constru•‹o de um Òfuturo 
melhorÓ. Uma parte importante das Ci•ncias Sociais, a Ci•ncia 
Pol’tica, tem se voltado ao estudo desse dispositivo t‹o pre-
sente em nossa sociedade. Nesta atividade, Geografia e So-
ciologia (Ci•ncia Pol’tica) nos ajudar‹o a construir um mapa 
de pol’ticas pœblicas elaboradas no Brasil para que possamos 
chegar o mais pr—ximo poss’vel desses oito objetivos.

Objetivos

 ■ Observar os problemas sociais anunciados pelos oito Obje-
tivos de Desenvolvimento do Mil•nio (ODM) no contexto 
nacional, regional e local dos estudantes.

 ■ Conhecer e analisar as pol’ticas pœblicas de cunho nacio-
nal, regional e local que buscam resolver tais problemas, 
ponderando sobre sua efic‡cia.

 ■ Produzir informa•‹o gr‡fica e cartogr‡fica a partir dessa 
an‡lise, compartilhando com a comunidade escolar e, caso 
poss’vel, com outras comunidades, sensibilizando mais 
pessoas para uma vis‹o cr’tica do assunto. 

Conteœdos

Problemas sociais Ð Geopol’tica Ð Ci•ncia Pol’tica Ð Pol’-
ticas pœblicas.

Tempo estimado 

Equivalente a seis aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■  Com o professor de Sociologia, apresente ˆ turma os ob-
jetivos deste projeto. Converse sobre o planejamento, os 
meios de execu•‹o, prazos e cronogramas, adaptando-os 
ˆs necessidades dos estudantes. Verifique a disponibilida-
de dos recursos de inform‡tica e acervos de bibliotecas na 
escola ou em outras institui•›es pr—ximas.

 ■ Em sala de aula, ap—s trabalhar com os ODM (pe•a para os 
alunos explorarem o infogr‡fico da p‡gina 70), proponha aos 
alunos que relacionem cada um deles a um ou mais proble-
mas sociais. Pe•a aos estudantes que reflitam sobre exemplos 
cotidianos desses problemas sociais, seja em escala local, re-
gional ou nacional. Fa•a isso para cada um dos oito ODM.

 Exemplo:

 ODM 1: Erradicar a extrema pobreza e a fome

 Problema social correspondente: fome, pobreza extrema

 Exemplos possíveis do cotidiano local: um bairro muito 
pobre na cidade (ou na zona rural) ou atŽ mesmo a dificul-
dade de alguns alunos se nutrirem adequadamente (por 
exemplo: quem depende da merenda escolar para comer, 
ou conhece alguŽm que dependa?)

 Exemplos possíveis no cotidiano regional: uma regi‹o 
do Estado sabidamente pobre, com dificuldades extre-
mas, seca, etc.

 Exemplos possíveis no cotidiano nacional: ’ndices de 
pobreza no Brasil, que podem ser observados de forma 
comparativa ao longo do tempo, necessidade de cesta 
b‡sica, complementa•‹o de renda, etc.

 ■ Pergunte aos estudantes que exemplos de a•›es do go-
verno (prefeitura, estados, governo federal) e da socieda-
de civil (ONGs, institui•›es, igrejas e associa•›es diversas) 
visam resolver esses problemas, mesmo que n‹o sejam 
muito eficazes. Usando a lousa, relacione as respostas aos 
problemas e ODM j‡ listados. 

 ■ Divida a turma em oito grupos, segundo o interesse dos 
alunos pelos ODM. 

 ■ Pe•a aos grupos que realizem um trabalho de pesquisa sobre 
aquele problema social e as pol’ticas pœblicas implementadas 
no munic’pio onde moram, no Estado e no pa’s, como for-
ma de tentar resolv•-lo. Com base nos dados levantados na 
pesquisa, os estudantes responder‹o ˆs seguintes perguntas:

1.  Como este problema social se materializa na realidade de 
seu munic’pio, de seu Estado e do Brasil? D• exemplos.

2.  Que pol’ticas pœblicas a prefeitura, o governo do estado 
e o governo federal t•m implementado para tentar resol-
ver esse problema nesses tr•s n’veis? Escolha pelo menos 
uma pol’tica pœblica em cada n’vel e aprofunde a an‡lise.

3.  De que forma essas pol’ticas pœblicas mudaram a situa•‹o 
da popula•‹o afetada por esse problema social na sua cida-
de, no seu estado e no seu pa’s? Ou n‹o mudaram? Utilize 
indicadores como o IDH, o PIB per capita, a distribui•‹o de 
renda, entre outros, para fazer compara•›es. Escolha, se ne-
cess‡rio, locais espec’ficos para serem analisados.
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Algumas sugestões de fontes e/ou mecanismos de busca 
que podem ser utilizados (verifique também o site da prefei-
tura de seu município):

 ■ Google Acadêmico: <http://scholar.google.com>
 ■ IBGE: <www.ibge.gov.br/home>
 ■ INEP: <http://portal.inep.gov.br>
 ■ Ministério da Saúde: <http://portalsaude.saude.gov.br/

portalsaude>
 ■ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

<www.mds.gov.br>
 ■ Ministério do Meio Ambiente: <www.mma.gov.br>
 ■ ONU Brasil: <www.onu-brasil.org.br>
 ■ ONU – Objetivos do Milênio: <www.objetivosdomilenio.

org.br>
 ■ PNUD Brasil: <www.pnud.org.br>
 ■ Scielo: <www.scielo.br>
 ■ Secretaria de Políticas para as Mulheres: <www.sepm.gov.br>
 ■ Com os dados colhidos, dê um tempo aos grupos para que 

façam a análise, utilizando as perguntas direcionadoras su-
geridas acima.

 ■ Quando os grupos tiverem concluído, ou pelo menos en-
caminhado essas análises, peça a eles que organizem as in-
formações transmitindo-as de forma clara aos colegas. Isso 
pode ser feito com o auxílio de mapas, gráficos, tabelas e 
fotografias. Pode-se propor a organização de um infográfi-
co juntando todas essas informações.

 ■ Com os mapas/infográficos prontos, discuta em sala a for-
ma como os resultados serão compartilhados com a co-
munidade escolar e, se possível com ONGs e o poder pú-
blico local, estadual e nacional. A imprensa local, regional 
ou nacional também pode ser informada (por exemplo: 
revistas voltadas à educação, jornais diversos, portais de 
notícias, etc.). Algumas sugestões para fazer isso:

 ■ imprimir os mapas/infográficos e expor em local de desta-
que na escola;

 ■ apresentá-los num evento cultural e/ou feira de ciências 
organizados na escola;

 ■ disponibilizar o material no site da escola, caso seja possível;
 ■ criar um website para expor esses resultados e divulgar am-

plamente entre a comunidade escolar, redes sociais, etc.;
 ■ criar uma espécie de cartilha, que pode ser impressa e dis-

tribuída ou compartilhada em formato digital, como um 
relatório de acompanhamento dos ODM.

 ■ Avaliação – Para avaliar o desempenho dos estudantes nesse 
projeto, considere todas as etapas. Qual foi o envolvimento dos 
estudantes em cada parte do processo? Quanto dos conhe-
cimentos de Geografia eles conseguiram utilizar? Quanto dos 
conhecimentos de Sociologia foram mobilizados? O resultado 
final conseguiu atender aos objetivos iniciais do trabalho?

Bibliografia para o professor
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sepm.gov.br>. Acesso em: 17 fev. 2013.
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de programas pœblicos: reflexões sobre a experiência brasileira: 
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anota•›es
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Professor 

Aqui come•am as  

orienta•›es para a unidade 1.

MuNdO CONTEMPORâNEO:
ECONOMiA, gEOPOLíTiCA E SOCiEdAdE 

uNidAdE 1

OBJETivOS dA 

uNidAdE

Propiciar aos alunos uma visão abrangente do funcionamento do siste-
ma capitalista desde seu início até os dias de hoje. São apresentadas as 
características mais importantes de cada fase desse sistema, com espe-

cial destaque para a atual etapa informacional-global, além de suas contradições em escala 
nacional e mundial, como a produção de desigualdades socioecon™micas. Os alunos devem 
compreender também a transformação recente na ordem mundial com o fim da Guerra Fria, 
o aprofundamento da globalização e o crescimento dos países emergentes, o que têm pro-
movido mudanças nas relações políticas e econ™micas internacionais. Finalmente, possibilitar 
aos alunos uma noção dos tipos de conflitos existentes no mundo atual a partir do estudo de 
alguns exemplos.

SugESTÃO dE 

ATividAdE 

COMPLEMENTAR

Solicite aos alunos que, individualmente ou em grupo, reflitam so-
bre a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Pe-
ça-lhes que releiam o trecho do discurso do ministro Celso Amo-
rim, proferido na ONU em 17 de setembro de 2005, e reflitam sobre 

as questões a seguir:

a)  O que o ministro quis dizer quando afirmou que o Conselho de Segurança apresenta um 
“déficit democrático”?

No Conselho de Segurança há apenas cinco membros permanentes, portanto já não repre-
senta adequadamente os principais países do mundo. Potências econ™micas como o Japão e 
a Alemanha, assim como países emergentes importantes, que são também potências regio-
nais em seus continentes como a êndia (çsia), o Brasil (América Latina) e a çfrica do Sul (çfrica), 
não estão representados.

b)  Qual seria a solução apontada para resolver esse déficit de democracia no órgão mais impor-
tante da ONU? Quais as dificuldades para implementá-la?

A ampliação do número de membros permanentes no Conselho de Segurança. A dificuldade 
para isso é definir quais são os países que ocuparão essas novas vagas. Professor: Os alunos 
devem perceber que os membros permanentes do CS expressam uma realidade do passado 
Ð o imediato pós-Segunda Guerra Ð, portanto, não condiz mais com a correlação de poder 
existente no mundo de hoje.

c)  Pesquise nos sites da ONU e descubra em que situação está o processo de reforma do Conse-
lho de Segurança e qual é o papel do Brasil nesse processo. Consulte:

 ■ ONU (informações disponíveis em espanhol, inglês e outras línguas): <www.un.org>;
 ■ ONU Brasil: <www.onu-brasil.org.br> (acesso em: 10 mar. 2013);
 ■ Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil: <www.brasil-cs-onu.com> (acesso em: 

10 mar. 2013).

Esta pesquisa visa atualizar o debate sobre a questão da reforma do CS. Na seção Sugest›es 

de trabalhos interdisciplinares há uma proposta para os alunos aprofundarem a discussão 
sobre os órgãos de poder da ONU. 

SugESTõES dE 

TRABALHOS 

iNTERdiSCiPLiNARES

■ Em conjunto com História, Sociologia, Arte e Língua 

Portuguesa, analisar a produção cultural nas várias etapas do 
desenvolvimento capitalista. Enfatizar a apropriação da cultura 
pelo capital e sua massificação a fim de gerar lucros, daí o con-

ceito de “indústria cultural”, proposto por Theodor Adorno e Max Horkheimer no livro DialŽtica 

do esclarecimento. Levantar exemplos da globalização cultural no dia a dia: no consumo de 
bens e serviços, nos hábitos e comportamentos, nas artes Ð música, cinema, TV, etc. Ð, na língua 
falada e escrita Ð romances, cr™nicas, contos e poesias de autores contemporâneos. Produzir um 
painel-síntese com o material coletado.

9   METAS E ORiENTAÇõES POR uNidAdE

Sugest›es bibliogr‡ficas

ADDA, J. Os problemas da globalização da 

economia. Barueri: Manole, 2004.

O autor analisa a difus‹o da globaliza•‹o, as 

estratŽgias de industrializa•‹o na periferia, 

as novas formas de depend•ncia dentro da 

reconfigura•‹o das rela•›es Norte-Sul e a 

persist•ncia do subdesenvolvimento.

ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do es-

clarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

Discute o conceito de esclarecimento, critica 

a crescente racionaliza•‹o da vida moderna 

desde o Iluminismo (em algumas tradu•›es 

o t’tulo do livro Ž Dialética do Iluminismo) 

e desenvolve a an‡lise da indœstria cultural 

como mistifica•‹o do esclarecimento.

ARBEX JR., J. Guerra Fria: terror de Estado, 

pol’tica e cultura. S‹o Paulo: Moderna, 2003. 

(Pol•mica).

O livro analisa v‡rios conflitos ocorridos 

durante a Guerra Fria em diversos pa’ses 

e regi›es. Atente para o cap’tulo 6, ÒTer-

rorismo: bombas no lugar do di‡logoÓ, 

do qual foi extra’do o trecho dispon’vel 

na se•‹o Textos de apoio.
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ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvi-

mento. 4. ed. Petr—polis: Vozes, 1998.

Coletânea de artigos de Giovanni Arrighi (al-
guns em coautoria) que tratam da questão 
do desenvolvimento econômico, oscilando 
entre o enfoque braudeliano e o marxista.

______. Adam Smith em Pequim: origens 
e fundamentos do século XXI. São Paulo: 
Boitempo, 2008.

Analisa a ascensão da China, as possíveis 
consequências no balanço internacional 
de poder e a reação dos Estados Unidos.

BEAUD, Michel. História do capitalismo: de 
1500 aos nossos dias. 5. ed. São Paulo: Bra-
siliense, 2005.

Em linguagem clara e ilustrado com 
muitos dados quantitativos, trata da 
hist—ria do capitalismo, desde seus pri-
m—rdios até a atualidade, mais especifi-
camente 1980.

BROWN, Lester R. Plano B 4.0: mobilização 
para salvar a civilização. São Paulo: Ideia; 
New Content, 2009.

O livro identifica os grandes problemas 
socioeconômicos e ambientais do mun-
do atual – escassez de terra e ‡gua para 
a produção de alimentos, o problema da 
fome, o consumo de energia e suas con-
sequências ambientais – e aponta algu-
mas possíveis soluções. H‡ um trecho 
reproduzido na seção Textos de apoio.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 7. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. (A era da in-
formação: economia, sociedade e cultura, 1).

Analisa as transformações sociais, eco-
nômicas e culturais que estão ocorrendo 
como consequência da disseminação 
das tecnologias da informação no co-
tidiano de empresas e pessoas. Elucida 
o conceito de economia informacional/
global, importante para entender a atual 
fase da expansão capitalista e a presente 
revolução tecnol—gica.

______. O poder da identidade. 2. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informa-
ção: economia, sociedade e cultura, 2).

O volume 2 da coleção analisa alguns 
problemas socioculturais suscitados pelo 
advento da era informacional e da glo-
balização, como a desagregação étnica, 
os fundamentalismos e os movimentos 
de resistência.

______. Fim de milênio. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999. (A era da informação: econo-
mia, sociedade e cultura, 3).

O volume 3 da coleção analisa as transfor-
mações socioeconômicas e geopolíticas 
que estão ocorrendo no mundo com o 
advento da era informacional e da globali-
zação no final do século XX. Faz estudos de 
caso, como o colapso da União Soviética e 
a crise na Rússia, a pobreza e a exclusão 
social na çfrica, o crime globalizado, etc.

 ■ Em conjunto com História e Artes, pode-se fazer um levantamento hist—rico e cartográfico 
dos principais conflitos da Žpoca da Guerra Fria. Pode-se selecionar algum conflito, como a 
Guerra do Vietnã, e em conjunto com Artes representar mais detalhadamente algumas de 
suas passagens, por meio de mapas ou maquetes. Um aspecto que pode ser desenvolvido 
Ž por que os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, perderam a guerra para 
um pequeno país do Sudeste asiático. ƒ uma oportunidade para os alunos perceberem a im-
portância da geografia física, das condiç›es naturais do lugar e de seu conhecimento para a 
elaboração das táticas e estratŽgias de guerras e guerrilhas. Consultar o livro A geografia, isso 

serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, de Yves Lacoste, indicado na bibliografia deste 
Manual, especialmente o capítulo ÒUm saber estratŽgico em mãos de algunsÓ.

 ■ Trabalho a ser desenvolvido em conjunto com História e Sociologia. Reconstituição do papel 
da ONU nas relaç›es internacionais desde a Žpoca da Guerra Fria atŽ os dias de hoje. Em que 
contexto ela surgiu? Quais são seus —rgãos de poder e como atuam? Como foi sua atuação 
ao longo desse período? Qual Ž seu papel no mundo p—s-Guerra Fria, p—s-atentados de 11 de 
setembro de 2001 e p—s-invasão do Iraque pelos Estados Unidos? Reveja indicação de sites 
para pesquisa na seção Sugestão de atividade complementar. Como produto final, pode-se 
solicitar aos alunos que produzam um cartaz expondo o papel da ONU no mundo e as ativi-
dades que ela desenvolve.

PROJETO  

iNTERdiSCiPLiNAR 1

Questão-tema: De que formas o processo de globalização está 
presente no Brasil contemporâneo? Como isso se materializa no 
cotidiano?

Disciplinas: Geografia, Língua Portuguesa, Hist—ria e Artes.

Tempo de duração: 1 bimestre.

Trabalho: individual e em grupo
 ■ individual: pesquisas de materiais (iconográficos, cartográficos, jornais, revistas, publicaç›es 

diversas, internet).
 ■ em grupo: troca de materiais pesquisados individualmente e produção da síntese.

Forma final do trabalho: texto dissertativo ou painel-síntese.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e compreensão das transformaç›es tecnol—gicas e as interferências 
espaciais no territ—rio brasileiro do processo de globalização econ™mico e cultural.

 ■ História: compreensão do papel do Estado nacional diante das transformaç›es político-eco-
n™micas e suas consequências sociais.

 ■ Artes: leitura de imagens do cotidiano, especialmente nas diferentes formas de publicidade 
de marcas globais que representam o processo de globalização. Produção do painel-síntese.

 ■ Língua Portuguesa: leitura de textos, identificação de argumentos, produção de texto disser-
tativo final.

Etapas do trabalho:

1.  Pesquisar, ler, analisar e interpretar textos, peças de publicidade, instrumentos cartográficos, 
gráficos e tabelas.

2.  Reconhecer os fen™menos espaciais, sociais, econ™micos, políticos, naturais e tecnol—gicos 
com base nos documentos pesquisados para identificação das singularidades ou generalida-
des entre o Brasil e o mundo.

3.  Localizar no espaço os fen™menos sociais, econ™micos, políticos, naturais e tecnol—gicos no 
Brasil e no mundo.

4.  Reconhecer, com base nos dados analisados, as mudanças ocorridas no Brasil:
 ■ evolução da tecnologia;
 ■ investimento do capital estrangeiro (crescimento do setor de serviços, das telecomunica-

ç›es, etc.);
 ■ transformaç›es políticas;
 ■ desemprego e trabalho informal;
 ■ consumo/urbanização.

5.  Sistematizar as informaç›es de modo a responder satisfatoriamente a questão-tema.

6.  Escolher a forma de apresentação do projeto.
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CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar 
C.; CORRÊA, Roberto Lobato (Org.). Olhares 

geogr‡ficos: modos de ver e viver o espaço. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

Os autores dos seis artigos desta coletânea 
fazem múltiplas leituras do espaço geográ-
fico, enfocando-o sob as perspectivas políti-
ca, cultural e econômica. Ressaltam, porém, 
que nenhuma delas esgota a complexidade 
deste conceito central da Geografia.

CHOMSKY, Noam. 11 de setembro. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

Reproduz uma série de entrevistas concedi-
das por Noam Chomsky a diversos jornalis-
tas no período de um mês após os atentados 
ao World Trade Center e ao Pentágono.

DRUCKER, Peter. Sociedade p—s-capitalista. 6. ed. 
São Paulo: Pioneira, 1997. (Novos umbrais).

Analisa as transformações econômicas 
(sobretudo as resultantes da revolução 
tecnológica), sociais, políticas e culturais 
que estão ocorrendo na sociedade con-
temporânea que o autor, criando polê-
mica, chama de pós-capitalista.

FONSECA JR., Gelson. Anotações sobre as 
condições do sistema internacional no limiar 
do século XXI: a distribuição dos polos de 
poder e a inserção internacional do Brasil. In: 
Revista Pol’tica Externa, São Paulo, v. 7, n. 4, 
mar.-maio 1999.

Discute a reorganização dos polos de po-
der e a influência no mundo pós-Guerra 
Fria. Defende que vivemos num período 
em que os polos de poder não estão 
consolidados. Veja trecho desse artigo 
reproduzido na seção Textos de apoio.

FURTADO, Celso. O capitalismo global. São 
Paulo: Paz e Terra, 1998.

Celso Furtado faz uma releitura, diante do 
colapso do socialismo e da emergência da 
globalização, de temas que estuda há cin-
co décadas, como o subdesenvolvimento 
e as possibilidades de sua superação. Há 
um trecho desse livro disponível nos Textos 

de apoio, no qual o autor desenvolve sua 
teoria do subdesenvolvimento.

HARVEY, David. Condi•‹o p—s-moderna: uma 
pesquisa sobre as origens da mudança cul-
tural. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1993.

O geógrafo norte-americano teoriza o ca-
pitalismo segundo a transição do regime 
de acumulação fordista para o regime de 
acumulação flexível. Essa teorização pode 
ser encontrada na parte II, “A transforma-
ção político-econômica do capitalismo 
do final do século XX”.

______. O novo imperialismo. São Paulo: 
Loyola, 2004.

Analisa a expansão do poder coercitivo dos 
Estados Unidos durante o governo Bush, 
culminando na invasão do Iraque, fase que 
o autor chama de “novo imperialismo”.

PROJETO  

iNTERdiSCiPLiNAR 2

Questão-tema: Quais s‹o as caracter’sticas econ™micas e geopol’-

ticas do mundo atual em compara•‹o com a Žpoca da Guerra 

Fria? Qual Ž a inser•‹o do Brasil nesses contextos hist—ricos?

Disciplinas: Geografia, Hist—ria e Artes.

Tempo de duração: 1 bimestre.

Trabalho: individual e em grupo

 ■  individual: levantamento das fontes de pesquisa: materiais iconogr‡ficos e cartogr‡ficos; ma-

terial bibliogr‡fico: livros, jornais, revistas e artigos cient’ficos; material audiovisual: v’deos, CD-

-ROMs, internet.

 ■  em grupo: troca de materiais levantados individualmente, discuss‹o e produ•‹o da s’ntese.

Forma final do trabalho: texto dissertativo.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investiga•‹o e compreens‹o das caracter’sticas geopol’ticas e econ™micas que 

definem o mundo atual e, nele, a inser•‹o do Brasil.

 ■ História: investiga•‹o e compreens‹o das caracter’sticas geopol’ticas e econ™micas que defi-

niam o mundo da Guerra Fria e a situa•‹o do Brasil naquela Žpoca.

 ■ Artes: levantamento de filmes e document‡rios que abordam o assunto (ou o tinha como 

pano de fundo) e an‡lise de sua validade para a elucida•‹o da quest‹o-tema.

Etapas do trabalho:

1.  Pesquisar, analisar e interpretar textos e v’deos, materiais iconogr‡ficos e cartogr‡ficos, gr‡fi-

cos e tabelas.

2.  Identificar, a partir dos dados analisados, as caracter’sticas geopol’ticas e econ™micas na Žpo-

ca da Guerra Fria e as transforma•›es que ocorreram no mundo com o fim desse per’odo 

hist—rico. Verificar quais foram as principais mudan•as ocorridas.

3.  Identificar a situa•‹o interna e externa do Brasil na Žpoca da Guerra Fria e hoje em dia. Verificar as 

mudan•as que ocorreram na sociedade brasileira e no papel do pa’s no cen‡rio internacional.

4.  Discutir com os colegas de equipe e sistematizar as informa•›es coletadas de modo a res-

ponder a quest‹o-tema do projeto.

5.  Apresentar um texto dissertativo com a s’ntese da equipe.

anotações
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______. A produ•‹o capitalista do espa•o. 
2. ed. São Paulo: Annablume, 2006.

O livro é composto de sete textos, escritos 
entre 1975 e 2001, que explicitam os fun-
damentos teóricos e conceituais com os 
quais o geógrafo norte-americano trabalha.

HELD, David; MCGREW, Anthony. Pr—s e 

contras da globaliza•‹o. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2001.

Ao levantar os prós e os contras da glo-
balização este livro converteu-se numa 
das melhores e mais ponderadas análi-
ses sobre o fenômeno.

HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos – o 
breve século XX: 1914-1991. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995.

O historiador inglês faz uma análise 
panorâmica do que chama de breve sé-
culo XX, iniciado com a Primeira Guerra 
Mundial e concluído com o fim da União 
Soviética e da Guerra Fria.

______. Na•›es e nacionalismo desde 

1870: programa, mito e realidade. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1990.

Trata-se de um livro fundamental, uma 
referência para o entendimento do signifi-
cado das nações e do nacionalismo desde 
o final do século XVIII até os dias de hoje.

______. Globaliza•‹o, democracia e terro-

rismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

O livro é composto de dez textos nos 
quais o renomado historiador inglês 
analisa o cenário geopolítico e econô-
mico mundial no início do novo milênio.

HUBERMAN, Leo. Hist—ria da riqueza do ho-

mem – do feudalismo ao século XXI. 22. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Desvenda a evolução do capitalismo por 
meio de uma linguagem clara e acessível. 
Há vários capítulos que podem ser utiliza-
dos com os alunos do Ensino Médio.

LACOSTE, Yves. Contra os antiterceiro-mun-

distas e contra certos terceiro-mundistas. São 
Paulo: çtica, 1991.

O geógrafo francês critica os antiterceiro-
-mundistas, aqueles que têm uma visão 
elitista e xenófoba em relação aos paí-
ses pobres, mas também critica certos 
terceiro-mundistas, que lançam mão de 
argumentos sentimentais e inexatos para 
defender os países subdesenvolvidos. 
Atualiza para os anos 1990 as análises 
feitas em 1965 no livro Geografia do 

subdesenvolvimento.

COMENTáRiOS E RESPOSTAS dAS ATividAdES

 f Capítulo 1 Ñ O processo de desenvolvimento do capitalismo

Compreendendo conteúdos

1.

Etapas do 
capitalismo

Comercial Industrial Financeiro Informacional 

Características ■ acúmulo de 

capitais na esfera 

da circulação de 

mercadorias;

■ trabalho escravo 

e reduzido 

mercado 

consumidor.

■ acúmulo de 

capitais vinha da 

produção de 

mercadorias;

■ trabalho 

assalariado 

assegurou maiores 

lucros aos 

industriais e 

ampliação do 

mercado 

consumidor.

■ associação entre 

o capital industrial 

e o bancário;

■ concentração de 

capitais em 

grandes empresas 

e intervenção do 

Estado na 

economia;

■ surgimento das 

grandes 

corporações. 

■ importância do 

conhecimento: 

ciência e tecnologia 

aplicadas à produção 

e aumento da 

produtividade;

■ expansão das 

transnacionais e 

industrialização da 

periferia do 

capitalismo;

■ surgimento dos 

países emergentes

Doutrinas mercantilismo liberalismo keynesianismo neoliberalismo

Características ■ fortalecimento 

dos Estados 

nacionais europeus 

e controle sobre a 

economia; 

■ acúmulo de 

riquezas: metais 

preciosos, como o 

ouro e a prata;

■ balança 

comercial favorável 

e exploração das 

colônias.

■ Estado deveria 

deixar o 

funcionamento da 

economia entregue 

à “mão invisível” do 

mercado;

■ as forças do 

mercado, como a 

lei da oferta e da 

procura, seriam 

suficientes para 

comandar a 

economia.

■ consolida-se 

após a crise de 

1929;

■ papel atuante do 

Estado na 

economia, 

sobretudo como 

planejador, com o 

objetivo de garantir 

a demanda e evitar 

crises cíclicas;

■ ajudou o sistema 

capitalista a se 

recuperar da 

depressão dos anos 

1930.

■ embora beba na 

fonte do liberalismo 

clássico, não propõe 

um laissez-faire, mas 

uma redução do 

papel do Estado na 

economia; 

■ defende um 

Estado mínimo, daí 

propostas como 

privatizações, 

abertura econômica, 

desregulamentações, 

etc.

Potências ■ Portugal e 

Espanha, seguidos 

por Países Baixos, 

França e Inglaterra, 

que se destacou no 

final.

■ Grã-Bretanha, 

seguida por 

Estados Unidos, 

França, Alemanha e 

Japão.

■ Estados Unidos, 

seguidos por 

Alemanha, Japão, 

Reino Unido e 

França.

■ Estados Unidos, 

seguidos por Japão  

e Alemanha;

■ Reino Unido e 

França perdem 

influência;

■ Ascensão da China 

e de outros países 

dos BRICS.

2.  A Primeira Revolução Industrial ocorreu no Reino Unido e teve como característica mais 

importante a introdução da máquina movida a vapor. A fonte de energia principal desse 

período foi o carvão mineral. Os ramos industriais mais importantes eram o têxtil, o naval e 

o siderúrgico. A Segunda Revolução Industrial correspondeu ao processo de expansão da 

industrialização para países como os Estados Unidos e a Alemanha e caracterizou-se pelo 

desenvolvimento de novos ramos industriais, como o químico, o elétrico, o petrolífero e o 

automobilístico. Esses novos ramos foram viabilizados pela descoberta de novas e mais po-

derosas fontes de energia: o petróleo e a energia elétrica. Finalmente, a Terceira Revolução 

Industrial, também chamada de Técnico-Científica ou Informacional, por causa da crescente 

importância da informação e do conhecimento científico, está em andamento desde os anos 

1970 e é liderada pelos Estados Unidos, seguidos pelo Japão e pelas maiores economias da 

União Europeia. A característica da atual revolução tecnológica é a crescente agregação 

de conhecimentos, de ciência e tecnologia nos processos produtivos e nos produtos, que, 
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_____. Geografia, isso serve, em primeiro 

lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus, 
1988.

Lan•ado na Fran•a em 1976, este livro 
mexeu com as estruturas da academia 
ao desvendar que existem duas geo-
grafias: uma, a geopol’tica, a servi•o do 
Estado e das corpora•›es capitalistas, 
e outra, a geografia dos professores, 
que historicamente cumpriu o papel de 
mascarar o real interesse da primeira, 
que Lacoste chama de geografia dos 
Estados-maiores.

LæNIN, Vladimir Ilich. O imperialismo: fase 
superior do capitalismo. 4. ed. S‹o Paulo: 
Global, 1987.

Escrito em 1916, Ž um dos cl‡ssicos da 
literatura sobre o imperialismo e o ca-
pitalismo financeiro. ƒ a refer•ncia para 
muitas das an‡lises feitas atŽ hoje sobre 
esse per’odo do sistema capitalista.

LIPIETZ, Alain. Aud‡cia: uma alternativa para 
o sŽculo XXI. S‹o Paulo: Nobel, 1991.

Analisa a crise do regime de acumula•‹o 
fordista, organizado sob o modo de re-
gula•‹o keynesiano, e a transi•‹o para o 
regime de acumula•‹o flex’vel, regulado 
pelo neoliberalismo, ao qual Lipietz cha-
ma de liberal-produtivismo.

MOìSE, Dominique. A geopolítica das 

emoç›es: como as culturas do Ocidente, 
do Oriente e da çsia est‹o remodelando o 
mundo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

Analisa as rela•›es internacionais na 
globaliza•‹o sob a perspectiva das emo-
•›es. Divide o mundo em tr•s grupos: 
Òcultura da esperan•aÓ: pa’ses asi‡ticos 
de alto crescimento econ™mico; Òcultura 
da humilha•‹oÓ: pa’ses mu•ulmanos, es-
pecialmente do Oriente MŽdio; e Òcultura 
do medoÓ: Estados Unidos e outros pa’ses 
desenvolvidos do ocidente. ƒ uma aborda-
gem inovadora, mas peca por certa dose 
de generaliza•‹o e simplifica•‹o.

MORAES, Antonio Carlos Robert; COSTA, Wan-
derley Messias da. Geografia crítica: a valoriza-
•‹o do espa•o. 2. ed. S‹o Paulo: Hucitec, 1987.

Analisa o espa•o geogr‡fico do ponto de 
vista marxista, tomando como base a 
categoria ÒvalorÓ, formulada inicialmente 
pelos economistas cl‡ssicos e desenvol-
vida por Marx. O cap’tulo ÒA valoriza•‹o 
do espa•oÓ discute o papel do capitalis-
mo na constitui•‹o e na valoriza•‹o do 
espa•o geogr‡fico mundial.

portanto, são cada vez mais informacionais. Surgiu uma série de novos ramos industriais de alta 
tecnologia: informática, robótica, telecomunicações, biotecnologia, etc., e tem havido grande 
aumento de produtividade. Entretanto, o mundo continua sendo movido à petróleo e energia 
elétrica, ou seja, a Terceira Revolução Industrial não se caracteriza claramente como uma revo-
lução de energia como as duas primeiras.

3.  No século XIX o crescimento da economia capitalista, em sua fase industrial, extrapolou os limites 
do Reino Unido e atingiu vários outros países na Europa e até fora dela, como os Estados Unidos e 
o Japão. A grande expansão da produção exigiu garantias de acesso a novas fontes de matérias-
-primas e de energia, novas terras agrícolas, novos mercados para produtos e capitais. Isso foi via-
bilizado com a conquista de novos territórios, especialmente na África e na Ásia, ou seja, com a 
expansão imperialista das potências industriais europeias. Vale lembrar que no final do século XIX 
o Japão também se torna um país imperialista e passa a disputar territórios na Ásia com as antigas 
potências coloniais europeias. Na mesma época os Estados Unidos também se tornam uma po-
tência imperialista e passam a influenciar a América Latina e especialmente a América Central com 
intervenções pontuais para a colocação ou manutenção de governos ditatoriais aliados.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Como o texto de Ladislau Dowbor deixa claro, a crise financeira iniciou-se no mercado 
imobiliário subprime dos Estados Unidos em 2008. Os bancos aumentaram sua alavanca-
gem, emprestando muito mais dinheiro do que tinham disponível em caixa para pessoas 
sem condições financeiras de honrar suas dívidas, por isso chamadas de “ninjas”. Ao não re-
ceberem os empréstimos concedidos, os bancos começaram a executar as hipotecas dos 
clientes e muitos deles perderam suas casas. Para reaver o dinheiro emprestado, os ban-
cos colocaram as casas à venda. Entretanto, como aumentou muito a oferta de imóveis, 
os preços despencaram no mercado, os bancos não conseguiam mais reaver o dinheiro 
emprestado e com isso tiveram altos prejuízos, a ponto de alguns irem à falência, como 
ocorreu com o banco de investimento norte-americano Lehman Brothers. Isso gerou ins-
tabilidade e insegurança no mercado, o que aprofundou ainda mais a crise, que atingiu a 
economia produtiva em 2009. Inicialmente a crise atingiu mais fortemente a econômica 
norte-americana, mas depois, a partir de 2010, atingiu mais as economias europeias da 
zona do euro, especialmente a Grécia e outros países do Mediterrâneo. Lá o roteiro foi 
semelhante: bancos alavancados à beira da falência, resgate governamental, aumento do 
endividamento público e espalhamento da crise pela economia produtiva com recessão 
e aumento do desemprego. Em 2012 a crise ainda não tinha sido superada na Europa e o 
resto do mundo, em maior ou menor grau, ainda sofria as consequências dessa situação.

 b)  As análises dos dois economistas são concordantes entre si, pois recomendam maior con-
trole estatal do mercado, mais regulação por parte do governo para evitar más práticas 
econômicas e futuras crises. Ambos são favoráveis ao capitalismo e acreditam que a eco-
nomia de mercado continuará funcionando após a superação da crise. É exatamente o 
que defende o governo norte-americano, como fica evidente já no discurso de posse do 
presidente Barack Obama, e sua política econômica foi nessa direção: defesa da economia 
de mercado, mas com maior regulação do Estado.

 c)  Resposta pessoal do aluno. Entretanto, seja para concordar ou para discordar devem-se 
utilizar argumentos consistentes e justificá-los.

2.  a)
 ■ Em maior ou menor grau, todos os países listados na tabela aumentaram sua dívida pública 

entre 2008 e 2011, tanto em termos absolutos como em porcentagem do PIB (somente a 
Índia e a Argentina reduziram a dívida em termos relativos).

 ■ Em 2009, ano em que a crise atinge a economia real, excetuando a China, a Índia e a Argentina, 
todos os países tiveram recessão econômica. Alguns países – Estados Unidos (foco originário da 
crise financeira), Grécia, Itália e Irlanda – já entraram em recessão em 2008. Em 2010, a maioria 
dos países iniciou um processo de recuperação das taxas de crescimento do PIB, com ex-
ceção dos países do Mediterrâneo mais atingidos pela crise econômica, como é o caso de 
Grécia (pivô da crise na Europa, cuja recessão se aprofundou em 2011), Espanha e Irlanda.

 ■ Em 2009, todos os países tiveram uma elevação das taxas de desemprego, até mesmo a 
China, o Brasil e a Argentina. Em 2010/2011, com a recuperação econômica, as taxas de 
desemprego começam a baixar nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no Brasil e na 
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NYE Jr., Joseph S. O paradoxo do poder 

americano. Porque a œnica superpot•ncia 

do mundo n‹o pode prosseguir isolada. S‹o 

Paulo: Unesp, 2002.

O autor defende que para os Estados Uni-

dos enfrentarem os desafios inerentes ˆ 

condi•‹o de œnica superpot•ncia do mun-

do, sobretudo ap—s os atentados de 11 de 

setembro, deve assumir um compromisso 

mais cooperativo com o mundo.

ORTIZ, Renato. Mundializa•‹o e cultura. 2. ed. 

S‹o Paulo: Brasiliense, 1994.

Aborda a mundializa•‹o do ponto de 

vista cultural. Reserva o termo Òmundia-

liza•‹oÓ para fen™menos culturais e Òglo-

baliza•‹oÓ para fen™menos econ™micos. 

Obra importante para o entendimento 

dos impactos culturais da globaliza•‹o.

POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. Teorias da 

etnicidade. S‹o Paulo: Unesp, 1998.

Discute o conceito de etnicidade, distin-

guindo-o de nacionalismo, e tambŽm 

conceitos b‡sicos para a apreens‹o des-

ses fen™menos. Atente para o cap’tulo 

2, cujo t’tulo Ž exatamente ÒRa•a, etnia 

e na•‹oÓ do qual foi reproduzido um tre-

cho dispon’vel na se•‹o Textos de apoio.

REZENDE, Cyro. Hist—ria econ™mica geral. 7. ed. 

S‹o Paulo: Contexto, 2003.

Depois de uma discuss‹o introdut—ria 

sobre os primeiros sistemas econ™micos, 

analisa o desenvolvimento do capitalis-

mo desde seus prim—rdios atŽ a Terceira 

Revolu•‹o Industrial. Discute tambŽm as 

alternativas que historicamente confron-

taram o capitalismo.

SANTOS, Milton. A natureza do espa•o: tŽc-

nica e tempo, raz‹o e emo•‹o. S‹o Paulo: 

Hucitec, 1996.

Aborda os principais conceitos e ca-

tegorias da geografia e as mudan•as 

epistemol—gicas pelas quais essa ci•ncia 

est‡ passando, como consequ•ncia da 

Revolu•‹o TŽcnico-Cient’fica e do avan•o 

do processo de globaliza•‹o.

_____ et al. (Org.). O novo mapa do mun-

do: fim de sŽculo e globaliza•‹o. S‹o Paulo: 

Hucitec-Anpur, 1994.

Colet‰nea que reœne 26 textos, de v‡rios 

autores, apresentados no Encontro In-

ternacional "O Novo Mapa do Mundo", 

realizado entre 1o e 5 de setembro de 

1992, no Departamento de Geografia da 

Universidade de S‹o Paulo.

_____. Por uma outra globaliza•‹o: do 

pensamento œnico ˆ consci•ncia universal. 

Rio de Janeiro: Record, 2000.

O autor retoma algumas quest›es le-

vantadas no livro A natureza do espa•o e 

avan•a sua an‡lise, sobretudo na cr’tica 

ˆ globaliza•‹o e nas propostas de cami-

nhos alternativos ˆ tirania do dinheiro e 

da informa•‹o inerentes ao processo.

Argentina. Ali‡s, a Alemanha foi o œnico da Europa (dos listados na tabela) a ter queda do 
desemprego. Com o agravamento da crise na Europa, a maioria dos pa’ses do continente 
registrou uma eleva•‹o do desemprego, sobretudo os mais afetados por ela: GrŽcia, Portu-
gal, Espanha e Irlanda.

 b)  Como fica evidente pelos dados das tabelas, a crise econ™mica n‹o atingiu igualmente os 
pa’ses. Inicialmente a crise atingiu mais fortemente os Estados Unidos, onde se iniciou em 
2008, afetando o mercado financeiro e imobili‡rio e depois a economia real. Em 2010, a 
crise come•ou a se arrefecer nos Estados Unidos e atingiu mais fortemente os pa’ses euro-
peus, especialmente os do Mediterr‰neo, com destaque para a GrŽcia. A Alemanha foi um 
dos pa’ses europeus menos atingidos pela crise. A China e a êndia praticamente passaram 
ilesas nessa crise econ™mica. Eles n‹o entraram em recess‹o em nenhum momento, em-
bora tenham tido uma pequena eleva•‹o do desemprego. O Brasil sentiu mais fortemente 
a crise em 2009, tendo uma eleva•‹o da d’vida pœblica e uma pequena recess‹o com a 
correspondente eleva•‹o das taxas de desemprego. Mas a partir de 2010 a economia do 
pa’s voltou a crescer, acompanhada da redu•‹o do desemprego.

dialogando com outras disciplinas

1.  As pessoas que viviam nos corti•os estavam submetidas ˆs condi•›es prec‡rias dessas ins-
tala•›es, com pouca infraestrutura e lota•‹o de moradores. Por isso as condi•›es sanit‡rias 
e higi•nicas n‹o eram adequadas e n‹o havia privacidade alguma no cotidiano, com as 
pessoas ouvindo tudo o que acontecia na casa das outras. Essa situa•‹o ilustra bem o me-
canismo de explora•‹o do sistema capitalista, que enriquece os propriet‡rios das f‡bricas, e 
n‹o seus trabalhadores; estes obtinham apenas uma remunera•‹o m’nima que garantisse 
sua subsist•ncia.

2.  Podemos considerar como parte dessas transforma•›es as leis trabalhistas, como o direito de 
fŽrias, sal‡rio m’nimo, folgas semanais e expediente de trabalho. PorŽm, sabemos que ainda 
existem trabalhadores muito explorados, com pŽssimas condi•›es de trabalho e remune-
ra•‹o. Com rela•‹o ˆs moradias, elas melhoraram, mas n‹o para a totalidade da popula•‹o. 
Ainda existem os corti•os, alŽm de favelas, habitados por pessoas desempregadas ou traba-
lhadores que recebem sal‡rios t‹o baixos que impede a compra ou aluguel de habita•›es 
adequadas.

3.  Resposta pessoal, no entanto os argumentos devem ser consistentes e justificados. Espera-se 
que os alunos reflitam sobre quest›es como a necessidade de um aumento significativo do 
sal‡rio m’nimo e da qualifica•‹o dos trabalhadores, a import‰ncia de pessoas trabalharem 
mais pr—ximo de suas resid•ncias, a falta de investimento do governo em planejamento ur-
bano e em saneamento b‡sico, entre outras.

 f Capítulo 2 – A globalização e seus principais fluxos

Compreendendo conteúdos

1.  Empresas transnacionais, como define a Unctad, ou multinacionais, termo tambŽm utilizado 
(assim aparece no texto do Stiglitz), s‹o grandes corpora•›es capitalistas, em geral organiza-
das como conglomerados, que passaram a instalar filiais em v‡rios pa’ses alŽm do territ—rio 
nacional em que se originaram. A maioria delas est‡ sediada em pa’ses desenvolvidos, mas 
hoje tambŽm h‡ empresas transnacionais oriundas de pa’ses emergentes. Vale lembrar que 
muitas delas, especialmente da China e de outros pa’ses emergentes, s‹o empresas estatais.

 As transnacionais se expandiram pelo mundo, sobretudo ap—s a Segunda Guerra, em busca 
de custos menores de produ•‹o e de novos mercados consumidores, da’ se instalarem sobre-
tudo em pa’ses de industrializa•‹o recente com grande contingente populacional, como Ž o 
caso da China, Brasil, MŽxico, etc. Evidentemente que nos pa’ses desenvolvidos, onde est‹o 
os maiores mercados consumidores, desde ent‹o houve intensa troca de filiais de empresas 
transnacionais. Hoje esse processo continua se expandindo e mesmo pa’ses mais pobres, 
inclusive da çfrica, çsia e AmŽrica Latina, tambŽm t•m recebido filiais de transnacionais, es-
pecialmente oriundas de pa’ses emergentes.

2.  A resposta Ž pessoal, mas deve mencionar que a globaliza•‹o Ž o nome que se d‡ ˆ atual 
fase da expans‹o capitalista, em seu per’odo informacional, marcada pela intensifica•‹o 
de fluxos de capitais (produtivos e principalmente especulativos), mercadorias, servi•os, 
informa•›es e pessoas. A globaliza•‹o s— se viabilizou pelos avan•os tecnol—gicos da 
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SANTOS, Theotonio. (Coord.). Os impasses da 

globalização. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São 
Paulo: Loyola, 2003. (Hegemonia e contra-
-hegemonia; 1).

Coletânea de artigos de renomados pen-
sadores brasileiros e estrangeiros que se 
propõe a analisar as mudanças rápidas 
e radicais do mundo contemporâneo 
como resultado da globalização sob a 
hegemonia norte-americana.

THOMPSON, Grahame; HIRST, Paul. Globa-

lização em questão. Petrópolis: Vozes, 1998. 
(Zero à esquerda).

Uma das mais profundas e críticas aná-
lises sobre a globalização. Os autores 
ingleses dissecam a globalização como 
um processo histórico ligado ao capita-
lismo, mas também como uma poderosa 
ideologia, um poderoso mito.

VISENTINI, Paulo Fagundes. O G-3 e o G-20: o 
Brasil e as novas coalizões internacionais. NE-

RINT/UFRGS, Porto Alegre, 2009. Disponível 
em: <www.ufrgs.br/nerint/folder/artigos/
artigo0644.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2013.

Este artigo publicado pelo Núcleo Brasilei-
ro de Estratégia e Relações Internacionais 
da UFRGS destaca a nova postura da polí-
tica externa brasileira no contexto da glo-
balização, sob a qual foram constituídos o 
G-20 da OMC e o IBAS, que o autor chama 
de G-3. O trecho reproduzido na seção 
Textos de apoio mostra a origem do IBAS e 
a relação preferencial do Brasil com a Áfri-
ca, especialmente a África do Sul e a SADC.

WALLERSTEIN, Immanuel. Após o liberalis-

mo: em busca da reconstrução do mundo. 
Petrópolis: Vozes, 2002.

O historiador e cientista político, contra-
riando muitos ideólogos liberais, discorda 
de que a queda do Muro de Berlim e o fim 
da União Soviética marcaram a vitória do 
liberalismo. Sua tese é a de que o libera-
lismo também entrou em crise na esteira 
desses acontecimentos e é necessário pen-
sar um novo projeto de sociedade mundial.

Terceira Revolução Industrial ou Técnico-Científica e a base técnica no território que dá 

sustentação a isso é o que Milton Santos chama de meio técnico-científico-informacional. 

Como o mundo funciona cada vez mais de forma interdependente e sistêmica, muitos 

autores dizem que vivemos num sistema-mundo. Entretanto, deve ser destacado que 

muitos lugares estão à margem dos fluxos da globalização, que se dão em rede e atingem 

os lugares mais bem equipados de infraestruturas modernas e onde as pessoas têm maior 

renda, especialmente as chamadas cidades globais. Ou seja, os fluxos da globalização são 

desiguais, não atingem todos os lugares do mundo com a mesma intensidade, se con-

centram sobretudo nos lugares cujo meio geográfico tem maior conteúdo de ciência e 

técnica, informação e conhecimento.

3.  Os capitais produtivos são responsáveis pelo desenvolvimento da economia real com a ins-

talação de usinas, fábricas, fazendas, supermercados, etc. Instalam-se no território dos países 

por meio de infraestruturas, portanto, têm maior perenidade. Por isso, são fundamentais para 

gerar riqueza: lucros, salários e impostos. Os capitais especulativos, por buscarem lucros rápi-

dos, são mais voláteis. Por serem virtuais, circulam com muita rapidez pelo sistema financeiro 

globalizado, não se fixando no território. Embora sejam importantes para movimentar bolsas 

de valores e financiar governos, quando se retiram em massa de um país podem provocar ou 

agravar crises financeiras.

4.  A resposta é pessoal, mas deve levar em consideração que está sendo criada uma cultura 

de massa no mundo por meio da disseminação de empresas transnacionais, suas marcas 

globais e produtos da indústria cultural, especialmente oriundos dos Estados Unidos, o país 

mais modernizado do mundo, e associados ao “American way of life”. Há resistências a esse 

processo e um dos exemplos que podem ser mencionados é o do Slow Food, movimento 

que valoriza a cultura gastronômica de cada lugar e representa uma resistência ao fast-food 

industrializado e padronizado, principalmente das grandes redes norte-americanas. Outro 

exemplo que pode ser citado e que também foi trabalhado ao longo do capítulo é a cria-

ção da Al-Jazeera, no Qatar, que foi uma forma de se contrapor a visão de mundo da CNN, 

rede sediada nos Estados Unidos.

desenvolvendo habilidades

1. As grandes corporações transnacionais (ou multinacionais) são os agentes principais da glo-

balização e sua expansão pelo mundo apresenta aspectos positivos e negativos, como mos-

tra o quadro a seguir. Em geral, elas têm levado os benefícios da globalização a alguns países 

em desenvolvimento, entretanto, há também aspectos negativos em sua expansão. No sis-

tema capitalista as empresas visam ao maior lucro possível, essa é a prioridade delas, como 

o texto menciona, porém há leis, regras e preceitos éticos que devem ser respeitados, o que 

nem sempre acontece.

Aspectos positivos Aspectos negativos

• geram empregos, em geral pagam salários mais 

elevados que empresas nacionais (embora mais 

baixos do que nos países desenvolvidos) e 

recolhem impostos, ou seja, produzem riqueza e 

contribuem para o crescimento econômico;

• em seu processo de expansão pelo mundo, 

muitas empresas multinacionais têm 

demonstrado descaso com a legislação 

trabalhista, com os direitos dos consumidores, 

com a saúde pública e a preservação do meio 

ambiente;

• têm possibilitado que os produtos dos países em 

desenvolvimento cheguem aos mercados das 

nações desenvolvidas, ampliando o comércio 

internacional;

• algumas cresceram tanto que são maiores que o 

PIB de muitos países, fazendo que tenham muito 

poder e influência sobre o mercado e os 

governos;

• levam mercadorias baratas de qualidade cada 

vez melhor para os países desenvolvidos, 

contribuindo para baixar o custo de vida e assim 

para uma era de inflação reduzida e baixas taxas 

de juros;

• muitas vezes tentam manipular o mercado, 

sonegar impostos e cortar custos trabalhistas;

• também têm contribuído para a transferência de 

tecnologia das nações mais avançadas para os 

países em desenvolvimento, ajudando a diminuir 

a diferença de conhecimento entre os dois 

grupos.

• embora influenciem os consumidores criando 

necessidades por meio da publicidade, deve ser 

reconhecido que também respondem aos desejos 

de consumo das pessoas.
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O texto dando conta dos itens a e b expressará o ponto de 
vista pessoal de cada aluno, mas os argumentos utilizados 
devem ter coerência e clareza e devem ser justificados.

2.  a)  Globesidade (do inglês globesity) é um neologismo cria-
do para definir a epidemia de obesidade que tem se 
espalhado por todo o globo terrestre, atingido pessoas 
de todas as classes sociais, grupos étnicos e faixas etá-
rias. Antes esse fenômeno era característico dos países 
desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, mas 
hoje tem atingido também os países em desenvolvi-
mento. Entretanto, nesses países a obesidade parado-
xalmente ainda convive com a subnutrição.

 b)  As grandes redes internacionais de fast-food e as indús-
trias alimentícias transnacionais têm contribuído para 
o aumento da epidemia de obesidade no mundo ao 
produzirem alimentos hipercalóricos, com alto teor 
de gorduras e açucares (como foi registrado no docu-
mentário Super size me, indicado na sessão de vídeo no 
final deste capítulo), e difundirem hábitos alimentares 
inadequados, como a ingestão de comida em excesso 
(por exemplo, uma porção de meio quilo de batatas 
fritas, como mencionado no texto) e com rapidez. Vale 
lembrar que a publicidade em diversas mídias tem um 
papel decisivo na difusão desses hábitos inadequados.

 c)  Os governos podem tomar diversas medidas para frear 
o aumento da obesidade, por exemplo: obrigar a lista-
gem dos ingredientes nos rótulos dos alimentos e au-
mentar a fiscalização para coibir abusos e má-fé, sobre-
taxar os alimentos não saudáveis e estimular o consumo 
dos que são (como sugerido no texto) e especialmente 
desenvolver campanhas de educação e esclarecimen-
to público sobre alimentação saudável. Entretanto, 
é o próprio indivíduo o principal responsável por sua 
saúde, assim cada um deve evitar o consumo excessi-
vo de alimentos hipercalóricos e fazer atividades físicas 
com certa regularidade para evitar a obesidade e suas 
consequências. Esta atividade permite um trabalho em 
colaboração com Educação Física, destacando a impor-
tância da atividade física para uma vida saudável, e com 
Biologia, analisando o processo de transformação dos 
alimentos em energia pelo nosso organismo e o pro-
cesso de retenção, como gordura corporal, da energia 
ingerida em excesso.

 f Cap’tulo 3 Ð Desenvolvimento humano e 
objetivos do mil•nio

Compreendendo conteúdos

1. O conceito de “subdesenvolvido” já há muito tempo tem 
uma conotação pejorativa, ou seja, é considerado depre-
ciativo. Por isso, os governos dos países em desenvolvi-
mento têm rejeitado ser chamados de subdesenvolvidos, 
tanto que os organismos internacionais não utilizam essa 
expressão; em lugar dela, referem-se a países em desen-
volvimento, países menos desenvolvidos e países de baixa 
renda. O mesmo ocorre com o conceito de “terceiro mun-
do”, que também tem sido rejeitado.

2. Não há correlação direta entre o aumento da renda per ca-

pita e a melhoria da condição de vida de uma população, 
pois a renda pode ser alta e, no entanto, estar muito con-
centrada. Há países, como é o caso da Arábia Saudita, que 
dispõem de uma renda per capita alta, mas seus indicado-
res socioeconômicos, seu IDH, são mais baixos do que os 
de países que dispõem de renda menor, porém mais bem 
distribuída. A Argentina, por exemplo, com uma renda per 

capita cujo valor é metade da que possui a Arábia Saudita, 
apresenta indicadores de desenvolvimento melhores. O 
Brasil é um país de renda média-alta, mas possui IDH pior 
do que o de alguns países com renda menor. A distribui-
ção de renda em nosso país é muito desigual e, apesar de 
estar melhorando, ainda é uma das piores do mundo.

3. Os países desenvolvidos mostram uma distribuição da ren-
da entre a população bem mais equilibrada; já nos países 
em desenvolvimento, em geral, ela é bastante concentra-
da. Esse é o principal fator que explica as diferenças de 
indicadores sociais entre países desenvolvidos e em de-
senvolvimento.

4. Seria interessante o aluno perceber que os países com ren-
da per capita mais alta e melhor distribuída são aqueles 
que apresentam um IDH mais elevado, especialmente os 
desenvolvidos. Portanto, a saída para melhorar a condição 
de vida, para elevar o IDH de um país, passa por investi-
mentos produtivos que possam contribuir para o cresci-
mento econômico e o aumento da renda per capita. No 
entanto, é necessário sobretudo melhorar a distribuição 
da renda entre os estratos da população, ao mesmo tem-
po em que é imprescindível fazer investimentos sociais 
em saúde, educação, saneamento básico, etc. e assegurar 
os direitos civis e cidadãos, enfim, fortalecer a democracia.

5. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) cons-
tam da Declaração do Milênio das Nações Unidas (docu-
mento assinado pelos países-membros da ONU) e visam 
reduzir a pobreza mundial e melhorar os indicadores de 
desenvolvimento humano dos países da África, da Ásia e 
da América Latina. Foram lançados na Cúpula do Milênio 
realizada pela ONU em 2000. Consistem de oito grandes 
objetivos – 1. Erradicar a extrema pobreza e a fome; 2. 
Atingir o ensino básico universal; 3. Promover a igualda-
de entre os sexos e autonomia das mulheres; 4. Reduzir a 
mortalidade na infância; 5. Melhorar a saúde materna; 6. 
Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7. Garan-
tir a sustentabilidade ambiental; 8. Estabelecer uma parce-
ria mundial para o desenvolvimento –, que se desdobram 
em metas específicas a serem atingidas pelos países em 
desenvolvimento até 2015. Cada uma dessas metas vem 
sendo aferidas por países e regiões para avaliar sua evolu-
ção e eventualmente tomar medidas adicionais para que 
sejam postas em prática até 2015.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  De modo geral, os países menos corruptos são os de-
senvolvidos e se localizam na América do Norte, Eu-
ropa Ocidental, leste da Ásia e Oceania. Os mais cor-
ruptos são os países em desenvolvimento da África, 
Ásia e América Latina, e as economias em transição, da 
Europa Oriental.

GGB_MP_v2_PNLD2015_01a72.indd   32 3/28/13   9:00 AM



Manual do Professor 33

 b)  De forma geral, os pa’ses altamente limpos, os que 
apresentam baixo grau de corrup•‹o (IPC acima de 7,0), 
s‹o quase sempre aqueles que apresentam ’ndices de 
desenvolvimento humano muito elevado (acima de 
0,800). Em linhas gerais, essa Ž a situa•‹o dos pa’ses 
desenvolvidos (a It‡lia Ž uma exce•‹o, Ž um pa’s de 
IDH muito elevado, mas seu IPC Ž de 3,9 e est‡ na 69a 
posi•‹o). No outro extremo, pa’ses altamente corrup-
tos apresentam mŽdio e baixo IDH, situa•‹o t’pica dos 
pa’ses em desenvolvimento mais pobres, especialmen-
te da çfrica Subsaariana. Contudo, alguns pa’ses emer-
gentes tambŽm apresentam alto grau de corrup•‹o (o 
Chile Ž uma exce•‹o, com IPC de 7,2 est‡ na 22a posi-
•‹o). Pode-se inferir disto que o alto grau de corrup•‹o 
compromete o desenvolvimento socioecon™mico, difi-
cultando a eleva•‹o do IDH, especialmente nos pa’ses 
mais pobres, onde os recursos s‹o mais escassos e a 
produtividade econ™mica Ž menor.

2.  a)  Os maiores contingentes tanto de pessoas vivendo abai-
xo da linha internacional de pobreza quanto de mulheres 
analfabetas se encontram na çsia do Sul, çfrica Subsaa-
riana e Leste da çsia/Pac’fico. Percebe-se que h‡ uma for-
te correla•‹o entre a pobreza e o analfabetismo, especial-
mente das mulheres, que, em geral, s‹o quem cuidam 
das crian•as. ƒ interessante perceber que a regi‹o onde 
mais houve redu•‹o da pobreza, o Leste da çsia/Pac’fico, 
foi tambŽm a que mais houve redu•‹o do analfabetismo 
feminino, o que refor•a essa correla•‹o. Por outro lado, 
na çsia do Sul (incluindo a êndia) e na çfrica Subsaariana 
houve um aumento da pobreza em termos absolutos 
(embora tenha havido uma redu•‹o em termos relativos 
porque a popula•‹o cresceu mais r‡pido) e tambŽm um 
aumento do analfabetismo feminino.

 b)  ƒ muito importante atingir a 3a meta dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Mil•nio Ð Promover a igualdade 

entre os sexos e a autonomia das mulheres Ð espe-
cialmente com rela•‹o ˆ garantia de acesso ˆ educa-
•‹o, porque a eleva•‹o da escolaridade feminina e a 
redu•‹o das taxas de analfabetismo entre as mulheres 
t•m dado uma grande contribui•‹o para a diminui•‹o 
da pobreza (alŽm de melhorar a alimenta•‹o e a higie-
ne e reduzir as doen•as) e, portanto, para a eleva•‹o 
do desenvolvimento humano. Esta atividade permite 
um trabalho em colabora•‹o com Sociologia, ao estu-
dar o papel da mulher na sociedade atual.

 f Capítulo 4 – Ordem geopolítica e 
econômica: do pós-Segunda Guerra aos 
dias de hoje

Compreendendo conteœdos

1.  A Guerra Fria foi um per’odo de forte tens‹o e antagonis-
mo entre as superpot•ncias, os Estados Unidos e a Uni‹o 
SoviŽtica. No entanto, o enfrentamento restringiu-se ao 
plano pol’tico, ideol—gico e diplom‡tico, sem um con-
fronto bŽlico direto entre elas, o que poderia desencadear 
uma guerra nuclear, que seria um conflito sem vencedo-
res, como indica a ep’grafe de Albert Einstein. A Guerra Fria 

estendeu-se de 1947, com a elabora•‹o do Plano Marshall 
e da Doutrina Truman, atŽ 1989, com a queda do Muro de 
Berlim, e o fim da Uni‹o SoviŽtica, em 1991.

2.  O Plano Marshall, idealizado em 1947 pelo ent‹o secret‡rio 
de Estado norte-americano George C. Marshall, consistiu 
na ajuda de cerca de 13 bilh›es de d—lares (em valores da 
Žpoca) aos aliados da Europa Ocidental. Visava recuperar a 
economia desses pa’ses, que fora devastada pela Segunda 
Guerra, consolidando a hegemonia norte-americana no 
bloco ocidental e garantindo fluxo de produtos e capitais 
de suas empresas nesses mercados. AlŽm desse interesse 
econ™mico, propriamente dito, o plano converteu-se, ao 
consolidar as economias capitalistas, num sustent‡culo da 
Doutrina Truman, que visava conter a expans‹o da influ•n-
cia soviŽtica na Europa ocidental.

3.  O conflito Leste × Oeste tinha uma forte conota•‹o geo-
pol’tica e ideol—gica durante a Guerra Fria. Opunha as duas 
superpot•ncias e seus respectivos sistemas econ™micos e 
pol’ticos, definindo as zonas de influ•ncia da Uni‹o SoviŽ-
tica, socialista com regime de partido œnico, e dos Estados 
Unidos, capitalista com regime democr‡tico, ou seja, um 
mundo bipolar. Os principais s’mbolos desse per’odo eram: 
a Alemanha dividida, o Muro de Berlim, a bipolariza•‹o mili-
tar, muito n’tida na Europa separada pela ÒCortina de FerroÓ, 
com a Otan, de um lado, e o Pacto de Vars—via, de outro.

4.  A Organiza•‹o das Na•›es Unidas (ONU) Ž um —rg‹o inter-
nacional composto de 193 pa’ses (2012). Sua sede principal 
fica em Nova York e Ž composta por diversas ag•ncias sedia-
das em diferentes cidades do mundo. Foi criada em 1945, 
ap—s a Segunda Guerra, com o objetivo de preservar a paz 
e a seguran•a no mundo, alŽm de promover a coopera•‹o 
internacional para resolver quest›es econ™micas, sociais, 
culturais e humanit‡rias. Conta com v‡rios —rg‹os, dos quais 
os mais importantes s‹o a Assembleia Geral e o Conselho de 
Seguran•a. A Assembleia Geral congrega as delega•›es dos 
pa’ses-membros. Realiza uma reuni‹o regular por ano, mas 
n‹o decide sobre quest›es de seguran•a e coopera•‹o in-
ternacional, s— faz recomenda•›es. O —rg‹o de maior poder 
da ONU Ž o Conselho de Seguran•a, formado por delega-
dos de quinze pa’ses-membros, dos quais cinco s‹o perma-
nentes e dez s‹o eleitos a cada dois anos. O Conselho pode 
investigar disputas e conflitos internacionais ou dentro de 
um pa’s, propor solu•›es visando a acordos de paz e adotar 
san•›es que v‹o desde o corte das comunica•›es ou das 
rela•›es diplom‡ticas atŽ o bloqueio econ™mico; em œltimo 
caso, pode autorizar o uso da for•a militar. 

5. A composi•‹o do CS da ONU Ž anacr™nica porque n‹o 
expressa a correla•‹o de for•as do mundo atual e sim o 
resultado da Segunda Guerra. O poder da entidade est‡ 
concentrado nas m‹os dos cinco membros permanentes, 
justamente os vencedores da Segunda Guerra: Estados 
Unidos, Reino Unido, Fran•a, China e Rœssia. Esses pa’ses 
t•m poder de veto, isto Ž, qualquer decis‹o s— Ž posta em 
pr‡tica se houver consenso entre eles. Por isso, desde 1995 
est‡ em curso uma campanha liderada por Brasil, Jap‹o, 
Alemanha e êndia para ampliar o nœmero de membros 
permanentes do Conselho de Seguran•a, tornando-o 
mais representativo e democr‡tico.
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6.  O Bird Ð Banco Internacional de Reconstru•‹o e Desenvol-
vimento Ð Ž uma das institui•›es do Grupo Banco Mundial. 
Teve no p—s-Segunda Guerra o papel de financiador da 
reconstru•‹o dos pa’ses aliados aos Estados Unidos e, pos-
teriormente, passou a se encarregar de financiamentos, a 
longo prazo, de projetos visando ao desenvolvimento dos 
pa’ses-membros, especialmente das na•›es em desenvol-
vimento. O FMI Ð Fundo Monet‡rio Internacional Ð tinha 
como objetivo conceder emprŽstimos de curto prazo 
para pagar a d’vida externa de pa’ses-membros com pro-
blemas. Deveria zelar tambŽm pelo bom funcionamento 
do sistema financeiro internacional, principalmente pela 
estabilidade das moedas e do c‰mbio. Ambos t•m sua 
sede em Washington D.C., Estados Unidos.

desenvolvendo habilidades

O texto produzido pelo aluno dever‡ conter, em linhas gerais, as 
informa•›es abaixo. O t’tulo dever‡ sintetizar o seu conteœdo.

Cenários da nova ordem mundial

Ao longo do capítulo há várias informações que corrobo-

ram o que foi afirmado na introdução da revista Política Exter-

na e do livro Compreender o mundo. A derrubada do Muro de 
Berlim em 1989 marcou o fim da era bipolar da Guerra Fria. 
A ordem geopolítica que emergiu daí, durante um curto pe-

ríodo de tempo, foi caracterizada por uma realidade na qual 
imperava uma única superpotência, os Estados Unidos. Isso 
fez alguns defenderem a ideia de que vivíamos num mundo 
unipolar. Entretanto, as dificuldades econômicas e militares 
enfrentadas pelos Estados Unidos, o explosivo crescimento 
econômico da China (hoje maior credora dos Estados Unidos) 
e a recuperação da Rússia têm levado muitos a argumentar 
que vivemos, no início do século XXI, num mundo multipolar. 
E não devemos esquecer de que o Japão e a União Europeia, 
tendo como eixo a Alemanha e a França, são também polos 
de poder econômico importantes, embora enfraquecidos do 
ponto de vista militar. Mas nesse mundo multipolar que está 
se constituindo (os dois textos concordam que o mundo mul-
tipolar está em processo) a China é o país com mais potencial 
para rivalizar com os Estados Unidos, que ainda por muito 
tempo continuará a ser a principal potência econômica, mili-
tar e, portanto, geopolítica do mundo. A China já é a segunda 
economia mundial, superou o Japão em 2010. O gigante asi-
ático acumulou reservas da ordem de 2,5 trilhões de dólares 
e é o maior comprador de títulos do tesouro dos Estados Uni-
dos. Ou seja, a relação entre as duas potências é de comple-

mentaridade: a China depende do mercado norte-americano 
para vender seus produtos e os Estados Unidos precisam dos 
investimentos chineses para fechar seu balanço de pagamen-

tos. Depois da China, a Índia é quem mais vem crescendo no 
mundo. Esse país tem um enorme mercado potencial, é avan-

çado em setores de alta tecnologia e também, como seu vi-
zinho do norte, é uma potência nuclear. Pode se transformar 
numa potência de peso no futuro, como aponta a pesquisa 
do economista Jim O’Neill (tratada no capítulo), o trecho da 
revista Política Externa, quando menciona que o crescimento 
econômico de países considerados emergentes vem sendo a 
locomotiva do desenvolvimento global deste século, e o texto 
de Pascal Boniface. A Rússia, herdeira da União Soviética, depois 
de um período de crise, vem recuperando seu status de po-

tência econômica, já que preservou seu poderio militar. Já o 
Brasil não tem a mesma projeção internacional que os países  

mencionados, não é potência militar, menos ainda nuclear 
(tanto que não foi mencionado no texto de Pascal Boniface), 
mas possui soft power (conceito criado pelo cientista político 
norte-americano Joseph Nye, remete ao “poder brando” de um 
país, que advém de sua capacidade de influenciar as relações 
internacionais por meio de sua cultura, de seus valores) e nos-

so país tem procurado se aproximar de outros emergentes de 
peso para tentar contrabalançar a influência norte-americana 
e ampliar sua margem de manobra no cenário internacional, 
contribuindo para a multipolarização. Com a Índia e a África 
do Sul formou o Fórum de Diálogo IBAS; com os outros países 
que compõem o grupo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) tem 
procurado dar realidade a uma sigla inventada por Jim O’Neill 
num estudo com projeções para as potências do futuro (em 
2011 a África do Sul entrou no grupo que virou BRICS, mas 
é no máximo uma potência regional). Segundo esse estudo, 
por volta de 2050, a China será a maior economia do mun-

do, seguida por Estados Unidos, Índia, Japão, Brasil e Rússia. 
De qualquer forma, excetuando a possibilidade de entrada 
da Índia e talvez do Brasil, o grupo de potências projetado 
para 2050 pelo trabalho de O’Neill é o mesmo apontado por 
Richard Nixon e Henry Kissinger no início dos anos 1970. Isso 
mostra que a correlação de forças entre as maiores potências 
nas relações internacionais muda de forma relativamente lenta 
ao longo da história.

 f Cap’tulo 5 Ð Conflitos armados no mundo

Compreendendo conteúdos

1. Uma guerra pode ter caracter’sticas mœltiplas porque pode 
envolver grupos Žtnicos diferentes, dois ou mais pa’ses be-
ligerantes ou uma for•a de ocupa•‹o estrangeira e grupos 
guerrilheiros, que, por sua vez, podem usar mŽtodos terro-
ristas. Um bom exemplo disto Ž a guerra no Afeganist‹o: 
atŽ 2012 envolvia diferentes etnias do pa’s (os pashtuns s‹o 
majorit‡rios), um grupo terrorista (a Al-Qaeda, aliada ao Ta-
lib‹, grupo que estava no poder, foi deposto e articulava 
uma resist•ncia guerrilheira adotando pr‡ticas terroristas); 
ao mesmo tempo, ocorreu uma interven•‹o estrangeira, 
dos Estados Unidos, que lideram uma for•a internacional 
de seguran•a, a ISAF, comandada pela Otan.

2.  Guerrilha se caracteriza por um conflito armado que op›e 
forma•›es irregulares de combatentes e for•as armadas 
regulares de um Estado. ƒ t’pica de pa’ses marcados por 
injusti•as pol’ticas e sociais nos quais a popula•‹o est‡ 
disposta a lutar por mudan•as ou apoiar grupos que se 
prop›em a isso.

 Terrorismo Ž uma pr‡tica de grupos armados que recor-
rem sistematicamente ˆ viol•ncia contra pessoas ou insta-
la•›es (civis ou governamentais) com o intuito de provo-
car medo, terror na sociedade, visando a atingir algum fim.

 Os grupos guerrilheiros em geral fazem ataques contra alvos 
militares e pontos estratŽgicos do Estado, procurando mini-
mizar o nœmero de v’timas civis, ao mesmo tempo em que 
buscam conquistar apoio de parte da popula•‹o ̂  sua causa.

 J‡ os grupos terroristas procuram fazer o m‡ximo de v’ti-
mas civis com o intuito de causar medo, e n‹o se interes-
sam em criar nenhum canal de di‡logo com a popula•‹o, 
nem angariar seu apoio.
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 Entretanto, ao longo da Hist—ria Ž comum grupos guerri-
lheiros lan•arem m‹o do terror ou mesmo se transforma-
rem em grupos terroristas, como aconteceu com as FARC.

3.  A palavra ÒetniaÓ define um grupo humano que se indivi-
dualiza por suas caracter’sticas culturais: religi‹o, l’ngua, 
costumes, etc. Em sentido antropol—gico, ÒpovoÓ e ÒetniaÓ 
s‹o sin™nimos. Entretanto, a palavra ÒpovoÓ pode tambŽm 
ser usada com um sentido jur’dico-pol’tico e, nesse caso, Ž 
sin™nimo de cidad‹o.

 A palavra Òna•‹oÓ, em seu sentido antropol—gico, tambŽm 
Ž muito usada como sin™nimo de etnia ou povo. Entre-
tanto, o termo Òna•‹oÓ pode tambŽm ter uma conota•‹o 
pol’tica, nesse caso Ž sin™nimo de Estado. Ainda em senti-
do pol’tico, mas um pouco diferente, quando uma na•‹o 
(em sentido antropol—gico) ou etnia luta pela autonomia 
e procura constituir um Estado, ou defende algum progra-
ma de autoafirma•‹o de sua nacionalidade, est‡ empe-
nhada num projeto pol’tico chamado nacionalismo.

4.  A s’ntese Ž um produto pessoal, mas deve conter em li-
nhas gerais as informa•›es a seguir: Os conflitos entre 
‡rabes e judeus t•m suas origens no sŽculo XIX quan-
do imigrantes judeus europeus come•aram a chegar ˆ 
Palestina (ent‹o territ—rio brit‰nico), mas se intensificou 
fortemente a partir de 1947, quando a ONU partilhou 
esse territ—rio em dois Estados. Em 1949, ap—s a primeira 
guerra entre o recŽm-criado Estado de Israel e os pa’ses 
‡rabes vizinhos, o Estado Palestino desapareceu, o que 
deu origem ˆ quest‹o palestina, atŽ hoje n‹o resolvida. 
Parte de seu territ—rio foi incorporada por Israel, que au-
mentou de tamanho, e parte passou ˆ administra•‹o da 
Jord‰nia (Cisjord‰nia) e do Egito (Gaza). Em 1967 eclodiu 
um novo conflito armado entre Israel e os Estados ‡rabes 
Ð a Guerra dos Seis Dias. Israel saiu novamente vencedor 
e triplicou seu territ—rio: incorporou Gaza, Cisjord‰nia, as 
colinas de Gol‹ (que pertenciam ˆ S’ria) e a parte leste 
de JerusalŽm. Uma nova guerra ocorreu em 1973 sem 
mudan•as territoriais significativas. Em 1964 foi criada 
a OLP (Organiza•‹o de Liberta•‹o da Palestina), grupo 
guerrilheiro que lutava contra a ocupa•‹o israelense 
e pela cria•‹o do Estado Palestino. Depois de muitos 
conflitos entre judeus e ‡rabes, em 1993 come•ou um 
processo de negocia•‹o, muitas vezes interrompido de 
parte a parte, que levou atŽ agora (2012) ˆ entrega de 
Gaza e de partes da Cisjord‰nia ˆ Autoridade Nacional 
Palestina (ANP). Mas um acordo final para a cria•‹o do 
Estado Palestino ainda n‹o foi atingido. AtŽ 2012, Israel 
se recusava a aceitar que a capital desse futuro Estado 
fosse em JerusalŽm oriental e que houvesse o retorno 
dos refugiados que vivem em pa’ses vizinhos; ao mesmo 
tempo, continuava com uma pol’tica de expans‹o das 
col™nias judaicas na Cisjord‰nia e construindo uma pol•-
mica cerca, parte dela em territ—rio palestino, para se iso-
lar dos vizinhos. Do lado palestino, grupos radicais, como 
o Hamas, recusavam-se a aceitar Israel e continuavam 
seus ataques terroristas, o que motivou uma violenta re-
talia•‹o de Israel na virada de 2008 para 2009 matando  
1 389 palestinos.

desenvolvendo habilidades

1. Oriente os alunos na leitura, tire eventuais dœvidas e pe•a 
que correlacionem a frase da ep’grafe com o texto.

2. Pe•a aos alunos que correlacionem as informa•›es das 
duas frases com os dados do mapa das miss›es de paz, 
localizando nele as regi›es citadas nas frases.

3. a) Sim, a maioria das guerras civis no mundo contempor‰-
neo acontece em pa’ses pobres da çsia e especialmente 
da çfrica Subsaariana, onde se encontra a maioria dos 
pa’ses de baixo IDH do mundo e tambŽm das for•as de 
manuten•‹o de paz da ONU. A œnica for•a de paz na 
AmŽrica atua no pa’s mais pobre do continente, o Haiti, 
situado no Caribe. Como diz o texto, Ž f‡cil a um homem 
pobre adotar uma causa, mas a pobreza tambŽm pode 
ser resultado de governos corruptos e incompetentes, 
o que causa revolta na popula•‹o. Nos pa’ses pobres 
Ž comum tambŽm l’deres gananciosos e corruptos se 
apropriarem do aparelho de Estado e instrumentaliza-
rem as diferen•as Žtnicas e religiosas para alcan•ar seus 
interesses pol’ticos (consolidar-se no poder) e econ™mi-
cos (beneficiar-se de recursos naturais, como o petr—leo). 
AlŽm disso, as guerras destroem a infraestrutura e as 
institui•›es dos pa’ses, dificultando o desenvolvimento 
socioecon™mico e perpetuando os baixos IDH. Ou seja, a 
pobreza gera a guerra, que por sua vez aumenta a pobre-
za, num c’rculo vicioso dif’cil de ser interrompido.

b) Os Estados africanos, assim como suas fronteiras, foram 
criados de fora para dentro, ou seja, pelos colonizadores 
europeus durante o Congresso de Berlim (1884-1885). Es-
sas fronteiras n‹o respeitaram os limites Žtnicos originais 
dos povos nativos do continente. Assim, h‡ v‡rios focos 
de conflitos pelo poder entre grupos Žtnicos e religiosos 
diferentes, assim como h‡ movimentos nacionalistas se-
paratistas. PorŽm, conforme indica o texto, mais impor-
tante do que esse fato Ž que especialmente na por•‹o 
Subsaariana do continente h‡ pa’ses muito pobres (a’ 
est‡ a maioria dos pa’ses menos desenvolvidos), onde 
as condi•›es de vida s‹o muito prec‡rias e os Estados 
s‹o fr‡geis (a maioria dos ÒEstados falidosÓ est‡ nessa re-
gi‹o), criando um ambiente favor‡vel para a prolifera•‹o 
de conflitos armados. N‹o por acaso, quase metade das 
for•as de paz da ONU atua nessa regi‹o do mundo, que 
possui 78% dos pa’ses de baixo IDH.

Testes e questões

Enem

1. A

2. A

3. E

4. A

5. C

6. C

7. B
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questões de vestibulares

1. O neoliberalismo, especialmente a partir dos governos 
Reagan, nos Estados Unidos, e Thatcher, na Inglaterra, se 
consolidou como uma doutrina econ™mica que defende 
o livre mercado como mecanismo regulador da econo-
mia. Os neoliberais s‹o contra a interven•‹o do Estado, s— 
devendo esta ocorrer em setores imprescind’veis, como o 
controle das taxas de juro, caracterizando o chamado ÒEs-
tado m’nimoÓ. A interven•‹o do Estado norte-americano 
na crise de 2008 vai contra essas ideias, na medida em que 
o Estado, alŽm de aumentar a interven•‹o na economia 
como regulador, chegou mesmo a assumir o controle de 
empresas, como Ž o caso da General Motors.

2.  a)  A perda de dinamismo da economia americana se deve 
a diversas causas internas e externas. O aumento dos 
gastos com armas desde o governo Reagan, agravado 
recentemente pelo envolvimento do pa’s nas guerras 
do Iraque e Afeganist‹o, eleva o endividamento do pa’s 
e compromete os investimentos em outros setores. A 
perda de competitividade da indœstria, como resultado 
entre outros fatores do elevado custo da m‹o de obra, 
tem levado ao deslocamento de investimentos para 
outros pa’ses, com destaque para a China, que se trans-
formou na Òf‡brica do mundoÓ.

 b)  A crise come•ou no mercado imobili‡rio norte-america-
no em 2007/2008 com a eleva•‹o dos crŽditos do cha-
mado mercado subprime. O alto grau de alavancagem 
dos bancos norte-americanos e a inadimpl•ncia cres-
cente dos chamados ÒninjasÓ detonou a crise no sistema 
financeiro, especialmente a partir de setembro de 2008 
quando ocorreu a quebra do Banco Lehman Brothers. 
Com as crescentes dificuldades de financiamento, a crise 
acabou atingindo a economia real, provocando recess‹o 
em praticamente todos os pa’ses desenvolvidos e em al-
guns emergentes. A crise acabou atingindo a Europa nos 
dois anos seguintes, especialmente os governos mais en-
dividados de pa’ses como GrŽcia, Irlanda e Portugal. 

3.  A globaliza•‹o Ž o nome que se d‡ para o atual processo 
de expans‹o capitalista ancorado em tŽcnicas modernas, 
espec’ficas da Revolu•‹o TŽcnico-Cient’fica ou Informa-
cional, que permitem uma acelera•‹o dos fluxos de capi-
tais (produtivos e especialmente especulativos, j‡ que o 
dinheiro tornou-se eletr™nico), mercadorias, pessoas e in-
forma•›es em escala planet‡ria. A dimens‹o econ™mica, 
especialmente a expans‹o das transnacionais e o consu-
mo de seus produtos pelo mundo, Ž a mais vis’vel e mais 
debatida da globaliza•‹o, no entanto, h‡ outras como a 
social, a cultural e a pol’tica.

 Em sua dimens‹o econ™mica, a globaliza•‹o evidencia 
maior integra•‹o do sistema financeiro mundial, por meio 
das bolsas de valores e de mercadorias interligadas, que 
permitem a circula•‹o de capitais especulativos em tem-
po real. H‡ tambŽm um aumento da circula•‹o de capitais 
produtivos, especialmente com a instala•‹o de filiais de 
empresas transnacionais em diversos pa’ses. O dado novo 
Ž que recentemente surgiram muitas transnacionais se-
diadas em pa’ses emergentes como China, Brasil e êndia. 

Como os fluxos de capitais s‹o desiguais, beneficiam a al-
guns pa’ses (os mais bem preparados para receber esses 
investimentos) em detrimento de outros.

 Em sua dimens‹o social, a globaliza•‹o tem promovido 
um aumento do desemprego nos pa’ses desenvolvidos e 
a fragiliza•‹o de seus trabalhadores como o resultado do 
deslocamento de f‡bricas para pa’ses que tem custos de 
produ•‹o menores, com destaque para a China. Paralela-
mente a isso, com o grande nœmero de imigrantes vindos 
de pa’ses em desenvolvimento tem crescido a xenofobia 
nos pa’ses desenvolvidos, especialmente da Europa, onde 
a crise Ž mais grave. 

 Na dimens‹o cultural, a globaliza•‹o mostra que parale-
lamente a expans‹o das empresas transnacionais h‡ uma 
difus‹o de valores e estilos de vida associados a elas ou aos 
pa’ses onde est‹o sediadas. Isso muitas vezes pode levar a 
organiza•‹o de movimentos de resist•ncia a esse processo, 
como evidencia o movimento slow food, contra as grandes 
redes de fast-food, a cria•‹o da rede Al-Jazeera para fazer 
frente a CNN e outras redes de not’cias ocidentais. 

 Na dimens‹o pol’tica, tem ocorrido um enfraquecimen-
to relativo dos Estados nacionais que se veem for•ados a 
dividir poder com ONGs, organismos internacionais ou re-
gionais supranacionais, sem contar que com a hegemonia 
do discurso neoliberal associado ˆ globaliza•‹o, nos anos 
1990 reduziram seu papel regulador na economia. No en-
tanto, ap—s a crise financeira iniciada em 2008, por muitos 
atribu’da ˆ falta de regula•‹o, os Estados t•m retomado 
sua capacidade intervencionista.

4.  a)  Antes mesmo da eclos‹o da crise financeira a GrŽcia j‡ 
vinha gastando mais do que arrecadava, o que provo-
cou uma eleva•‹o de sua d’vida pœblica, tanto interna 
quanto externa. Com a chegada da crise financeira ˆ 
Europa os bancos credores aumentaram as taxas de ju-
ros para financiar o passivo grego, elevando ainda mais 
o endividamento do pa’s. A escassez de dinheiro aca-
bou afetando a economia real mergulhando-a numa 
profunda recess‹o que provocou um grande aumento 
do desemprego. Os nœmeros finais, como mostram as 
tabelas da p‡gina 31 do livro do aluno, s‹o ainda piores 
do que os que aparecem no enunciado da quest‹o. Em 
2011, segundo o FMI, o PIB grego encolheu 6,9% e o 
desemprego atingiu 17,3% da PEA.

 b)  PIIGS Ž um acr™nimo pejorativo surgido no mercado 
financeiro para classificar os pa’ses europeus meridio-
nais, cujas economias estavam mais vulner‡veis e por 
isso foram mais atingidos pela crise. S‹o eles: Portugal, 
It‡lia, Irlanda, GrŽcia e Espanha (o ÒSÓ vem de Spain, gra-
fia em ingl•s).

5.  a)  Estados Unidos, Jap‹o, Alemanha e Fran•a s‹o os qua-
tro mais importantes pa’ses-sede de empresas transna-
cionais, embora recentemente tenha aumentado mui-
to o papel da China no processo de internacionaliza•‹o 
dos investimentos produtivos.

 b)  Na atual etapa da expans‹o capitalista, conhecida 
como globaliza•‹o, as empresas transnacionais procu-
ram instalar filiais em pa’ses que apresentam:

GGB_MP_v2_PNLD2015_01a72.indd   36 3/28/13   9:00 AM



Manual do Professor 37

 ■ baixo risco econ™mico e pol’tico;
 ■ mercado consumidor potencial;
 ■ custos baixos de produ•‹o garantidos por m‹o de obra ba-

rata, porŽm relativamente qualificada, incentivos fiscais, leis 
ambientais e legisla•‹o trabalhista menos rigorosas, etc.

6.  Entre as manifesta•›es da hegemonia dos Estados Unidos 
no campo cultural pode-se apontar a difus‹o pelo mun-
do de seu estilo de vida, h‡bitos e costumes (o American 

way of life) seja por meio de seus produtos industriais e 
de servi•os Ð programas de computadores, videogames, 
redes de fast-food, etc. Ð seja por meio dos produtos 
de sua indœstria cultural Ð notici‡rios da CNN, filmes de 
Hollywood, sŽries de televis‹o, mœsicas, etc. Ð seja por 
meio da difus‹o do ingl•s, transformado em l’ngua franca 
dos neg—cios, da ci•ncia, do turismo e a mais utilizada na 
internet. No campo geopol’tico-militar, os Estados Unidos 
s‹o respons‡veis por quase metade dos gastos com armas 
no mundo (2010) e o pa’s ainda se mantŽm na vanguarda 
tecnol—gica. Vale lembrar, no entanto, que em v‡rios lu-
gares do mundo aparecem movimentos de resist•ncia ˆ 
hegemonia norte-americana.

7.  Com base na observa•‹o do mapa constatamos que a re-
gi‹o geogr‡fica onde se concentra a maioria dos pa’ses 
classificados como desesperadamente pobres Ž a çfrica 
Subsaariana, com destaque para pa’ses de grande popu-
la•‹o como a NigŽria, a Repœblica Democr‡tica do Congo, 
a Eti—pia, o Sud‹o e o Sud‹o do Sul (independente em 
2011). A regi‹o onde se concentra a maioria das pessoas 
muito pobres Ž a çsia do Sul, com destaque para a êndia, 
o pa’s com o maior nœmero de habitantes vivendo abaixo 
da linha internacional de pobreza. 

 Os elementos geogr‡ficos (e tambŽm hist—ricos) que jus-
tificam esta pobreza est‹o relacionados com a heran•a 
colonial (todos esses pa’ses foram col™nias europeias atŽ 
meados do sŽculo XX), concentra•‹o de renda, car•ncia 
de infraestrutura (como saneamento b‡sico) e de servi•os 
pœblicos (educa•‹o e saœde), agravados por quest›es am-
bientais (sobretudo secas, desertifica•›es e inunda•›es) e 
pol’ticas Ð Estados fr‡geis dominados por regimes ditato-
riais e constantes guerras civis.

8.  a)  A valoriza•‹o de um fixo (um im—vel, por exemplo) 
est‡ restrita ˆs condi•›es de sua localiza•‹o no terri-
t—rio. Ao ser transformado em fluxo (capital especula-
tivo, por exemplo) tem possibilidades de se valorizar 
mais rapidamente. A Revolu•‹o Informacional, a glo-
baliza•‹o econ™mica e a desregula•‹o dos mercados 
ampliaram a escala, a velocidade e a amplitude de cir-
cula•‹o dos capitais que se movimentam pelo sistema 
financeiro globalizado em busca dos investimentos 
mais rent‡veis.

 b)  Dentre os efeitos da crise financeira sobre os fixos no 
territ—rio pode se mencionar, entre outros, a desvalo-
riza•‹o dos im—veis e a dificuldade de utiliz‡-los como 
garantia para novos emprŽstimos (hipotecas), a fal•n-
cia de bancos e empresas industriais e comerciais e o 
consequente aumento do desemprego e dos proble-
mas sociais.

  9. a)  Os dois centros hegem™nicos da atual economia infor-
macional s‹o os Estados Unidos e o Jap‹o. Isso se deve ˆ 
lideran•a desses pa’ses, sobretudo do primeiro, na atual 
Revolu•‹o TŽcnico-Cient’fica. Esses dois pa’ses s‹o os que 
mais investem em pesquisa e desenvolvimento e sediam 
a maioria das grandes corpora•›es transnacionais.

 b)  Essa regi‹o da çfrica Ž a por•‹o mais marginalizada do 
espa•o geogr‡fico mundial, agora organizado em redes 
por meio das quais circulam crescentes fluxos de capi-
tais, mercadorias, pessoas e informa•›es. Isso se deve ao 
baixo grau de desenvolvimento dos pa’ses dessa regi‹o, 
ˆ car•ncia de infraestrutura ou do baixo desenvolvimen-
to do meio tŽcnico-cient’fico-informacionais (para usar a 
terminologia do ge—grafo Milton Santos), ao baixo poder 
aquisitivo da popula•‹o, entre outros problemas. Agra-
vando a penœria desses pa’ses, muitos vivem guerras 
civis e conflitos Žtnicos que contribuem para fragilizar 
os Estados (por isso s‹o chamados de ÒEstados falidosÓ), 
destruir a j‡ prec‡ria infraestrutura econ™mica e afugen-
tar ainda mais poss’veis investimentos estrangeiros.

10. Na Žpoca da Guerra Fria, marcada pelo conflito bipolar, 
Leste era sin™nimo de socialismo, de zona de influ•ncia 
soviŽtica, e Oeste remetia ˆ ‡rea capitalista influenciada 
pelos Estados Unidos. A nova ordem Ž regida pelo conflito 
Norte-Sul, marcado pelo antagonismo socioecon™mico, e 
muitas vezes pol’tico, entre os pa’ses desenvolvidos, tam-
bŽm chamados de pa’ses do ÒNorteÓ, e os pa’ses em de-
senvolvimento, ou do ÒSulÓ. Vale lembrar que assim como 
a antiga classifica•‹o n‹o contemplava adequadamente 
todos os pa’ses, tanto que existia um movimento de pa’ses 
n‹o alinhados, essa nova tambŽm n‹o contempla. Hoje 
h‡ pa’ses muito poderosos e influentes, como os do gru-
po BRICS, que s‹o classificados como pa’ses do ÒSulÓ. Sem 
contar que h‡ pa’ses no ÒSulÓ no hemisfŽrio norte e pa’ses 
do ÒNorteÓ no hemisfŽrio sul.

11. a)  O G-20 Ž composto pelos pa’ses do G-8 (formado pelos 
pa’ses do G-7, mais a Rœssia), a Austr‡lia, as 10 maiores 
economias emergentes, com destaque para o grupo  
BRIC, e a Uni‹o Europeia (bloco composto por 27 pa’-
ses), representada pelo presidente do Conselho Europeu 
e o presidente do Banco Central Europeu.

 b)  O G-20 foi criado em 1999 para discutir novas formas de 
regula•‹o da economia mundial, que vinha sofrendo 
sucessivas crises, especialmente nos pa’ses em desen-
volvimento. Com a crise de 2008, que atingiu o centro 
do sistema capitalista, e o enfraquecimento relativo das 
economias dos pa’ses desenvolvidos, o G-20 tornou-se 
o principal f—rum internacional para o debate de pro-
blemas mundiais Ð econ™micos, comerciais e tambŽm 
pol’ticos Ð, pois Ž composto tambŽm por pa’ses emer-
gentes, os menos atingidos pela crise.

 c)  Os quatro grandes emergentes do grupo BRIC (BRICS, 
ap—s a entrada da çfrica do Sul) exercem papŽis eco-
n™micos diferentes na economia mundial. O Brasil tem 
como destaque a exporta•‹o de commodities agr’co-
las e minerais. A Rœssia se destaca como exportadora 
de petr—leo e g‡s natural. A êndia se destaca no setor 
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de servi•os de inform‡tica e telemarketing. Na China o 
setor mais importante Ž a indœstria e o pa’s se destaca 
como o maior exportador do mundo, com uma pauta 
de exporta•›es composta de 94% de produtos indus-
trializados (2010).

12. a)  O fim da Uni‹o SoviŽtica, portanto, o fim do controle 
de Moscou, favoreceu o surgimento de movimentos 
separatistas de etnias minorit‡rias que durante dŽcadas 
foram oprimidas pelos russos, a etnia majorit‡ria na an-
tiga URSS.

 b)  O pa’s reconheceu a independ•ncia da OssŽtia do 
Sul, uma prov’ncia da Ge—rgia, e lhe deu apoio militar 
ao expulsar as tropas georgianas que a tinham ocu-
pado. A atitude russa foi uma demonstra•‹o de for•a 
e uma repres‡lia aos Estados Unidos e ˆ Uni‹o Euro-
peia que reconheceram a independ•ncia do Kosovo 
no mesmo ano.

 c)  No C‡ucaso, h‡ movimentos separatistas na Chech•nia 
(Rœssia) e na Abkhazia (Ge—rgia).

13. a)  Uma das principais consequ•ncias pol’ticas dos atenta-
dos de 11 de setembro de 2001 foi o aprofundamento 
do unilateralismo do governo de George W. Bush e o 
estabelecimento de uma doutrina geopol’tica que le-
vou seu nome. A Doutrina Bush classificava os pa’ses 
hostis aos Estados Unidos num suposto ÒEixo do MalÓ 
e desprezava a ONU passando a adotar medidas uni-
laterais, como a invas‹o do Iraque em 2003. Na mesma 
l—gica da ÒGuerra ao TerrorÓ, o Afeganist‹o foi invadido 
logo ap—s o atentado e come•ou uma ca•ada a Osama 
bin Laden, que supostamente estava escondido no pa’s 
sob a prote•‹o dos Talib‹s. Esse regime foi deposto e 
Bin Laden morto em 2011. Do ponto de vista econ™-
mico, a ÒGuerra ao TerrorÓ elevou os gastos pœblicos e o 
endividamento dos Estados Unidos, contribuindo para 
fragilizar sua economia especialmente com a eclos‹o 
da crise de 2008.

 b)  Uma consequ•ncia cultural foi o aumento do precon-
ceito e da intoler‰ncia, em grande parte difundida pela 
m’dia norte-americana e europeia, com rela•‹o aos ‡ra-
bes e ˆ religi‹o isl‰mica (vale lembrar, no entanto, que 
nem todo ‡rabe Ž mu•ulmano e o maior pa’s isl‰mico 
do mundo, a IndonŽsia, n‹o Ž ‡rabe). Esse aumento da 
intoler‰ncia provocou desde manifesta•›es de xenofo-
bia atŽ um endurecimento das pol’ticas de controle de 
imigra•‹o adotadas por muitos pa’ses ocidentais. Por 
outro lado, provocou um aumento do sentimento an-
tiamericano em grande parte do mundo, especialmen-
te no Oriente MŽdio e Norte da çfrica, onde se concen-
tra a maioria dos pa’ses ‡rabe-mu•ulmanos.

14. a)  A ÒPrimavera çrabeÓ foi o nome dado pela m’dia oci-
dental ao movimento de protestos organizados pelas 
redes sociais da internet contra governos ditatoriais do 
Norte da çfrica e do Oriente MŽdio. Esse nome Ž uma 
alus‹o ˆ Primavera de Praga, movimento iniciado em 
1968, na ent‹o Tchecoslov‡quia, contra o totalitarismo 
soviŽtico. A vers‹o ‡rabe teve in’cio em 2010 na Tun’sia 
e com o passar do tempo atingiu diversos pa’ses da re-

gi‹o. AlŽm da Tun’sia, o movimento provocou a queda 
de governos no Egito (queda de Hosni Mubarak) e na 
L’bia (queda de Muamar Gadafi) e a posterior convoca-
•‹o de elei•›es diretas. No Oriente MŽdio atingiu mais 
fortemente a S’ria, ainda em guerra civil em 2012, e o 
Yemen, for•ando a queda de Abdullah Saleh.

 b)  O c’rculo mostra o sul do Sud‹o, territ—rio onde atuava 
um grupo guerrilheiro chamado SPLM/A e que ficou in-
dependente em 2011, dando origem ao mais novo pa’s 
da çfrica: o Sud‹o do Sul (193o membro da ONU).

15. a)  I. A independ•ncia da maioria dos pa’ses africanos ocor-
reu ap—s a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), desde 
a dŽcada de 1950 atŽ a de 1970.

 II. A Organiza•‹o de Unidade Africana (OUA) a partir de 
2002 passou a se denominar Uni‹o Africana (UA). A prin-
cipal iniciativa da nova organiza•‹o foi a cria•‹o de um 
Conselho de Paz e Seguran•a, objetivando intervir nos 
conflitos Žtnicos dos pa’ses africanos. Por exemplo, em 
2010, tropas da UA atuavam no Sud‹o juntamente com 
as for•as da ONU, por meio da Unamid.

 b)  1. Sud‹o (mu•ulmanos × crist‹os e animistas); 2. Ruan-
da e Repœblica Democr‡tica do Congo (hutus × tutsis). 
Poderia ser mencionado ainda a NigŽria (hau•as × ibos), 
entre outros.

 c)  Apartheid foi um regime de segrega•‹o racial existente 
na çfrica do Sul entre 1948 e 1994. Os negros eram ex-
plorados pelo aparelho estatal controlado pelos bran-
cos (afrikaners), viviam confinados em guetos e n‹o 
tinham direitos pol’ticos. Desde 1994, com a elei•‹o de 
Nelson Mandela, o apartheid foi extinto.
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Textos de apoio

 1   O mito da empresa “transnacional”

Não há dúvida de que nas últimas décadas aumentou a 

proporção de firmas que operam em âmbito internacional. 

As corporações industriais e financeiras dos países desenvol-

vidos, e mesmo de alguns países em desenvolvimento, am-

pliaram as suas atividades no exterior e mantêm uma parte 

dos seus ativos fora do seu país de origem. Uma percentagem 

maior do valor adicionado é produzida por subsidiárias es-

trangeiras e cada empresa individual enfrenta maior número 

de competidores externos, tanto na sua base doméstica como 

em outros países.
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Daí não segue, entretanto, que se possa falar em suprema-

cia de empresas “transnacionais” ou “multinacionais”, sem iden-

tificação nacional específica. Mesmo as grandes empresas, que 

tendem a ser mais internacionalizadas do que as pequenas e 

médias, permanecem marcadas por sua origem nacional. Cor-

porações verdadeiramente transnacionais são raras, especial-

mente nas economias de maior porte, que contam com amplos 

mercados internos. E não se pode dizer que exista tendência 

perceptível de predomínio de empresas genuinamente glo-

bais, que não revelam preferência por um país particular.

A própria expressão empresa “transnacional” é enganosa, 

na medida em que insinua a ausência de base ou dependên-

cia nacional. Em geral, o conceito de empresa “transnacional” 

não é aplicável, vale dizer, não pode ser utilizado, como sugere 

o termo, para designar entidades que transcendem as nações 

e operam desvinculadas de suas origens nacionais. São pou-

cas as empresas que correspondem a esse modelo. A maioria 

das grandes corporações da Europa, dos Estados Unidos e do 

Japão concentra a sua atuação nos respectivos países. Fun-

ções centrais, como pesquisa e desenvolvimento, e as ativida-

des geradoras de maior valor adicionado tendem a se realizar 

no país de origem das empresas.

Robert Wade lembra que a grande maioria das firmas 

mantém a maior parte dos seus ativos, empregados e deci-

sões estratégicas na sua base nacional. De um modo geral, a 

maior parte do capital acionário das empresas fica em mãos 

de pessoas físicas e jurídicas do país de origem. A Nestlé, por 

exemplo, uma das companhias mais internacionalizadas do 

mundo, que tem apenas 5% dos seus ativos e empregados na 

Suíça, limita os direitos de voto de estrangeiros a apenas 3% 

do total. Em 1991, apenas 2% dos membros dos conselhos de 

administração das grandes empresas dos EUA eram estran-

geiros. Nas companhias japonesas, observou a revista The  

Economist, diretores estrangeiros são tão raros quanto lutado-

res britânicos de sumô.

Por essas e outras razões, as corporações devem ser ca-

racterizadas, em geral, como firmas nacionais com operações 

internacionais. Mais apropriado é denominá-las corporações 

japonesas, alemãs, americanas, etc. Empresas de base nacio-

nal, ainda que orientadas para o mercado internacional.

BATISTA Jr., Paulo Nogueira. Mitos da “globalização”. São Paulo: IEA-USP, 

1997. p. 31-32. (Documentos, 52/Assuntos internacionais).

 2   A teoria do subdesenvolvimento

Em minhas disquisições teóricas, o problema que mais 

me apaixonou foi o de encontrar explicação para o fato de 

que a elevação da renda da população brasileira e o avanço 

considerável de nossa industrialização não se traduziram em 

redução da heterogeneidade social do país, ao contrário do 

que ocorreu nas economias que chamamos de desenvolvidas. 

Como explicar a persistência de nosso subdesenvolvimento 

se somos uma das economias que mais cresceram no correr 

do último meio século? Observando a realidade de outro ân-

gulo: por que o assinalado crescimento da riqueza nacional 

somente beneficia uma parcela reduzida da população?

[...]

Os importantes aumentos de renda gerados pela expan-

são do comércio internacional no século XX alimentaram a di-

fusão dos novos padrões de consumo criados pela Revolução 

Industrial. Dessa forma, o que se universalizou não foi a nova 

tecnologia industrial, e sim os novos padrões de consumo sur-

gidos nos países que lideraram o processo de industrialização.

As novas técnicas produtivas também tenderam a univer-

salizar-se, particularmente em setores subsidiários do comér-

cio internacional, como os meios de transporte. Mas, no que 

concerne às atividades diretamente produtivas, foi lenta a 

difusão das novas técnicas. Isso deu origem a diferenças qua-

litativas entre as estruturas econômicas e sociais dos países 

em que a acumulação e o progresso nas técnicas produtivas 

avançaram conjuntamente e as daqueles países em que esses 

avanços privilegiaram o vetor da acumulação em obras impro-

dutivas e bens duráveis de consumo, em geral importados. 

Cabe, portanto, distinguir os dois processos históricos, cujas 

diferenças persistiram até o presente, independentemente das 

taxas de crescimento da renda e do acesso à industrialização.

Essas reflexões me levaram à convicção de que a perma-

nência do subdesenvolvimento se deve à ação de fatores de 

natureza cultural. A adoção pelas classes dominantes dos pa-

drões de consumo dos países de níveis de acumulação mui-

to superiores aos nossos explica a elevada concentração de 

renda, a persistência da heterogeneidade social e a forma de 

inserção no comércio internacional.

A variável independente é, em última instância, o fluxo de 

inovações nos padrões de consumo, que irradia dos países de 

alto nível de renda. Ora, esse mimetismo cultural tem como 

contrapartida o padrão de concentração da renda que conhe-

cemos. Para liberar-se dos efeitos desse imperativo cultural 

perverso, faz-se necessário modificar os padrões de consumo 

no quadro de um ampla política social, e ao mesmo tempo 

elevar substancialmente a poupança, comprimindo o consu-

mo dos grupos de elevadas rendas. Essas duas linhas de ação 

só têm eficácia se perseguidas conjuntamente e requerem 

um planejamento que, por seu lado, deve apoiar-se em amplo 

consenso social.

O desafio que se coloca é alcançar essas mudanças estru-

turais sem comprometer o espírito de iniciativa e inovação 

que assegura a economia de mercado. Sobre a conjugação do 

planejamento com a iniciativa privada, muito temos a apren-

der da experiência dos países de industrialização tardia do 

Sudeste asiático, os quais se anteciparam na difícil tarefa de 

reconstrução de estruturas sociais anacrônicas.

FURTADO, Celso. O capitalismo global. São Paulo: Paz e Terra,  

1998. p. 58-60.

 3   Estresse crescente, falência do Estado

Após meio século formando novos Estados a partir de 

colônias e do fim da União Soviética, a comunidade interna-

cional está focada na desintegração dos Estados. O termo “fa-

lência do Estado” entrou para o nosso vocabulário de trabalho 

somente durante a última década, mas esses novos países in-

tegram agora o cerne do cenário político internacional. Como 

observa um artigo na Foreign Policy, “Estados que faliram fi-

zeram uma odisseia marcante da periferia para ficar bem no 

centro da política global.”

No passado, os governos se preocupavam com a concen-

tração de muito poder em um único Estado, como a Alema-

nha nazista, o Japão imperial e a União Soviética. Mas hoje 

são os Estados em falência que mais ameaçam a ordem e a 

estabilidade globais. Ainda segundo a Foreign Policy, “líderes 

mundiais se preocuparam sobre quem acumulava poder; ago-

ra se preocupam sobre a sua ausência.”

Os Estados vão à falência quando os governos nacionais 

perdem controle de parte ou de todo seu território e não po-

dem mais garantir a segurança pessoal de seu povo. Quando 
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os governos perdem seu monopólio de poder, o estado de di-
reito começa a desintegrar. Quando não podem mais prover 
serviços básicos, como educação, saúde e segurança alimen-
tar, perdem a legitimidade. Um governo nessa posição pode 
não ser mais capaz de arrecadar receita suficiente para finan-
ciar a sua efetiva governança. Fragmentadas, as sociedades 
acabam sem coesão para tomar decisões.

Estados em falência, com frequência, degeneram em 
guerra civil, com os grupos opositores brigando pelo poder. 
Os conflitos podem ser facilmente espalhados para países vi-
zinhos, assim como o genocídio em Ruanda se esparramou 
pela República Democrática do Congo, onde um confronto 
civil ceifou mais de cinco milhões de vidas desde 1998. A gran-
de maioria das mortes registradas no Congo, no entanto, não 
é violenta. Muitas decorrem de fome, doenças respiratórias, 
diarreia e outras enfermidades, na medida em que milhões 
são obrigados a deixar suas casas. No Sudão, os assassinatos 
em Darfur rapidamente se disseminaram pelo Chade. Segun-
do a The Economist, “assim como um indivíduo severamente 
perturbado, um Estado em falência é um perigo não somente 
para si mesmo, mas para aqueles ao seu redor e além”.

Estados em falência também podem servir como possí-
veis territórios de treino para grupos terroristas internacionais, 
como o Afeganistão, Iraque e Paquistão, ou ainda base para pi-
ratas, como a Somália. Eles podem se tornar bases de drogas, 
como em Mianmar (antiga Burma) ou Afeganistão, responsá-
vel por 92% da oferta mundial de ópio em 2008, a maior parte 
transformada em heroína. Como faltam sistemas de saúde que 
funcionam, Estados enfraquecidos acabam se transformando 
em fontes de doenças infecciosas, como a Nigéria e o Paquis-
tão, que se esforçam para erradicar a pólio, um mal temível.

Entre as indicações mais evidentes de falência do Estado 
destacam-se o colapso da lei e da ordem e um importante 
prejuízo à segurança pessoal. No Haiti, gangues armadas go-
vernavam as ruas até que uma força de paz das Nações Unidas 
chegou em 2004. Embora a situação de insegurança tenha 
melhorado com a medida, seguem comuns os sequestros, 
para obter resgate, de pessoas que têm a sorte de integrar 
o contingente de 30% da força de trabalho empregada. No 
Afeganistão, os militares, não o governo central, controlam o 
país de fora de Cabul. A Somália, que hoje existe apenas em 
mapas, tem sido governada por líderes tribais, cada um reivin-
dicando um pedaço do que um dia já foi um país. No México, 
os cartéis de drogas dão as cartas, confirmando a falência de 
um Estado que faz fronteira com os EUA.

Várias organizações nacionais e internacionais mantêm 
suas próprias listas de Estados “em falência”, “fracos” ou “fali-
dos”. O esforço mais sistemático para analisar Estados falidos 
e em falência é o adotado conjuntamente pelo Fundo de Paz 
e pela revista Foreign Policy, responsáveis pela criação de um 
índice específico atualizado anualmente e publicado em toda 
edição de julho/agosto. Serviço de valor incalculável, dese-
nhado a partir de milhares de informações coletadas em todo 
o mundo, esse índice é rico de insights sobre as mudanças que 
estão a caminho no planeta e, em termos gerais, para onde o 
mundo está caminhando.

No índice analítico figuram 60 países, classificados con-
forme “sua vulnerabilidade aos conflitos violentos internos 
e deterioração social.” Com base em 12 indicadores sociais, 
econômicos, políticos e militares, sua versão de 2008 coloca a 
Somália no topo da lista de Estados falidos, seguida por Zim-

bábue, Sudão, Chade e República Democrática do Congo. Três 

países exportadores de petróleo estão entre os 20 maiores 
falidos – Sudão, Iraque e Nigéria. O Paquistão, agora número 
dez na classificação, é o único Estado em falência com arsenal 
nuclear. A Coreia do Norte, décima sétima da lista, está desen-
volvendo sua capacidade nuclear.

As notas para cada um dos 12 indicadores, variando de 
um a dez, ajudam a compor um único indicador: o Índice de 
Estados Fracassados. Uma nota máxima de 120 significa que a 
sociedade está fracassando totalmente em todas as medidas. 
Na primeira lista da Foreign Policy, baseada em dados de 2004, 
apenas sete países tinham notas iguais ou superiores a 100. Em 
2005, esse número subiu para nove. Em 2008, eram 14. Essa ten-
dência, no entanto, está longe de ser definitiva. Notas altas para 
países no topo e a multiplicação por dois no número de nações 
com nota iguais ou superiores a 100 indicam, na verdade, que a 
falência do Estado apenas se dissemina e se aprofunda.

o ranking do Índice dos Estados Falidos está intimamente 
ligado a importantes indicadores demográficos e ambientais. 
Dos 20 maiores Estados listados, 17 possuem taxas de rápido 
crescimento populacional, muitos deles com expansão de 
cerca de 3% ao ano ou 20 vezes por século. Em cinco desses 
17 países, as mulheres têm em média seis filhos cada uma. Em 
14 dos Estados, pelo menos 40% da população se situa abaixo 
de 15 anos, uma estatística demográfica geralmente associa-
da com a futura instabilidade política. Jovens sem oportuni-
dades de emprego tornam-se desafeiçoados, o que faz deles 
recrutas prontos para movimentos de insurgência.

Em muitos dos países com várias décadas de acelerado 
crescimento populacional, os governos sofrem de fadiga de-
mocrática, incapazes de lidar com a escassez de terras culti-
váveis e de suprimento de água potável para as pessoas, ou 
de construir escolas em ritmo compatível com o aumento do 
número de crianças.

O Sudão é um caso clássico de país flagrado em cilada de-
mográfica. Desenvolveu-se muito bem econômica e socialmen-
te para reduzir a mortalidade, mas não o suficiente para reduzir 
a fertilidade. Como resultado, suas mulheres têm em média 
quatro filhos (o dobro dos dois necessários para a estabilidade 
populacional) e a população de 41 milhões está crescendo em 
mais de duas mil pessoas por dia. Sob tal pressão, apesar de ter 
notas iguais às de outros países, o Sudão está quebrando.

Dos 20 países que lideram a lista de Estados fracassados, 
apenas três não foram pegos nessa armadilha demográfica. 
Na realidade, os 17 prejudicados provavelmente não podem 
sair dela por conta própria. Precisarão de apoio externo – e 
não apenas projetos espalhados de ajuda, mas sim assistência 
sistêmica para reconstrução – ou a situação política simples-
mente continuará a se deteriorar.

BROWN, Lester R. Plano B 4.0: mobilização para salvar a civilização.  

São Paulo: Ideia; New Content, 2009. p. 41-44

 4   O problema dos polos

Dada a reconhecida complexidade do quadro interna-
cional, é natural que frequentemente, ao se tentar definir a 
distribuição de poder nos dias de hoje, hesitemos. Daí a van-
tagem de soluções híbridas, como a de combinar, sem dizer 
exatamente em quantas partes, unipolarismo com multipo-
larismo. Mas será verdade que vivemos um unipolarismo? 
Quais são as forças que levam a que isto ocorra? O que resta 
de unipolarismo poderia bloquear o caminho para o multipo-
ralismo? Que consequências podemos extrair desse híbrido 
para a ordem internacional?
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Em um quadro de muitas indagações, o único fato sólido 
é o de que ninguém tem dúvidas de que os Estados Unidos 
são um “polo diferente”, o que dispõe de maior variedade e 
maior quantidade de recursos de poder, embora se discutam 
as condições da “vontade de mobilizá-los e aplicá-los”. De 
outro lado, ainda que não façamos um levantamento minu-
cioso dos “elementos de poder” nos dias de hoje (tarefa, aliás, 
especialmente complicada), sabemos quais seriam as outras 
potências “secundárias” (Alemanha, França, Inglaterra, China, 
Japão, Rússia) e as “regionais” (Brasil, Índia, RAS [África do Sul], 
etc.) e também sabemos, em traços gerais, quais os assets [re-
cursos] de cada uma.

Existem, porém, qualificações importantes a essa percep-
ção inicial. No mundo contemporâneo, a velocidade das trans-
formações, sobretudo no universo econômico, revela que a 
previsão sobre a consolidação de fundamentos de poder no 
longo prazo é extremamente difícil (o exemplo da “queda” 
dos tigres asiáticos com a crise financeira é um exemplo cla-
ro). Mas isto vale mesmo para os Estados Unidos. Lembremos 
que, no fim dos anos 80, uma das hipóteses a alimentar a ideia 
de tendência inevitável ao multipolarismo era o declínio eco-
nômico dos Estados Unidos e a ascensão do Japão, previsões 
que não se realizaram e que têm óbvias consequências políti-
cas. Outro ponto que ninguém antecipava era a profundidade 
da crise da Rússia, outro país com a vocação para participar, 
como ator central, de um jogo multipolar. Sem solidez “estru-
tural”, a própria base do argumento realista fica abalada, ao 
menos para certo tipo de análise, para certo tipo de previsão 
de comportamento. Se é difícil “medir” poder, de que ameaça 
me previno?

Uma segunda qualificação deriva de que, em uma agenda 
fragmentada como a contemporânea e diante da variedade 
dos tipos de assets de cada um, o jogo de poder – em sua di-
mensão estratégica – parece perder a universalidade, salvo no 
caso dos Estados Unidos. Dois exemplos: a China será impor-
tante na composição dos cenários políticos asiáticos, mas pou-
co relevante nas questões dos Bálcãs; a Rússia é fundamental 
nos temas de desarmamento e ator secundário na América do 
Sul. Cada área aceita um processo próprio de gestão, variando 
a configuração de poder que afeta as situações concretas.

Uma das repercussões interessantes desses “fatores de 
qualificação” é a dificuldade de fazer com que os assets alcan-
cem reconhecimento institucional, como ocorre agora no caso 
do processo de reforma (aumento do número de membros) 
do Conselho de Segurança da ONU. Neste caso, talvez seja fá-
cil imaginar quais seriam os candidatos naturais à condição de 
membro permanente do Conselho, mas isto não resolve o pro-
blema da aceitação, em suas amplas consequências, políticas 
e institucionais, de um novo polo de poder, ou seja, um ator 
em condições de presença diferenciada no âmbito dos me-
canismos de segurança coletiva. Os polos existem, mas como 
não operam com a nitidez de outras situações históricas (vitó-
ria em uma guerra, por exemplo), estabelece-se a contradição 
entre a necessidade de ampliar a legitimidade do Conselho 
com o aumento do número de membros e, consequentemen-
te, de representatividade daquela instituição, e o argumento 
da “igualdade jurídica” que repele qualquer critério que diga 
finalmente que existem diferentes [países], que é preciso reco-
nhecer quais os que têm algum tipo de poder que os autoriza 
a ser membros permanentes. A complexidade da definição 
do que é poder – dos polos, em consequência – parece re-
forçar politicamente o argumento jurídico da igualdade. E, ao 
mesmo tempo, é a própria complexidade de poder, o fato de 

que se difunde em modalidades diferentes, que se regionali-
ze, que faz com que as instituições internacionais careçam de 
legitimidade e precisem do reforço de representatividade que 
decorreria do aumento dos membros permanentes.

FONSECA JR., Gelson. Anotações sobre as condições do sistema inter-
nacional no limiar do século XXI: a distribuição dos polos de poder e a 

inserção internacional do Brasil. Revista Política Externa, São Paulo, v. 7, 
n. 4, p. 40-1, mar.-maio, 1999.

 5   Terrorismo: bombas no lugar do diálogo

Sempre que ouvimos falar em terrorismo, logo pensamos 
em atentados a bomba, em sequestros de avião ou ainda em 
outras ações de extrema violência praticadas por fanáticos. 
Pensamos também nas vítimas, em geral gente inocente, 
muitas vezes mulheres e crianças que apenas tiveram o azar 
de estar no lugar errado na hora errada. Todos sabemos que 
a característica principal do terrorismo é a destruição da vida 
humana em nome de certos princípios ideológicos, religiosos 
ou políticos.

Embora o terrorismo não tenha sido inventado em nosso 
século, seu auge aconteceu durante a Guerra Fria. Isso não é um 
acaso. A Guerra Fria foi, como já vimos, um sistema de equilíbrio 
entre dois blocos inimigos que se baseava no terror. O poder 
de destruição nuclear das superpotências era tão grande, que 
ninguém poderia iniciar uma guerra total. Seria o fim da espécie 
humana. Essa mentalidade consagrou o terror como uma for-
ma de relacionamento entre Estados. O diálogo era impossível. 
A “cultura da Guerra Fria” foi, nesse sentido, o principal estímulo 
à multiplicação de grupos terroristas clandestinos.

Oficialmente, o terrorismo é o uso da violência sistemá-
tica, com objetivos políticos, contra civis ou alvos militares 
que não estejam em operação de guerra. Há muitas formas 
de terrorismo. Existem, por exemplo, terroristas religiosos, que 
praticam seus atentados em nome de Deus; os mercenários, 
que recebem dinheiro por suas ações; os nacionalistas, que 
acreditam estar lutando pelo ideal patriótico; e, ainda, os ideó-
logos, que armam bombas em defesa de uma determinada 
visão de mundo. Muitas vezes há também intenso desespero 
e ódio misturados a isso tudo.

O Terror de Estado

Existe também o terrorismo de Estado, que é a política 
de eliminar fisicamente minorias étnicas ou opositores a um 
certo regime. O antigo regime de apartheid na África do Sul 
era o terrorismo de Estado organizado pela minoria branca 
contra a maioria negra do país. As ditaduras militares latino-
-americanas promoveram, nos anos 60 e 70, com a ajuda dos 
Estados Unidos, o terrorismo de Estado contra seus oposito-
res, torturando e matando dezenas de milhares. Israel prati-
cava, por meio da segregação étnica e cultural, terrorismo de 
Estado contra os palestinos que eram cidadãos israelenses ou 
que viviam nos territórios de Cisjordânia e Gaza, ocupados en-
tre 1967 e 1993.

Historiadores e intelectuais importantes consideram que 
os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki tenham sido o 
maior atentado terrorista já praticado. Como já observamos, 
mais de 170 mil civis foram mortos numa operação que não 
tinha como objetivo vencer a guerra, mas sim fazer uma de-
monstração de força para Moscou.

Estamos hoje acostumados a dizer que qualquer ato de 
violência é terrorismo. Isso, porém, é um abuso de linguagem. 
Nem sempre um ato de violência é terrorista, mesmo quando 
seu alvo é uma personalidade política. A tentativa de assas-
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sinato do presidente Ronald Reagan, em 1981, por exemplo, 
foi um gesto isolado, extremo, mas não terrorista. Já o assas-

sinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin por um 
extremista judeu, em 1995, foi um ato terrorista.

A diferença está no fato de que, enquanto a tentativa con-

tra Reagan foi um gesto individual, que não pretendia fazer 
propaganda de alguma ideologia ou programa político, a 
morte de Rabin, ao contrário, fez parte de uma estratégia polí-
tica de uma organização radical. Seu objetivo era interromper 
o processo de paz no Oriente Médio. O assassinato de Rabin 
foi um meio de atingir uma “causa maior” e não um fim em si.

ARBEX JR., J. Guerra Fria: terror de Estado, política e cultura.  

São Paulo: Moderna, 2003. p. 80-82.

 6   Raça, etnia e nação

No final dessa análise de várias teorias sobre nação e na-

cionalismo, que constantemente aproximaram estes dois con-

ceitos dos de etnia e etnicidade para diferenciá-los, é preciso 
que voltemos às observações feitas em relação a Connor, con-

cernentes ao perigo, para a pesquisa, de se referir ao discurso 
nacionalista. Elas devem ser, com efeito, matizadas. Se a nação 
não pode ser definida de modo objetivo, não é então absurdo 
pensar que ela existe apenas, em certo sentido, como repre-

sentação e objeto de discurso. O perigo em relação ao discur-

so nacionalista reside antes no risco que se corre de se envol-
ver com ele ou se fazer envolver por ele, acreditando atingir 
uma definição que captaria a própria essência da nação e que 
poderia abster-se das condições históricas e dos lances ideo- 
lógicos nos quais qualquer tentativa de definição da na-

ção continua atada. Pode-se então avaliar, pautando-se por 
Hobsbawm, que o estudo da nação deve necessariamente 
incluir o da evolução e o da transformação de um conceito 
“historicamente muito jovem”. Este conceito é político e o sen-

tido que se lhe atribui é sempre uma forma de resolver a equa-

ção Estado = nação = povo (Hobsbawm, p. 31-35). Enquanto 
na concepção democrático-revolucionária o povo era dado e 
identificado ao Estado para constituir a Nação, um modo que 
se impôs a partir de 1830, sob a denominação de “princípio das 
nacionalidades”1, separa simultaneamente a nacionalidade – 
tratada como um dado, como uma comunidade preexistente –, 
e o Estado, para ligá-los de novo em termos de aspiração e 
de programa político. A questão da definição e dos critérios 
da nação tornou-se então um lance de importância e foi de 
modo crescente interpretado em termos “etnoculturais”, com 
uma predileção pelo critério linguístico.

O nacionalismo como uma das elaborações ideológicas da 
“ideia de nação” é, desta forma, indiscutivelmente o promotor 
da etnicidade. Mas, pergunta-se Hobsbawm, por que, então, 
haver duas palavras? Porque o nacionalismo é justamente um 
programa político e porque a etnicidade, seja ela o que for, 
não é por sua vez um conceito político e não tem conteúdo 
programático. Para Hobsbawm ela não faz parte da teoria po-

lítica, mas da antropologia ou da sociologia. Certamente ela 

1 Brubaker (1993) assinala que foi somente na segunda metade do sŽculo XIX 

que na Fran•a se come•ou a falar de nacionais e de nacionalidade francesa. 

A nacionalidade teve desde o in’cio um ÒhaloÓ de sentido etnocultural, e sua 

utiliza•‹o para designar a perten•a formal a um Estado Òatesta uma propen-

s‹o a reivindicar para o Estado um fundamento œltimo, ideal, de ordem et-

noculturalÓ (p. 15). Contudo, trata-se, para este autor, de uma etniza•‹o rela-

tiva cuja empresa preservou a predomin‰ncia de uma concep•‹o 

assimilacionista pela qual ser franc•s Òjoga-se em termos sociais e pol’ticos 

e n‹o ŽtnicosÓ.

pode ser utilizada politicamente, mas a política da etnicida-

de não tem ligação necessária com o nacionalismo e pode 
ser completamente indiferente aos objetivos dos programas 
nacionalistas. Não é menos verdade que o nacionalismo, para 
realizar seu programa, procura identificar-se com a etnicida-

de, já que ela lhe permite que funde a nação em uma conti-
nuidade histórica e lhe forneça um sentido do “nós”, de uma 
identidade que lhe falta na exata medida em que ela é uma 
criação recente: “A etnicidade é uma das formas de preencher 
os espaços vazios do nacionalismo” (1992b, p. 4). Assim, a  
etnicidade faz parte daquilo que Hobsbawm chama de “pro-

tonacionalismo popular”. Esta noção não implica que se possa 
invocar uma continuidade real entre ela e o sentimento na-

cional ou o “patriotismo nacional”, e nem que se possa invocar 
sua identidade na natureza universal do sentimento que leva 
a diferenciar os membros de seu grupo dos estrangeiros. A 
nação é justamente um grupo incomparável; não tem prece-

dente: “A nação moderna como Estado ou como conjunto de 
pessoas que aspiram à formação de um determinado Estado 
difere em número, em extensão e em natureza das comunida-

des às quais as pessoas se identificaram no decorrer do tempo 
histórico” (1992a, p. 63).

POUTIGNAT, P.; STREIFF-FENART, J. Teorias da etnicidade.  

São Paulo: Unesp, 1998. p. 53-54.

 7   G-3: A defesa da multipolaridade 

e o desenvolvimento do Sul

Paralelamente à formação do G-20, o governo brasileiro 
articulou o G-3, reunindo Brasil, Índia e África do Sul, logo 
após a reunião do G-8 de 2003, nas primeiras semanas do go-

verno Lula, produzindo um fato político de grande impacto. 
Além da cooperação técnica e possibilidades de integração 
de articulação entre países de desenvolvimento similar, estão 
as questões políticas de reordenamento do sistema interna-

cional pós-Guerra Fria e a reforma do Conselho de Seguran-

ça da ONU. O Brasil, desde o governo Itamar Franco, passou 
a trabalhar de forma sistemática pela candidatura brasileira 
no Conselho de Segurança. O presidente  seguinte, Fernando 
Henrique Cardoso, em seus dois mandatos, deu continuidade 
à tarefa, mas numa perspectiva um tanto distinta. Ao levar o 
Brasil a aderir amplamente à nova agenda internacional da 
globalização e adotar o modelo vigente de abertura econô-

mica, acreditava que o país estaria sendo qualificado para o 
posto, e que os cinco membros permanentes reconheceriam 
nossa legitimidade. Foi um pouco de ilusão, pois em política 
ninguém dá; é preciso conquistar. E para conquistar é neces-

sário ampliar seu poder, e não renunciar a ele, como foi a mar-

ca do ex-presidente no plano internacional.

O debate sobre a reforma da ONU se arrastava, com uma 
infinidade de propostas e de candidaturas, que se confronta-

vam mutuamente. México e Argentina também se candida-

tavam, tentando bloquear a iniciativa brasileira. Veio a guerra 
do Iraque, com o desrespeito explícito da administração Bush 
pela posição da ONU, desencadeando o conflito sem um man-

dato das Nações Unidas. Para muitos analistas, a organização 
estava acabada. Mas foi então que muitos países despertaram 
para a necessidade urgente da reforma, como instrumento 
para estabelecer uma ordem multipolar e multilateral, em lu-

gar de uma nova hegemonia. 

No governo Lula, a diplomacia brasileira passou a priorizar 
a autonomia, a contestação moderada e propositiva, alianças 
estratégicas compatíveis com o peso do país (especialmente 
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com os grandes países em desenvolvimento), a integração e 
a liderança sul-americana e uma campanha a favor da dimen-

são social. Para o público de classe média, a luta contra a fome 
parece ingênua, mas ela tem um forte apelo junto aos países 
africanos (que representam quase 30% da ONU) e em vastas 
áreas da América Latina, Oriente Médio e Ásia, mas também 
em importantes meios sociais e políticos dos países ricos. A 
atuação do Brasil junto à OMC, a formação do G-3, o apoio 
material e político a países em dificuldade, a oposição à guer-

ra tiveram considerável impacto sobre a comunidade inter-

nacional. Assim, o Brasil ganhou importante espaço político, 
aparecendo como “o novo” nas relações internacionais, e está 
no centro de um movimento político para a conquista de um 
assento permanente no CS da ONU. A manifestação positiva 
de outros membros, como França, China e, inclusive, Inglaterra 
a candidatura brasileira demonstram a importância da nova 
diplomacia brasileira.

Os interesses do Brasil na Índia e África do Sul também se 
reportam a liderança destes nos dois blocos econômicos que 
estão se formando em seus entornos, bem como o apoio mú-

tuo nas respectivas candidaturas a membro permanente no 
conselho de segurança. A Associação Sul-Asiática para Coope-

ração Regional (SAARC) foi estabelecida quando sua cartilha 
foi formalmente adotada pelos chefes de Estado ou governo 
de Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri 
Lanka no dia 8 de dezembro de 1985, apesar da rivalidade 
histórica existente entre os dois membros mais importantes, 
a Índia e o Paquistão. O secretariado da SAARC se encontra 
em Katmandu, coordenando e monitorando o implemento de 
atividades e serviços de comunicações entre os membros da 
associação e outras associações regionais.

[...]

Já a Comunidade para o Desenvolvimento da África Aus-

tral (SADC) remonta ao bloco político de luta contra os países 
racistas (África do Sul e Rodésia), denominado Países da Linha 
de Frente e o bloco econômico equivalente, Conferência de 
Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADC), 
fundados em 1980. Os blocos não avançaram devido à guerra 
persistente e à ausência da maior economia da região, a da 
África do Sul. Com o fim do regime do apartheid no início dos 
anos 1990, a situação mudou completamente. A independên-

cia da Namíbia, a ascensão de um governo de maioria negra 
em Pretória e a negociação da paz em Angola e Moçambique 
permitiram o avanço da integração regional, com a adesão da 
África do Sul. São membros da SADC atualmente os seguintes 
países, cada qual com uma função: África do Sul, finanças e 
investimentos; Angola, energia; Botswana, produção animal e 
agrária; Lesoto, conservação da água, do solo e turismo; Ma-

lauí, florestas e fauna; Maurício (sem função específica); Mo-

çambique, transportes, cultura e comunicações; Namíbia, pes-

ca; Suazilândia, recursos humanos; Zâmbia, minas; Zimbábue, 
segurança alimentar. A Tanzânia, a República Democrática do 
Congo e as ilhas Seichelles aderiram posteriormente ao bloco.

O bloco SADC possui atualmente um PIB de quase 200 
bilhões de dólares e também uma população total de 205 
milhões de pessoas. Em suas exportações a SADC arrecada 
uma média de 53,5 bilhões de dólares e gasta em média 52,8 
bilhões de dólares em importações2. Assim sendo, a SADC é 
considerada o maior bloco de toda a região africana, englo-

bando quase toda a parte do continente ao sul do Equador.  
A África do Sul, Namíbia, Botswana, Lesoto e Swazilândia formam 

2  Veja dados atualizados sobre a SADC no cap’tulo 11 do livro do aluno.

o núcleo central da SADC, pois constituem a União Aduaneira 
da África Austral (SACU), uma zona de livre-comércio. 

No contexto econômico, a média de crescimento no ano 
de 1996 era de 4,1%, mas ao longo dos anos decaiu para mi-
núsculos 2%. Já no contexto social e da saúde lembramos a 
recente conferência mundial realizada na África do Sul, que 
concluiu que a grande maioria das populações das nações 
que fazem parte da SADC, como a própria África do Sul, esta-

vam enfrentando uma séria epidemia de HIV. Alguns conflitos 
armados desencadeados em Angola e no Zimbábue também 
fizeram parte do quadro de problemas da SADC, mas esses 
conflitos, essencialmente no Congo, estão sendo negociados 
e a região possui um enorme potencial de crescimento e a 
melhor infraestrutura do continente. 

Um ponto destacado no programa de política externa do 
governo Lula era a aproximação com a África. A viagem que 
o presidente realizou na primeira semana de novembro de 
2003, visitando São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, 
Namíbia e África do Sul, cobriu os países de língua portuguesa 
da África austral e dois dos principais parceiros brasileiros da 
região, cumprindo a promessa. A visita é importante não ape-

nas para as relações do Brasil com a África, mas, sobretudo, 
para o estabelecimento de uma associação institucionalizada 
entre o Mercosul e a SADC. 

Apesar do fato de quase metade da população brasileira 
ser constituída de afrodescendentes (e das semelhanças cul-
turais comuns), do continente africano encontrar-se próximo 
e fazer parte do nosso cenário geopolítico e de existir uma 
inegável complementaridade econômica, a África sempre 
foi uma frente secundária (e tardia) de nossa diplomacia. Na 
década de 1970, teve início uma intensa colaboração com os 
países africanos em foros multilaterais de caráter econômico, 
uma intensa agenda política comum e um comércio crescente 
que incluía bens e serviços. Mas a permanente guerra na Áfri-
ca Austral fez com que os resultados fossem modestos. Havia 
uma situação difícil, que somente foi desbloqueada com o fim 
do regime de minoria branca na África do Sul e a eleição de 
Nelson Mandela em 1993. A rede de transportes e comércio 
da região converge para esse país, o que veio a facilitar a in-

tegração regional. Faltava acabar com as guerras civis, o que 
se logrou quase dez anos depois. Nesse meio tempo, o Brasil 
participou de forças de paz e auxiliou países da região, inician-

do uma cooperação sistemática com o gigante sul-africano. 

Lamentavelmente, os governos brasileiros, de Fernando 
Collor a Fernando Henrique Cardoso, privilegiavam apenas 
as relações com os países ricos e, em menor medida, com o 
Mercosul. Pouca atenção foi dada à proposta de Mandela de 
tornar seu país um membro associado ao Mercosul, formula-

da em 1996. Hoje, contudo, se esboça uma parceria estratégi-
ca entre Brasília e Pretória, e não apenas em relação a temas 
regionais, mas mundiais como o G-3 e as questões da paz e 
do desenvolvimento. Ambos países são fortes candidatos a 
membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e 
a líderes de polos de poder regional na conformação de um 
sistema mundial multipolar. 

Conforme Ivo de Santana, a África do Sul é um dos par-

ceiros mais importantes no continente africano, em função 
de sua posição geográfica e seu nível de desenvolvimento 
industrial. “Brasil e África do Sul são os polos mais desenvolvi-
dos do capitalismo em seus respectivos continentes, o que se 
expressa não só na grandeza de seus PIBs, mas também nos 
respectivos graus de sofisticação industrial”. A África do Sul, 
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segundo o autor, pode ser considerada um trampolim para a 

penetração em todo o subcontinente da África Austral, região 

de grande valor econômico derivado de sua produção e reser-

vas de minerais estratégicos3. 

O governo Lula tem procurado uma nova aproximação 

com a África, em especial a África do Sul, que tem interes-

ses semelhantes no sistema internacional, como a defesa 

da multipolaridade. Em janeiro de 2003, o Governo Federal 

promulgou a Lei da obrigatoriedade do Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Em junho de 2003, o go-

verno brasileiro promoveu o Seminário fórum Brasil-África, de 

cooperação comercial.  Em sua viagem a cinco países africa-

nos em novembro de 2003, Lula declarou que o Brasil dese-

java desenvolver e fortalecer seus laços com a África tendo 

como meta o fortalecimento de países em desenvolvimento.  

3  SANTANA, Ivo. Notas e coment‡rios sobre a din‰mica do comŽrcio 
Brasil-çfrica nas dŽcadas de 1970 a 

1990. Revista Brasileira de Pol’tica Internacional. Ano 46, n. 2, 2003. p. 113-137.

Nessa viagem, o presidente Lula assinou acordos para ajudar a 
agricultura e a saúde no continente, especialmente em temas 
relativos à AIDS. A viagem foi para São Tomé e Príncipe, Ango-

la, Moçambique, África do Sul e Namíbia. 

Em dezembro 2003, Lula visitou a Líbia e o Egito (após visi-
ta ao Oriente Médio). Seguiu-se uma nova viagem à África, em 
Julho de 2004. Lula visita Gabão, São Tomé e Príncipe e Cabo 
Verde. Em Abril de 2005, o presidente fez sua 46a viagem ao 
exterior, desta vez à África ocidental. Camarões, Nigéria, Gana, 
Guiné Bissau e Senegal foram visitados, estreitando-se laços 
comerciais e reforçando os apoios ao Brasil na candidatura ao 
Conselho de Segurança da ONU. Vale lembrar que a Nigéria é 
o país mais populoso da África e um dos grandes produtores 
de petróleo do mundo. A estabilidade da região, os imensos 
mercados potenciais e o abastecimento de petróleo são estra-

tégicos para o Brasil.

VISENTINI, Paulo Fagundes. O G-3 e o G-20: o Brasil e as novas coalizões 
internacionais. Nerint/UFRGS, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <www.

ufrgs.br/nerint/folder/artigos/artigo0644.pdf>. Acesso em: 7 fev. 2013.

anotações
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Professor 

Aqui come•am as  

orienta•›es para a unidade 2.

iNduSTRiALizAÇÃO E COMéRCiO iNTERNACiONAL

OBJETivOS dA 

uNidAdE

Levar os alunos a compreender a organização da produção industrial no 

mundo contemporâneo considerando seu contexto histórico, geográfi-

co, econômico, político e tecnológico. A introdução ao tema é desenvol-

vida no capítulo 6 e, nos capítulos 7 a 10, são analisados os processos de industrialização dos 

países mais significativos, nos quais os alunos conhecerão os diferentes modelos de desenvolvi-

mento e a distribuição espacial do parque industrial. Finalizando a unidade, eles compreenderão 

a organização do comércio internacional e dos principais blocos econômicos regionais.

SugESTÃO dE 

ATividAdES 

COMPLEMENTARES

Solicite aos alunos que, em grupo ou individualmente, observem o 

mapa “Principais polos industriais do mundo”, no capítulo 6, e expli-

quem por que um mapa de escala muito pequena como esse não mos-

tra adequadamente a distribuição da produção industrial no mundo.

Os alunos devem perceber que em um mapa-múndi a escala é muito pequena e, portanto, 

a redução é bastante acentuada; consequentemente, o nível de detalhamento é muito reduzi-

do. Para observar a distribuição industrial no mundo de forma mais detalhada seria preciso um 

mapa de escala maior, porém nesse caso não caberia numa página do livro. Para maior precisão 

seriam necessários mapas regionais de escala média.

Proponha aos alunos que, em grupo ou individualmente, leiam o texto “A globalização e o Esta-

do do bem-estar social” (na seção Textos de apoio deste Manual do Professor). Em seguida, peça-lhes 

que observem novamente os gráficos que mostram os salários dos trabalhadores do setor industrial 

no Reino Unido em comparação com outros países (de 1994 e 2010) e a foto da greve dos mineiros 

que aparece no capítulo 7. Finalmente, solicite que relacionem essas informações com a política 

econômica vigente durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher (1979-1990).

O texto do sociólogo Manuel Castells mostra que com a globalização, devido às possibilida-

des oferecidas pelas tecnologias que permitem a desconcentração da produção e uma padroni-

zação mundial da produtividade, fica difícil manter grandes diferenças de custos sociais entre os 

países, trazendo dificuldades para a manutenção do Estado de bem-estar, especialmente na Eu-

ropa. O objetivo das reformas iniciadas por Margareth Thatcher no Reino Unido foi exatamente 

reduzir o tamanho do Estado e os custos de produção da economia britânica para que ela se tor-

nasse mais competitiva num mundo globalizado. O gráfico referente a 1994 mostra que, entre 

os principais países industrializados, o Reino Unido era o que apresentava os menores benefícios 

sociais e previdenciários – e os menores salários diretos –, seguido pelos Estados Unidos (vale 

lembrar que o governo de Ronald Reagan praticou política neoliberal semelhante). Ocorre que 

as reformas implicavam na redução de benefícios conquistados pelos trabalhadores ao longo 

da história, que, tentando manter essas conquistas, resistiram às mudanças. Isso gerou enfren-

tamentos entre os sindicatos, de um lado, e o governo e as empresas, de outro, como ocorreu, 

por exemplo, durante a greve dos mineiros ocorrida em 1984-1985 no governo Thatcher, como 

mostra a foto. Poucos anos após o fim do governo Thatcher os trabalhadores britânicos tinham 

os menores benefícios sociais e previdenciários entre os países desenvolvidos, além de piores 

salários. Em 2010, apesar da elevação salarial, essa situação não mudou e o Reino Unido continua-

va na lanterna entre os principais países desenvolvidos, como mostra o gráfico referente a 2010.

SugESTõES dE 

TRABALHOS 

iNTERdiSCiPLiNARES

■ Em conjunto com História, pode-se fazer um estudo teórico 

do processo de industrialização ao longo do tempo, desde a Pri-

meira até a atual Terceira Revolução Industrial, também chama-

da de Revolução Técnico-Científica ou Informacional. Pode-se 

propor que os alunos pesquisem a evolução tecnológica dos produtos e dos processos produti-

vos, transformações nas fontes e evolução do consumo de energia (aumento em termos abso-

lutos e redução em termos relativos devido a maior eficiência de máquinas e equipamentos), as 

transformações socioeconômicas e as relações de trabalho, as modificações no espaço geográ-

fico urbano e industrial, entre outros aspectos. Para debater: qual é a geografia industrial típica 

da atual Revolução Técnico-Científica? O que mudou em termos de fatores locacionais em com-

paração com as etapas anteriores do processo de industrialização? Quais são os setores líderes 

da atual revolução tecnológica? Qual são as fontes de energia que movem o mundo hoje? Há 

uma nova revolução energética?

uNidAdE 2
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Sugest›es bibliogr‡ficas

ARBIX, Glauco et al. (Orgs.). Brasil, México, 
África do Sul, Índia e China: diálogo entre 
os que chegaram depois. São Paulo: Unesp/
Edusp, 2002.

Esta coletânea busca mostrar que não há 
um único caminho a ser trilhado pelos 
países emergentes rumo ao desenvol-
vimento; ao contrário, os caminhos têm 
sido diversos, alguns bem-sucedidos, 
como o chinês, outros nem tanto, como 
o argentino.

ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: 
origens e fundamentos do século XXI. São 
Paulo: Boitempo, 2008.

Analisa a ascensão da China, as possíveis 
consequências no balanço internacional 
de poder e a reação dos Estados Unidos.

BRAGA, Márcio Bobik. Prebisch era realmen-
te contra o livre-comércio? Considerações 
sobre a origem do pensamento estrutura-
lista. Texto para discussão: Série Economia. 
Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto – Universi-
dade de São Paulo (FEA-RP), Ribeirão Preto, 
SP, fev. 2008. Disponível em: <www.cpq. 
fearp.usp.br/anonftp/textos_discussao/eco/
wpe08_02.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2013.

O autor discute criticamente algumas 
das ideias centrais do pensamento da 
Cepal, como a “deterioração dos termos 
de troca” e “a proteção à indústria nas-
cente”, que redundaram na defesa da 
política de substituição de importações 
como modelo de industrialização para 
a América Latina. Analisa também a 
suposta oposição ao livre-comércio por 
parte de Raul Prebisch, um dos maiores 
expoentes da escola Cepalina.

CANÊDO, Letícia Bicalho. A Revolução In-
dustrial. 22. ed. São Paulo: Atual; Campinas: 
Unicamp, 2003.

Analisa as transformações técnicas e so-
cioeconômicas provocadas pela Primeira 
Revolução Industrial.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 7. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. (A era da in-
formação: economia, sociedade e cultura, 1).

Analisa as transformações sociais, eco-
nômicas, culturais e espaciais que estão 
ocorrendo no cotidiano de empresas e 
pessoas como consequência da Revolu-
ção Técnico-Científica ou Informacional. 
Desvenda a nova organização espacial 
da produção industrial e a nova divisão 
internacional do trabalho.

 ■ Após a conclusão do trabalho, seria interessante desenvolver um estudo de caso, aprofundan-

do o conhecimento do processo de industrialização de um país selecionado pelas equipes de 

trabalho. Pode-se propor aos grupos que façam uma exposição do material coletado para que 

toda a turma possa trocar informações sobre os países.

PROJETO  

iNTERdiSCiPLiNAR 1

Questão-tema: Na atualidade, quais são os fatores que mais inter-

ferem na localização das indústrias?

Disciplinas: Geografia, Língua Portuguesa e Biologia.

Tempo de duração: 1 bimestre.

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa de textos complementares, dados estatísticos, vídeos (filmes ou docu-

mentários), artigos de jornais ou revistas, material cartográfico, etc.

 ■ em grupo:

a)  visita a alguma indústria;

b)  troca de materiais pesquisados individualmente e produção da síntese do trabalho.

Forma final do trabalho: síntese cartográfica (mapeamento) dos fenômenos observados e texto 

dissertativo.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: pesquisa sobre os diferentes fatores de localização industrial e ocupação do espa-

ço urbano e a relação entre eles; mapeamento dos fenômenos.

 ■ Biologia: pesquisa e reconhecimento dos diferentes impactos ambientais causados pela ins-

talação de uma indústria.

 ■ Língua Portuguesa: leitura de textos, identificação de argumentos e produção do texto dis-

sertativo final.

Etapas do trabalho:

1.  Se possível, selecionar uma fábrica de qualquer tamanho existente no município na qual 

haja produção em série de algum bem e descobrir por que ela está instalada naquele lugar.

2.  Pesquisar dados sobre a indústria selecionada referentes à/ao:

 ■ setor de atividade em que atua e a categoria na qual está classificada;

 ■ porte da empresa em comparação com outras do lugar e com outras do mesmo setor de 

atividade;

 ■ utilização de matérias-primas, de energia, de mão de obra, de máquinas e equipamentos 

e de transportes para escoamento da produção;

 ■ localização do principal mercado consumidor;

 ■ fatores locacionais que explicam sua instalação naquele lugar;

 ■ interferências no meio ambiente.

3.  Visitar a indústria para conhecer suas instalações administrativas e de produção.

4.  Entrevistar trabalhadores dos setores administrativo e de produção para obter mais informa-

ções sobre a empresa, como se pede nos itens 1 e 2.

5.  Pesquisar, ler e analisar dados cartográficos e estatísticos para reconhecimento de aspectos 

naturais e formas de ocupação da área visitada.

6.  Reconhecer os fenômenos socioespaciais que determinaram a localização da indústria vi-

sitada (dar atenção para a questão tecnológica) e identificar possíveis impactos no meio 

ambiente.

7.  Produzir material cartográfico mostrando os fenômenos socioespaciais que determinaram a 

localização industrial. Cartografar também as possíveis interferências ambientais provocadas 

pela instalação da indústria.

8. Sistematizar as informações, de modo a responder satisfatoriamente à questão-tema.

PROJETO  

iNTERdiSCiPLiNAR 2

Questão-tema: Quais são os impactos da Revolução Técnico-

-Científica no espaço geográfico e no sistema produtivo?

Disciplinas: Geografia, História, Física, Química, Biologia, Artes e 

Língua Portuguesa.
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______. O poder da identidade. 2. ed. S‹o 
Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informa-
•‹o: economia, sociedade e cultura, 2).

______. Fim de mil•nio. S‹o Paulo: Paz 
e Terra, 1999. (A era da informa•‹o: econo-
mia, sociedade e cultura, 3).

Estes dois livros da cole•‹o analisam, 
por meio de diversos estudos de caso, 
as transforma•›es sociais, econ™micas, 
culturais e geopol’ticas que est‹o ocor-
rendo no mundo com o advento da era 
informacional e da globaliza•‹o no final 
do sŽculo XX. Na se•‹o Textos de apoio foi 
reproduzido um trecho de cada um deles.

CASTRO, Antonio Barros de. O cen‡rio interna-
cional, a nova empresa e a nova competi•‹o. 
In: Dossi• ÒCaminhos do desenvolvimentoÓ, 
Revista USP, n. 93, S‹o Paulo, mar./abr./
maio 2012. p. 11-20. Dispon’vel em: <www.
revistas.usp.br/revusp/issue/view/1865/ 
showToc>. Acesso em: 11 mar. 2013.

Um dos textos do dossi• Òcaminhos do 
desenvolvimentoÓ analisa as transforma-
•›es na economia internacional como 
resultado da nova revolu•‹o industrial 
e dos avan•os nas tecnologias da in-
forma•‹o, assim como os novos papŽis 
desempenhados por pa’ses e empresas 
nesse contexto. H‡ outros textos que 
analisam o papel do Brasil nesse cen‡rio 
em transforma•‹o.

CORRæA, Roberto Lobato. Trajet—rias geogr‡-

ficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

No cap’tulo 11, ÒCorpora•‹o e espa•o Ð 
uma notaÓ, o autor analisa a estrutura 
interna e o papel das grandes corpora-
•›es na produ•‹o do espa•o geogr‡fico, 
do qual foi extra’do o trecho reproduzido 
na se•‹o Textos de apoio.

CUNHA, AndrŽ Moreira. A China e o Brasil 
na nova ordem internacional. In: Dossi• 
ÒChina: desenvolvimento econ™mico e segu-
ran•a internacionalÓ. Revista de Sociologia 

e Pol’tica. v. 19, n. suplementar, Curitiba, 
nov. 2011. p. 9-29. Dispon’vel em: <www.
scielo.br/pdf/rsocp/v19s1/03.pdf>. Acesso 
em: 7 fev. 2013.

Aborda o processo de desenvolvimento 
econ™mico da China e os impactos de 
sua expans‹o industrial e comercial no 
mundo e nas rela•›es com o Brasil.

GON‚ALVES, Reinaldo. O Brasil e o comŽrcio 

internacional. S‹o Paulo: Contexto, 2003.

Analisa a participa•‹o do Brasil no co-
mŽrcio internacional contextualizando 
com temas como a Organiza•‹o Mundial 
do ComŽrcio, a Rodada do Mil•nio, cl‡u-
sulas sociais e ambientais e outros.

Tempo de dura•‹o: 1 semestre.

Trabalho:

 ■ individual: levantamento bibliográfico e de outros materiais: iconográficos, cartográficos, jor-

nais, revistas, publicações diversas, internet, etc.

 ■ em grupo: troca de materiais levantados individualmente, discussão e produção da síntese.

Forma final do trabalho: texto dissertativo ou painel-síntese.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e compreensão das transformações tecnológicas em curso e seus im-

pactos no espaço geográfico e no sistema produtivo capitalista. A análise geográfica contem-

pla elementos da Economia e da Sociologia. Buscar compreender o significado do conceito 

de meio técnico-científico-informacional.

 ■ História: investigação e compreensão da evolução da tecnologia ao longo do tempo. A aná-

lise histórica também contempla elementos da Economia e da Sociologia. Na área de História 

pode-se aprofundar o estudo das doutrinas vigentes no capitalismo – liberalismo, keynesia-

nismo e neoliberalismo –, além da crise de 1929.

 ■ Física: levantar quais são os avanços tecnológicos que podem ser apreendidos pela disciplina 

– eletrônica, computação, cabos de fibra óptica, satélites, robótica, etc. – e seus impactos nos 

processos produtivos, nos produtos e no espaço geográfico.

 ■ Química: levantar quais são os avanços tecnológicos que podem ser apreendidos pela disci-

plina – novos remédios, novos materiais, etc. – e seus impactos na sociedade.

 ■ Biologia: levantar quais são os avanços tecnológicos que podem ser apreendidos pela disciplina 

– biotecnologia, alimentos geneticamente modificados, etc. – e seus impactos na sociedade.

 ■ Artes: coleta e leitura de imagens do cotidiano, em particular da área publicitária, que retra-

tam os avanços tecnológicos recentes, além da produção do painel-síntese.

 ■ Língua Portuguesa: análise das transformações provocadas na Língua Portuguesa como re-

sultado dos avanços tecnológicos – estrangeirismos, neologismos, gírias, etc. – e produção de 

texto dissertativo final.

Etapas do trabalho:

1.  Pesquisar, ler, analisar e interpretar textos, peças publicitárias, materiais iconográficos e carto-

gráficos, gráficos e tabelas.

2.  Identificar as transformações que estão ocorrendo no espaço geográfico por meio da obser-

vação das paisagens e da leitura de materiais iconográficos e cartográficos (antigos e recen-

tes) para avaliar as mudanças ao longo da História.

3.  Identificar as transformações que estão ocorrendo nos processos produtivos e nos produtos 

como consequência da Revolução Técnico-Científica.

4.  Discutir com os colegas do grupo e sistematizar as informações coletadas de modo a respon-

der à questão-tema do projeto.

5.  Escolher a forma de apresentação da síntese e executá-la.

anota•›es

GGB_MP_v2_PNLD2015_01a72.indd   47 3/28/13   9:00 AM



48 Manual do Professor

HARVEY, David. A condição pós-moderna: 
uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1993.

O geógrafo norte-americano analisa o 
capitalismo a partir da transição da pro-
dução fordista para a produção flexível. 
Essa análise encontra-se na parte II – “A 
transformação político-econômica do 
capitalismo do final do século XX”.

LEONARD, Mark. O que a China pensa? São 
Paulo: Larousse, 2008.

Analisa a recente ascensão econômica e 
política da China, sua condição de potên-
cia mundial e as consequências advindas 
deste fato.

KAMDAR, Mira. Planeta Índia: a ascensão 
turbulenta de uma nova potência global. Rio 
de Janeiro: Agir, 2008.

Analisa a recente ascensão da Índia à 
condição de potência econômica e as 
transformações pelas quais o país vem 
passando como resultado do rápido 
crescimento.

KENNEDY, Paul. Preparando para o século 
XXI. Rio de Janeiro: Campus, 1993.

O historiador inglês discute as mudanças 
mais importantes que vêm ocorrendo no 
mundo contemporâneo: as novas tecno-
logias, a deterioração do meio ambiente, 
o crescimento demográfico, o avanço 
das multinacionais, o papel do Estado 
nacional, etc.

KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-indus-
trial à pós-moderna: novas teorias sobre 
o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997.

Discute as transformações que estão 
ocorrendo no mundo contemporâneo 
como resultado da disseminação das tec-
nologias informacionais. Veja um trecho 
reproduzido na seção Textos de apoio.

OHNO, Taiichi. O sistema Toyota de produção: 
além da produção em larga escala. Porto 
Alegre: Bookman, 1997.

O toyotismo, baseado no just-in-time 
e no kanban, é explicado pelo próprio 
criador desse sistema de produção, o 
engenheiro japonês Taiichi Ohno.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: téc-
nica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 
Hucitec, 1996.

Aborda os principais conceitos e categorias 
da Geografia e as mudanças epistemoló-
gicas pelas quais essa ciência está pas-
sando como consequência da Revolução 
Técnico-Científica e do avanço do processo 
de globalização. Atente especialmente 
para o capítulo 10 – “Do meio natural ao 
meio técnico-científico-informacional” –, 
em que ele aborda as transformações no 
espaço geográfico como consequência 
das revoluções industriais.

COMENTáRiOS E RESPOSTAS dAS ATividAdES

 f Cap’tulo 6 Ð A geografia das indœstrias

Compreendendo conteúdos

1.  A indústria se caracteriza pelo processo de transformação de matérias-primas, com o empre-
go de máquinas, ferramentas, energia e trabalhadores, em produtos semiacabados para ou-
tras indústrias ou bens para o consumo no dia a dia. As indústrias são divididas em extrativas e 
de transformação. As de transformação são classificadas em três categorias, segundo os bens 
produzidos: indústrias de bens de capital, como as de máquinas e equipamentos; indústrias 
de bens intermediários, como é o caso das siderúrgicas, petroquímicas, etc.; e indústrias de 
bens de consumo: não duráveis (alimentos, bebidas, etc.), semiduráveis (vestuário, calçados, 
etc.) ou duráveis (eletrodomésticos, automóveis, etc.).

2.  Fatores locacionais são variáveis naturais, políticas, sociais e econômicas que viabilizam a ins-
talação de indústrias num determinado lugar do território de um país: custo e qualificação 
da mão de obra, disponibilidades de fontes de energia e matérias-primas, carga de impostos, 
sistema de transporte, etc. Para cada tipo de indústria pesa mais um fator e menos outro. Para 
indústrias de bens intermediários, por exemplo, pesam mais a disponibilidade de matérias-
-primas e de energia ou a facilidade de recepção desses recursos naturais. Já a existência de 
mão de obra com elevado nível de qualificação pesa mais para a instalação de indústrias de 
alta tecnologia. A proximidade de um amplo mercado consumidor, por exemplo, é impor-
tante para indústrias de bens de consumo. No entanto, para todos os setores industriais é 
fundamental uma boa logística.

3.  Com a elevação dos custos de produção nas regiões de industrialização antiga, os investido-
res têm buscado instalar novas fábricas em lugares onde os custos de produção são menores 
e os lucros, portanto, maiores; seja no interior de um mesmo país ou em outros países. A 
desconcentração explica-se pela busca de regiões que ofereçam uma boa infraestrutura (e 
menos congestionada), salários relativamente mais baixos, terrenos mais baratos e impos-
tos menores (os municípios, na tentativa de atrair novas indústrias, geralmente concedem 
vantajosos incentivos fiscais), etc. Deve ser lembrado que o processo de desconcentração 
industrial viabilizou-se graças à acelerada modernização ocorrida nos transportes e nas tele-
comunicações, fruto da revolução tecnológica, e ele ocorre em escala nacional e mundial.

4.  Parques tecnológicos ou parques científicos (ou ainda tecnopolos) representam a geografia 
industrial da Revolução Técnico-Científica, cujo fator de produção mais importante é o co-
nhecimento. Os parques tecnológicos em geral se desenvolvem em torno de universidades 
e centros de pesquisa, muitas vezes no interior do próprio campus, porque aí estão os fatores 
locacionais mais importantes para as indústrias (e os serviços) que nele se instalam: produção 
de conhecimentos e mão de obra com elevado nível de qualificação. É comum também a 
existência de incubadoras de empresas nos parques tecnológicos para estimular o empreen-
dedorismo e o desenvolvimento de indústrias e serviços de alta tecnologia.

5.  A produção fordista foi implantada inicialmente por Henry Ford em sua fábrica em Michigan, 
Estados Unidos, a partir de 1913, daí o nome desse processo de produção. Foi inspirado no 
Taylorismo: Ford pôs em prática as ideias propostas pelo engenheiro Frederick W. Taylor. O for-
dismo está ancorado na produção em escala e na acentuada divisão do trabalho no interior 
da fábrica. Ou seja, a produção é feita em grandes lotes de um único modelo de produto e 
cada operário executa uma única função ultraespecializada. Na fábrica fordista há uma rígida 
hierarquia, na qual os trabalhadores não têm nenhuma autonomia. O controle de qualidade 
feito apenas no final do processo de produção permite passar muitos defeitos, aumentando o 
desperdício. Esse tipo de organização da produção precisa de grandes estoques de insumos, 
exigindo grandes armazéns, portanto alta imobilização de capitais, o que eleva os custos de 
produção. Funcionou bem até os anos 1970, quando as indústrias mais modernas come-
çaram a substituí-lo pelo toyotismo. Em países em desenvolvimento ainda permanece em 
indústrias que exigem muita mão de obra barata.

 A produção enxuta foi desenvolvida pelo engenheiro japonês Taiichi Ohno e começou a 
ser implantada na fábrica da Toyota, no Japão, a partir do final dos anos 1950, por isso esse 
sistema de produção é também conhecido como toyotismo. Está ancorado na produção 
em escopo, ou seja, há uma grande diversificação de modelos fabricados. Praticamente não 
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SEGRILLO, Angelo. O fim da URSS e a nova 

Rússia: de Gorbachev ao p—s-Yeltsin. Petr—-

polis: Vozes, 2000.

Analisa os fatores que causaram a de-

sagregação da União SoviŽtica Ð a crise 

econ™mica, o fracasso da perestroika, os 

movimentos nacionalistas separatistas, 

etc. Ð e o cen‡rio pol’tico e econ™mico 

da Rússia p—s-Yeltsin.

______. O declínio da URSS: um estudo 

das causas. Rio de Janeiro: Record, 2000.

Analisa o modelo de produção na União 

SoviŽtica e as causas do decl’nio econ™-

mico do pa’s em virtude de sua crescente 

defasagem tecnol—gica com o advento 

da Revolução TŽcnico-Cient’fica.

TAVARES, Hermes Magalhães. Complexos de 

alta tecnologia e reestruturação do espaço. 

In: SANTOS, Milton et al. O novo mapa do 

mundo: fim de sŽculo e globalização. 2. ed. 

São Paulo: Hucitec-Anpur, 1994.

Analisa a origem dos tecnopolos, ligan-

do-os ˆ nova fase do capitalismo, basea-

do nas novas tecnologias e na produção 

flex’vel. Faz uma reconstituição mais 

detalhada da origem do Vale do Sil’cio e 

dos tecnopolos franceses.

ZEMIN, Jiang. Reforma e construção da Chi-

na. Rio de Janeiro: Record, 2002.

O livro reúne discursos do ex-presidente 

chin•s e ex-secret‡rio geral do PCCh, 

proferidos entre 1989 e 2001, nos quais 

são explicitados os objetivos econ™mi-

cos, sociais e pol’ticos a serem atingidos 

pelo pa’s.

ZOUAIN, DesirŽe Moraes; PLONSKI, Guilherme 

Ary. Parques Tecnológicos: planejamento e 

gestão. Bras’lia: Anprotec; Sebrae, 2006.

Analisa o desenvolvimento hist—rico dos 

parques cient’ficos e tecnol—gicos fazen-

do uma breve revisão da experi•ncia do 

Vale do Sil’cio. Em seguida, concentra-se 

na an‡lise de alguns parques brasileiros.

h‡ hierarquia, os trabalhadores s‹o multifuncionais, organizados em c’rculos de controle de 
qualidade, de forma que eles mesmos s‹o os respons‡veis pelo controle de qualidade dos 
produtos e pela detec•‹o de defeitos ao longo do processo. Isso reduz significativamente o 
desperd’cio. Como o toyotismo est‡ ancorado no just-in-time, praticamente n‹o h‡ estoques, 
podendo funcionar em espa•os menores e com baixa imobiliza•‹o de capitais. Com isso, os 
custos s‹o menores e a produtividade Ž maior. Em todo o mundo, nos setores industriais mais 
avan•ados hoje predomina a produ•‹o toyotista.

desenvolvendo habilidades

1.  a) Esclare•a eventuais dœvidas dos alunos na interpreta•‹o dos textos.

 b)  Oriente os alunos na pesquisa na internet para que foquem nos assuntos tratados. ƒ reco-
mend‡vel checar os sites antes de indic‡-los aos alunos para verificar se n‹o houve nenhu-
ma mudan•a. 

 c)  O aluno deve perceber que o selo verde ou rotulagem ecol—gica Ž uma certifica•‹o indi-
cando que um produto foi fabricado seguindo normas ambientalmente corretas, que cau-
sam baixo impacto ecol—gico. Isso Ž importante para orientar os consumidores na escolha 
dos produtos que v‹o comprar e para as empresas Ž uma forma de Òmarketing verdeÓ que 
pode levar a aumentar suas vendas. A dissemina•‹o da rotulagem ecol—gica e sua acei-
ta•‹o pela sociedade podem contribuir para aumentar a produ•‹o sustent‡vel causando 
menores impactos ambientais. Entretanto, como mostra o artigo ÒMeio ambiente e com-
petitividadeÓ, as normais ambientais podem ser usadas pelos pa’ses desenvolvidos como 
uma forma de barreira comercial n‹o tarif‡ria (Òbarreira verdeÓ), dificultando a entrada de 
produtos oriundos dos pa’ses em desenvolvimento porque supostamente eles n‹o segui-
riam padr›es de produ•‹o ecologicamente corretos. Isso pode ser uma san•‹o leg’tima a 
pa’ses que n‹o respeitam normas ambientais m’nimas, mas tambŽm pode ser uma forma 
camuflada de protecionismo.

 d)  H‡ diversos selos verdes no mercado. O selo da ABNT Ž um dos mais confi‡veis porque 
Ž emitido por um —rg‹o independente e imparcial com tradi•‹o de fixa•‹o de normas 
tŽcnicas e padr›es de produ•‹o. ƒ importante o consumidor verificar se o Òselo verdeÓ que 
um produto exibe foi emitido por —rg‹o certificador, nacional ou internacional, que tenha 
credibilidade, porque muitos selos s‹o criados pelas pr—prias empresas ou institui•›es e 
precisariam de uma fiscaliza•‹o externa. Outros selos brasileiros confi‡veis: FSC - Conselho 
Brasileiro de Manejo Florestal (certifica as ‡reas e produtos de manejo florestal) e IBD - Ins-
tituto Biodin‰mica (certifica alimentos de origem org‰nica). 

dialogando com outras disciplinas

1.  De acordo com os dados da tabela, o pa’s que apresenta maior participa•‹o do setor indus-
trial no PIB Ž a ArgŽlia, com 55%, e a menor, a Eti—pia, com 11%.

2.  Em 2009, o valor da produ•‹o industrial da ArgŽlia era de 87,5 bilh›es de d—lares (55% do PIB 
do pa’s). Entretanto, no mundo, o maior valor da produ•‹o industrial em termos absolutos 
era o dos Estados Unidos: 3 062 bilh›es de d—lares. Apesar de a indœstria norte-americana ter 
uma participa•‹o percentual pequena no PIB (apenas 21%), como o Produto Interno Bruto 
do pa’s Ž gigantesco, o valor absoluto Ž muito grande. Como se observa na tabela, o valor da 
produ•‹o industrial dos Estados Unidos em 2009 era quase do tamanho do PIB da Alemanha.

3.  N‹o. A participa•‹o porcentual (dado relativo) da indœstria no PIB de cada pa’s varia muito, 
assim como o total do PIB (dado absoluto), de forma que a participa•‹o da indœstria em cada 
um deles gera diferentes valores. Ou seja, mesmo que o percentual do PIB norte-americano 
seja menor que o sudanês, a quantidade de dinheiro movimentado (em nœmeros absolutos) 
Ž bem maior porque o PIB dos Estados Unidos Ž muito maior que o do Sud‹o.

4.  Porque a participa•‹o da indœstria no PIB n‹o determina os tipos de setores existentes no pa’s, 
se o parque fabril Ž tecnologicamente avan•ado ou n‹o, se Ž produtivo e competitivo ou n‹o, 
se os produtos têm alto ou baixo valor agregado, etc. Por isso o ’ndice de competitividade in-
dustrial da UNIDO Ž um indicador mais completo, pois capta outras vari‡veis. Ele Ž composto 
por seis dimens›es: 1) capacidade industrial, medida pelo Valor Industrial Agregado (VIA) per 

capita; 2) exporta•‹o de produtos industriais, medida pela exporta•‹o de industrializados per 

capita; 3) impacto mundial do Valor Industrial Agregado, medido pela participa•‹o do VIA no 
total mundial; 4) impacto no comŽrcio mundial de produtos industriais, medido pela parti-
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cipação nas exportações mundiais de industrializados; 5) 

intensidade de industrialização, medida pela participação 

do VIA no PIB e de produtos de alta e média tecnologia no 

VIA; 6) qualidade da exportação, medida pela participação 

dos produtos industrializados e dos bens de alta e média 

tecnologia no total das exportações.

 f Cap’tulo 7 Ð Pa’ses pioneiros no processo 
de industrializa•‹o

Compreendendo conteúdos

1.  O Reino Unido foi o primeiro a se industrializar porque foi 

nesse país que, pela primeira vez na história, se reuniram 

as condições fundamentais para a eclosão do processo 

de industrialização, tais como: maior acúmulo de capitais 

durante o capitalismo comercial, especialmente em sua 

fase final; consolidação precoce da burguesia no poder; 

desenvolvimento dos principais avanços técnicos da épo-

ca; disponibilidade de grandes jazidas de carvão mineral; 

abundância de mão de obra, etc. O país tem perdido terre-

no para outras potências industriais, especialmente após 

a Segunda Guerra, porque não conseguiu acompanhar o 

acelerado ritmo de inovações tecnológicas introduzidas 

no processo produtivo, que elevou o nível de produtivida-

de e competitividade de países como o Japão, os Estados 

Unidos e a Alemanha. Como consequência disso, seu cres-

cimento econômico foi menor e o Reino Unido em 2011 

era a sétima economia do mundo, bem atrás dos outros 

três mencionados acima, sobretudo os Estados Unidos, 

sua ex-colônia.

2. As principais regiões industriais aparecem no centro-sul 

da Grã-Bretanha, especialmente no eixo Grande Londres–

Grande Birmingham. As antigas regiões carboníferas pas-

saram por um processo de desindustrialização e perderam 

importância. Cidades como Manchester, Liverpool e She-

ffield, no centro da Grã-Bretanha, perderam grande parte 

das indústrias que tinham no passado. Setores industriais 

outrora importantes, como o têxtil, o siderúrgico e o na-

val, praticamente deixaram de existir. Atualmente, as in-

dústrias mais modernas e dinâmicas do país – informática, 

biotecnologia, químico-farmacêutica, etc. – encontram-se 

no centro-sul, onde se localizam os dois dos mais impor-

tantes tecnopolos do Reino Unido: Londres e Cambridge. 

Ou seja, houve um processo de deslocamento industrial 

em direção ao sul da Grã-Bretanha.

3.  Uma combinação de fatores de ordem política, social, eco-

nômica, cultural e natural explica a industrialização dos 

Estados Unidos, concentrada inicialmente no nordeste do 

país. A hegemonia política e econômica do modelo de so-

ciedade originado das colônias de povoamento, a prepon-

derância da burguesia nortista após a Guerra de Secessão, 

leis que favoreceram a entrada de imigrantes, que constituí-

ram uma ampla reserva de mão de obra e um amplo mer-

cado consumidor, a enorme disponibilidade de minérios e 

combustíveis fósseis, o fortalecimento da ética do trabalho 

e empreendedorismo entre a população, a facilidade de 

escoamento da produção pelos Grandes Lagos, ligados 

com o oceano por meio de rios, entre outros fatores.

4. As principais concentrações industriais norte-americanas 

estão na região Nordeste do país, desde a costa litorâ-

nea até o sul dos Grandes Lagos, numa região conhecida 

como manufacturing belt. Apesar da desconcentração re-

cente, essa ainda é a região mais industrializada dos Esta-

dos Unidos.

 Com o exagerado crescimento das megalópoles do nor-

deste do país, gradativamente foi havendo uma elevação 

dos custos gerais de produção. A desconcentração espa-

cial no pós-Segunda Guerra foi uma tentativa de baixar 

custos de produção, garantindo, portanto, maiores lucros. 

As regiões que mais se beneficiaram dessa tendência fo-

ram o Sul e especialmente o Oeste.

5.  O parque tecnológico mais importante dos Estados Uni-

dos é o Vale do Silício, localizado no norte do estado da 

Califórnia, costa oeste do país. O grande impulso para o 

seu desenvolvimento se deu durante a Guerra Fria, de-

vido à corrida armamentista e aeroespacial. Foram as in-

dústrias eletrônicas da região que forneceram transisto-

res e circuitos integrados para computadores e foguetes 

do programa espacial. Mas já nos anos 1950, a criação 

do Stanford Industrial Park teve um importante papel no 

desenvolvimento desse parque tecnológico, pois atraiu 

indústrias de alta tecnologia, principalmente do setor de 

informática. Desde o início, essas indústrias estiveram li-

gadas à Universidade Stanford, uma das mais renomadas 

dos Estados Unidos. Outras universidades da região tive-

ram papel crucial na formação de mão de obra qualifica-

da e na produção de pesquisa de ponta, entre as quais a 

Universidade da Califórnia (em Berkeley e São Francisco). 

Foi graças aos pesquisadores dessas universidades que o 

Vale do Silício se tornou o principal polo de alta tecno-

logia do mundo, especialmente dos setores de microe-

letrônica, informática e biotecnologia. A existência de 

um espírito empreendedor, de capitais de risco e de um 

ambiente que favorecia os investimentos e a gestação de 

novas empresas também colaboraram para o desenvolvi-

mento desse tecnopolo.

desenvolvendo habilidades

1.  O consumo de petróleo no Reino Unido caiu de 1970 

para 1990 e a partir de então aumentou, retornando ao 

mesmo patamar de 1970 em meados dos anos 2000, 

mas a partir da crise de 2008/2009 caiu novamente. Des-

de os anos 1970, houve uma queda muito acentuada 

da participação do carvão no consumo total de energia 

e um aumento do consumo de eletricidade e sobretu-

do de gás natural, que também tiveram queda como 

resultado da crise. Praticamente todas as minas do país 

se esgotaram e hoje o carvão, quase todo importado, 

é utilizado somente em usinas siderúrgicas. As terme-

létricas movidas a carvão foram substituídas por novas 

usinas menos poluentes movidas a gás natural. As tér-

micas convencionais que continuaram funcionando são 

movidas a óleo derivado de petróleo. Houve também 

uma expansão da produção de energia em usinas nuclea-

res. A tabela não mostra, mas esse tipo de usina atingiu 

o pico de produção em 2000 (78 TWh) e depois caiu.  

GGB_MP_v2_PNLD2015_01a72.indd   50 3/28/13   9:00 AM



Manual do Professor 51

A produ•‹o de energia a partir de fontes alternativas 
ainda Ž pequena, mas est‡ crescendo, especialmente os 
biocombust’veis e a e—lica.

 Entre 1970 e 2007, o PIB do Reino Unido mais que dobrou, 
no entanto, o consumo de energia aumentou apenas cer-
ca de 6%. Isso indica que houve um grande avan•o tec-
nol—gico que propiciou um enorme ganho de efici•ncia 
dos equipamentos industriais, comerciais, residenciais 
e de transportes, permitindo uma economia de energia 
muito significativa e menos agress‹o ao meio ambiente. 
De forma geral, essa tend•ncia se verificou em todos os 
pa’ses desenvolvidos e em alguns emergentes. N‹o fosse 
essa redu•‹o relativa no consumo de energia, os impactos 
ambientais seriam muito graves. De 2007 a 2011 houve 
uma redu•‹o do consumo total de energia, em raz‹o da 
crise econ™mica mundial, que atingiu fortemente a eco-
nomia brit‰nica.

2.  O fato de as 13 col™nias n‹o terem muita import‰ncia para 
o Reino Unido (Òa import‰ncia de n‹o nascer importanteÓ, 
segundo Galeano) fez com que essa metr—pole exercesse 
um controle pouco r’gido sobre a regi‹o, em compara•‹o 
ao que exercia em suas outras col™nias, como a êndia ou 
as da çfrica e do Caribe, muito mais importantes do ponto 
de vista econ™mico. Isso ocorreu porque as 13 col™nias, 
especialmente sua por•‹o norte (regi‹o Nordeste dos Es-
tados Unidos atual), n‹o apresentavam clima tropical para 
a introdu•‹o de plantations, n‹o tinham metais preciosos, 
nem eram estratŽgicas, da’ o controle flex’vel da metr—-
pole. Isso foi de suma import‰ncia para o futuro dos Esta-
dos Unidos, pois criou as condi•›es para a independ•ncia 
pol’tica e, posteriormente, para a industrializa•‹o dessa 
regi‹o, que, com o tempo, se transformou na mais impor-
tante do pa’s.

 Essas condi•›es favoreceram a implanta•‹o de uma co-
loniza•‹o de povoamento nessa regi‹o (norte das 13 co-
l™nias) e os imigrantes que para a’ se deslocavam eram 
majoritariamente protestantes, especialmente puritanos 
brit‰nicos. Como mostrou Weber, as religi›es protestantes 
criaram um caldo de cultura favor‡vel ao desenvolvimen-
to capitalista porque n‹o condenavam moralmente o lu-
cro e a acumula•‹o de capitais; ao contr‡rio, valorizavam 
o trabalho e a riqueza, como fica evidente na œltima frase 
do texto. Com isso desenvolveu-se uma Žtica do trabalho, 
um esp’rito capitalista, que favoreceu o desenvolvimento 
econ™mico da regi‹o e posteriormente de todo os Esta-
dos Unidos, ˆ medida que o processo de industrializa•‹o 
se expandia para outras regi›es do territ—rio. 

 Enfim, o fato de n‹o ser importante para o Reino Unido 
criou o germe da independ•ncia; a coloniza•‹o de povoa-
mento, com predomin‰ncia de protestantes (pelo menos 
no in’cio), criou uma Žtica do trabalho e um esp’rito ca-
pitalista. A combina•‹o desses fatores hist—rico-culturais, 
somando-se aos econ™micos, tecnol—gicos e naturais, 
favoreceu imensamente o desenvolvimento capitalista 
dos Estados Unidos. Essa atividade permite um trabalho 
em colabora•‹o com Hist—ria, ao analisar o processo de 
coloniza•‹o dos Estados Unidos.

 f Capítulo 8 – Países de industrialização tardia

Compreendendo conteúdos

1.  A grande arrancada industrial alem‹ aconteceu a partir da 
unifica•‹o pol’tico-territorial de 1871 porque ela significou 
tambŽm a consolida•‹o da integra•‹o econ™mica que ti-
nha come•ado em 1834, com a constitui•‹o da liga adua-
neira Zollverein. Constituiu-se um mercado consumidor 
ampliado, sem barreiras para a circula•‹o de produtos e 
capitais, com uma moeda œnica, uma pol’tica econ™mica 
v‡lida para o territ—rio inteiro e uma legisla•‹o fiscal e tra-
balhista tambŽm œnica. Assim, a unifica•‹o pol’tica criou 
condi•›es econ™micas para um grande processo de acu-
mula•‹o de capitais, que antes era dificultado pela frag-
menta•‹o territorial.

2.  Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, a Alema-
nha foi o piv™ dos conflitos mundiais pelo mesmo motivo. 
Ambas foram resultado do expansionismo alem‹o, com 
base na no•‹o de Òespa•o vitalÓ formulada por Friedrich 
Ratzel. O Estado militarista alem‹o estava empenhado 
em conquistar os territ—rios necess‡rios para viabilizar sua 
expans‹o capitalista, seu crescimento industrial e fortale-
cimento pol’tico. Ap—s a Primeira Guerra, a Alemanha per-
deu vastos territ—rios, como a Als‡cia e Lorena e o Sarre, 
para a Fran•a. Perdeu tambŽm territ—rios para a Pol™nia, 
com a cria•‹o do Òcorredor polon•sÓ, isolando a Prœssia 
Oriental. AlŽm de perder territ—rios do pr—prio corpo do 
pa’s, perdeu as poucas possess›es coloniais que possu’a. 
A Segunda Guerra foi, em grande medida, uma revanche 
ˆs imposi•›es do Tratado de Versalhes, foi uma tentativa 
de ampliar a Alemanha que redundou em nova derrota e 
maiores perdas territoriais. AlŽm disso, a Alemanha, depois 
de um per’odo de administra•‹o interaliada, foi, em 1949, 
dividida em duas: RFA (ocidental) e RDA (oriental); a reuni-
fica•‹o ocorreu somente em 1990.

3.  A maior concentra•‹o industrial da Alemanha encontra-
-se no estado da Ren‰nia do Norte-Vestf‡lia, nos vales do 
Reno e do Ruhr, onde se destacam cidades como Col™-
nia, DŸsseldorf, Dortmund, Essen, etc. Os principais fatores 
que explicam essa localiza•‹o industrial s‹o: facilidade de 
escoamento da produ•‹o pela hidrovia do Reno, que de-
semboca no porto de Roterd‹ (Pa’ses Baixos); grande dis-
ponibilidade de carv‹o mineral no in’cio do processo de 
industrializa•‹o; concentra•‹o populacional, constituindo 
reserva de m‹o de obra e mercado consumidor, etc. Hoje 
a regi‹o disp›e de uma moderna log’stica e abriga impor-
tantes universidades e centros de pesquisa que sustentam 
o desenvolvimento de tecnopolos e de indœstrias t’picas 
da atual Revolu•‹o TŽcnico-Cient’fica.

4.  A interven•‹o norte-americana desempenhou um papel 
fundamental no processo de recupera•‹o do Jap‹o no 
p—s-Segunda Guerra, durante o per’odo de ocupa•‹o, im-
pondo aos japoneses uma sŽrie de reformas de cunho mo-
dernizante, ao mesmo tempo em que canalizava 2,5 bilh›es 
de d—lares (entre 1947 e 1950), a t’tulo de ajuda. AlŽm disso, 
o pa’s dispunha de numerosa m‹o de obra, barata e qua-
lificada, que durante muito tempo foi bastante explorada, 
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possibilitando altos lucros aos empres‡rios japoneses. Pa-

ralelamente, o Estado investiu maci•amente em educa•‹o, 

pesquisa e desenvolvimento e infraestrutura, atuando ain-

da na economia como agente planejador. A reconstru•‹o 

das f‡bricas e da infraestrutura, destru’das pela guerra, em 

bases mais modernas e a ado•‹o de inova•›es organiza-

cionais, como o toyotismo, permitiu, num curto per’odo de 

tempo, um grande aumento de produtividade.

5. No in’cio dos anos 1990, o grande acœmulo de riquezas 

no pa’s provocou uma crescente especula•‹o com a•›es, 

levando a uma enorme alta na Bolsa de Valores de T—quio. 

Enquanto isso, os bancos japoneses fizeram grandes em-

prŽstimos sem critŽrio, principalmente para o setor imo-

bili‡rio, o que provocou uma grande especula•‹o. Os 

pre•os dos im—veis no Jap‹o subiram exageradamente, 

transformando-se nos mais altos do mundo. Essa bolha 

especulativa Ð financeira e imobili‡ria Ð estourou no in’-

cio da dŽcada de 1990. Os pre•os das a•›es e dos im—veis 

despencaram, fazendo a crise se propagar pela economia 

como um todo. Os bancos, n‹o tendo como receber dos 

devedores, n‹o faziam novos emprŽstimos. Muitas empre-

sas Ð indœstrias, bancos, corretoras, etc. Ð foram ˆ fal•ncia, 

levando o pa’s ˆ estagna•‹o econ™mica. Ao longo daque-

la dŽcada o Jap‹o alternou anos de crescimento muito 

baixo com anos de recess‹o. Nos anos 2000, quando o 

pa’s estava retomando o crescimento econ™mico, foi du-

ramente atingido pela crise financeira que teve os Estados 

Unidos como epicentro. Segundo o FMI, em 2008 o PIB 

japon•s encolheu -1,0% e em 2009, -5,5%

desenvolvendo habilidades

1.  Hoje em dia a afirma•‹o de Ratzel precisa ser relativizada. 

Embora sem desprezar o fato de que grande extens‹o 

territorial e elevada popula•‹o s‹o importantes atribu-

tos de poder, com o avan•o tecnol—gico e a consolida-

•‹o do sistema internacional, atualmente n‹o Ž mais t‹o 

necess‡rio controlar extensos territ—rios para ter acesso a 

fontes de energia e de matŽrias-primas; pode-se obt•-los 

por meio do comŽrcio internacional. A pr—pria Alemanha 

perdeu territ—rios com o desdobramento da Segunda 

Guerra, mas n‹o se enfraqueceu economicamente; ape-

sar de n‹o possuir recursos naturais suficientes, o pa’s era 

o maior exportador do mundo em 2008 (com a crise per-

deu essa posi•‹o para a China). O Jap‹o Ž outro pa’s que 

perdeu territ—rios ap—s a Segunda Guerra e chegou a ser 

a segunda pot•ncia econ™mica do mundo (perdeu essa 

posi•‹o para a China em 2010) e o terceiro maior exporta-

dor (em 2012 era o quarto). Jap‹o e Alemanha s‹o militar-

mente fracos n‹o porque t•m territ—rios pequenos, mas 

porque foram derrotados na Segunda Guerra e acabaram 

ficando amarrados em alian•as militares controladas pe-

los Estados Unidos.

2.  O gr‡fico mostra que praticamente metade das impor-

ta•›es do Jap‹o (em valores) Ž composta de produtos 

prim‡rios (combust’veis f—sseis, 29% do total; alimentos, 

9%; minŽrios, 8%; matŽrias-primas agr’colas, 2%). O Jap‹o 

importa praticamente 100% das matŽrias-primas minerais 

e agr’colas que utiliza. Essa enorme depend•ncia da im-

porta•‹o de produtos prim‡rios Ž decorr•ncia da peque-

na extens‹o territorial do pa’s. Portanto, h‡ pouco espa•o 

para a agricultura e n‹o h‡ grandes reservas de minerais 

met‡licos e combust’veis f—sseis. Em compensa•‹o, em 

2009, 96,7% de sua pauta de exporta•›es era composta 

de produtos industrializados (78,7% de mŽdia e alta tecno-

logia). Ou seja, o Jap‹o importa grandes quantidades de 

matŽrias-primas e combust’veis f—sseis e as transforma em 

produtos industrializados, predominantemente de tecno-

logia avan•ada, que depois exporta. Seu parque industrial 

agrega valor aos recursos naturais importados, incorpora 

trabalho qualificado e bem remunerado, alta tecnologia, e 

depois exporta os produtos dessa transforma•‹o por um 

valor muito mais elevado, o que historicamente lhe asse-

gurou altos super‡vits em sua balan•a comercial e grande 

desenvolvimento tecnol—gico.

 f Cap’tulo 9 Ð Pa’ses de industrializa•‹o 
planificada

Compreendendo conteúdos

1.  As principais concentra•›es industriais na Rœssia locali-

zam-se na regi‹o de Moscou, capital do pa’s, onde est‡ 

o maior mercado consumidor e a maior concentra•‹o de 

m‹o de obra, com predomin‰ncia de indœstrias de bens 

de consumo, e na regi‹o dos Montes Urais, em raz‹o da 

grande disponibilidade de recursos minerais, com a pre-

domin‰ncia de indœstrias de bens intermedi‡rios. H‡ 

concentra•›es industriais menores na SibŽria Ocidental, 

como na regi‹o de Kuzbass, associadas ˆ disponibilidade 

de recursos minerais e f—sseis.

2.  As maiores empresas da Rœssia atuam em explora•‹o e 

processamento de recursos naturais, principalmente mi-

nerais e f—sseis, muito abundantes em seu vasto territ—rio. 

Entre as maiores empresas do pa’s se destacam: Gazprom, 

Lukoil e Rosneft (extra•‹o e refino de petr—leo, produ•‹o 

de g‡s natural, petroqu’mica); Severstal e Evraz Group (mi-

nera•‹o e siderurgia).

3.  As zonas econ™micas especiais (ZEE) s‹o ‡reas do terri-

t—rio chin•s localizadas nas prov’ncias litor‰neas, onde 

os capitais estrangeiros t•m ampla liberdade de atua•‹o. 

AlŽm delas h‡ outras modalidades de abertura ao exte-

rior, como as cidades abertas e os portos abertos, mas a 

diferen•a entre todas elas Ž apenas de tamanho, sendo as 

ZEEs as maiores. O objetivo fundamental dessas diversas 

‡reas abertas, espŽcies de enclaves capitalistas dentro do 

territ—rio chin•s, Ž atrair empresas estrangeiras que levam 

capitais, tecnologia e experi•ncia de gest‹o empresarial. 

Com isso, desde os anos 1990 o pa’s tem se mantido quase 

sempre como o segundo maior receptor de investimentos 

produtivos do mundo, s— atr‡s dos Estados Unidos.

4.  A China Ž a economia que mais cresce no mundo, por causa 

dos maci•os investimentos do Estado em infraestrutura e 

ˆs vantagens que oferece aos capitais estrangeiros, nota-

damente nas zonas econ™micas especiais. Os custos de 

produ•‹o s‹o muito baixos no pa’s, proporcionando lu-

cros muito altos, por causa da enorme disponibilidade de 

m‹o de obra muito barata, relativamente qualificada e dis-
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ciplinada; aos incentivos fiscais concedidos pelo regime; 
ˆs facilidades dadas aos exportadores; ̂  boa infraestrutura; 
ao baixo custo da terra, da energia, das matŽrias-primas, 
entre outros fatores. Enquanto a China como um todo tem 
crescido a uma mŽdia de quase 10% ao ano desde o in’cio 
da dŽcada de 1980, as zonas econ™micas especiais t•m 
apresentado taxas maiores de crescimento. Guangdong, 
por exemplo, apresentou uma taxa mŽdia de crescimento 
anual de 12% desde 1980. 

5.  Dentre as consequ•ncias positivas e negativas do r‡pido 
crescimento econ™mico chin•s o aluno deve destacar:

 ■ aumento consider‡vel da participação chinesa no co-
mŽrcio mundial; 

 ■ aumento da riqueza nacional;
 ■ aprofundamento da desigualdade social e regional, o 

que estimulou a migração interna; 
 ■ aumento da oferta de mão de obra nas regi›es mais di-

n‰micas, o que colaborou para manter os sal‡rios em 
n’veis baixos; 

 ■ aumento dos impactos ambientais, com consequ•ncias 
graves para a saœde da população do pa’s (algumas das 
cidades mais polu’das do mundo estão na China).

desenvolvendo habilidades

1.  ƒ importante o aluno perceber que um dos fatores mais 
importantes para o desenvolvimento econ™mico, e con-
sequentemente humano, de qualquer pa’s Ž o investi-
mento em educação e a exist•ncia de um eficiente sis-
tema educacional. No caso chin•s, a preocupação com a 
educação desde o in’cio da revolução comunista de Mao 
Tse-tung, como afirma Maur’cio Carvalho Lyrio, levou o 
pa’s a aumentar investimentos nessa ‡rea desde então. 
Basta dizer que, j‡ em 1976, 96% das crianças do pa’s es-
tavam na escola, ’ndice que o Brasil s— alcançaria vinte 
anos depois. Em 1977 a taxa de alfabetização de adultos 
da China era de 66%; a do Brasil nesse item era id•ntica: 
75% em 1980. Os investimentos em educação, aliados 
ˆ mão de obra barata e disciplinada, atra’ram muito in-
vestimento estrangeiro para o pa’s asi‡tico, a ponto de 
Welinton dos Santos ter afirmado em seu artigo que a 
educação Ž a Òarma secreta do desenvolvimento da Chi-
naÓ. Para os investidores estrangeiros não basta a mão de 
obra ser barata, Ž preciso que seja qualificada e nisto a 
China levou vantagem sobre diversos pa’ses que tinham 
mão de obra barata, mas de baixa qualificação. A maior 
preparação dos trabalhadores aumenta a produtividade 
e a competitividade da economia como um todo. Como 
mostra o artigo de Lu’s Guilherme Barrucho, o baixo 
investimento em educação no Brasil, e especialmente 
a m‡ qualidade do sistema educacional, Ž respons‡vel 
pela falta de mão de obra qualificada no mercado de tra-
balho, o que reduz a competitividade do pa’s e dificulta 
seu desenvolvimento. Essa situação pode comprometer 
projeç›es futuras para o crescimento do PIB e no presente 
tem feito com que o Brasil perca mercados no exterior 
(nosso pa’s tem se beneficiado do crescimento chin•s, 
como menciona Welinton dos Santos, mas nossas expor-
taç›es para a China são predominantemente de produtos 

prim‡rios). Segundo uma pesquisa da consultoria Man-
power feita em 2012, o Brasil Ž o segundo pa’s, entre os 
41 pesquisados, onde Ž mais dif’cil encontrar mão de 
obra qualificada. S— ficou atr‡s do Japão, mas enquanto 
l‡ a escassez Ž resultado do envelhecimento da popu-
lação, aqui Ž por falta de investimento em qualificação 
profissional. No Brasil, 71% dos empres‡rios consultados 
afirmaram não ter conseguido encontrar profissionais 
preparados no mercado de trabalho, enquanto na China 
esse ’ndice foi de 23%, em mais um dado a confirmar 
que a educação Ž sua Òarma secretaÓ j‡ h‡ muito tempo 
e que dever‡ continuar sendo no futuro. Isso evidencia 
que trata-se de uma ÒarmaÓ não tão secreta assim. Outros 
pa’ses asi‡ticos que deram um salto de desenvolvimento 
antes da China, como o Japão e a Coreia do Sul, tambŽm 
utilizaram essa ÒarmaÓ.

2. O texto produzido pelo aluno deve esclarecer que na 
dŽcada de 1970 as economias capitalistas desenvolvi-
das, movidas por acirrada competição, protagonizaram 
saltos tecnol—gicos, principalmente com a rob—tica e a 
inform‡tica, atingindo um elevado grau de produtivi-
dade e de competitividade. Com a Terceira Revolução 
Industrial ou Revolução TŽcnico-Cient’fica, esses pa’ses, 
com destaque para os Estados Unidos, Japão e Alema-
nha, passaram a produzir bens cada vez mais sofisticados 
e baratos. Na União SoviŽtica, a economia era planifica-
da e estatizada, portanto, não concorrencial e cada vez 
mais burocratizada. Historicamente o pa’s priorizou a 
indœstria de bens intermedi‡rios e o setor bŽlico e ae-
roespacial, não acompanhando os r‡pidos avanços atin-
gidos pelos pa’ses capitalistas desenvolvidos em novos 
processos produtivos. Mesmo saindo ˆ frente em alguns 
setores, como o aeroespacial, apresentava uma crescen-
te defasagem nos indicadores de produtividade e de 
qualidade dos produtos, especialmente nas indœstrias 
de bens de consumo. A escassez de diversos bens provo-
cava enormes filas e a população reclamava da pŽssima 
qualidade dos produtos ˆ venda, como foi reconhecido 
pelo pr—prio Gorbatchev em seu livro, cujo trecho foi 
reproduzido nesse cap’tulo. Na dŽcada de 1980, a crise 
j‡ era muito grave. Com a eleição de Ronald Reagan, os 
Estados Unidos elevaram muito seus gastos com armas, 
forçando a União SoviŽtica a fazer o mesmo e agravando 
ainda mais a crise que o pa’s atravessava. Isso obrigou 
Gorbatchev a negociar acordos de redução dos arsenais 
bŽlicos e a iniciar a implantação de reformas econ™mica 
e pol’tica, o que acabou contribuindo para a fragmenta-
ção pol’tico-territorial do pa’s. A perestroika (reestrutura-
ção) designava um conjunto de medidas econ™micas de 
cunho reformista idealizadas para reestruturar a comba-
lida economia soviŽtica, modernizando-a. J‡ a glasnost 

(transpar•ncia) era um conjunto de medidas de car‡ter 
pol’tico que visava a desmontar o arcabouço ditatorial 
que imperava na União SoviŽtica. Pode ser interpretada 
como uma abertura pol’tica, ou melhor, como a busca 
de implantação de um governo transparente. Seria uma 
nova era de transpar•ncia pol’tica, que obviamente não 
era caracter’stica da ditadura de partido œnico.
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 f Cap’tulo 10 Ð Pa’ses recentemente 
industrializados

Compreendendo conteúdos

1.  a)  Os países emergentes recentemente industrializados 
foram os últimos a se industrializar, em sua maioria 
após a Segunda Guerra, portanto, tiveram uma indus-
trialização hipertardia. Para listar apenas os mais impor-
tantes, encaixam-se nesse grupo economias do Leste e 
Sudeste Asiático, como os Tigres Asiáticos – Coreia do 
Sul, Taiwan, Cingapura –, os novos Tigres – Indonésia, 
Malásia e Tailândia –, da América Latina – Brasil, México, 
Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile –, do grupo IBAS 
– África do Sul e Índia –, além de outros países de regiões 
diversas: Polônia (Leste Europeu), Turquia (Oriente Mé-
dio), Egito (Norte da África), etc. Sem contar que a China 
e a Rússia muitas vezes também são consideradas eco-
nomias emergentes.

 b)  Classificação dos países estudados segundo o tamanho 
do PIB (ordem no mundo em 2011, segundo o FMI): 
China (2o ), Brasil (6o), Rússia (9o), Índia (11o), México (14o), 
Coreia do Sul (15o), Taiwan (26o), Argentina (27o), África 
do Sul (29o), Cingapura (38o). Portanto, em 2010, segun-
do o Banco Mundial, a China era a maior economia do 
grupo e o Brasil, a segunda.

2.  a)  No início da industrialização das três maiores econo-
mias da América Latina foi importante a contribuição 
dos capitais privados, acumulados em atividades agro-
pecuárias, como o café, no Brasil, e a carne e o trigo, na 
Argentina. No México a principal fonte de riqueza era o 
petróleo. Porém, em todos eles o fator mais importante 
foi a participação do Estado na economia, investindo 
sobretudo em infraestrutura e indústrias de bens inter-
mediários, tanto que os símbolos mais importantes des-
se modelo econômico foram as estatais Petrobras (hoje 
uma empresa mista), a Pemex e a YPF (Repsol YPF, após 
ser privatizada em 1999 e voltou a pertencer ao gover-
no argentino em 2012). A continuidade do processo de 
industrialização, após a Segunda Guerra, foi marcada 
pela entrada de empresas transnacionais que passa-
ram a atuar especialmente nos setores mais avançados 
tecnologicamente, como o automobilístico, o químico-
-farmacêutico e o eletroeletrônico. Assim, o processo de 
industrialização acabou se assentando no tripé capital 
nacional (privado e estatal), e capital estrangeiro.

 b)  A industrialização dos Tigres Asiáticos foi favorecida por 
uma conjunção de fatores políticos, culturais e socio-
econômicos, aliados a uma série de medidas governa-
mentais que tornavam a produção barata e, portanto, 
garantiam a esses países alta competitividade no mer-
cado internacional. Entre os fatores, destacam-se dispo-
nibilidade de mão de obra barata, disciplinada e rela-
tivamente qualificada; incentivos fiscais e subsídios às 
exportações; medidas restritivas às importações, aliadas 
a uma política de desvalorização cambial para baratear 
os produtos de exportação; altas taxas de poupança in-
terna; altos investimentos em educação e em P&D. Atu-

almente esses países têm investido cada vez mais em 
indústrias de alta tecnologia.

3.  a)  Na Índia, a enorme população garantiu a oferta de 
numerosa mão de obra barata, mas crescentemente 
qualificada, e de um amplo mercado consumidor. As 
grandes reservas minerais, sobretudo de carvão, garan-
tiram o fornecimento de energia e matérias-primas. Os 
capitais vieram de investimentos estatais, especialmen-
te em infraestrutura e indústrias de base e bélica. No iní-
cio os indianos contaram com assessoria e tecnologia 
soviética, mas com o tempo acabou sendo mais impor-
tante a entrada de empresas transnacionais, especial-
mente norte-americanas e britânicas. Até hoje o Esta-
do indiano tem uma forte participação na economia e 
possui diversas empresas, como a Indian Oil, a maior do 
país, embora haja grupos privados importantes no país, 
como o conglomerado Tata (Tata Motors, Tata Steel, 
Tata Technologies, etc.).

 b)  Na África do Sul também foi importante para o proces-
so de industrialização a razoável oferta de mão de obra 
barata, embora não tão numerosa e qualificada como 
na Índia. Importante lembrar que durante o apartheid a 
mão de obra da maioria negra sul-africana foi superex-
plorada. As enormes reservas minerais também favore-
ceram a industrialização do país, um dos mais ricos em 
minérios no mundo. Também, à semelhança da Índia, foi 
importante a intervenção do Estado na economia, seja 
implantando uma política industrial, seja criando em-
presas estatais. Apesar de ser o país mais industrializado 
do continente e ter importantes empresas, nenhuma 
delas consta na lista das 500 maiores da revista Fortune, 
num indício de que seu mercado interno é pequeno.

4.  Os setores que mais se destacam na economia indiana 
são indústrias e os serviços de alta tecnologia, como a de 
informática, de biotecnologia e de TI. O país possui algu-
mas das principais empresas desses setores e é um dos 
maiores exportadores mundiais de softwares. Abriga um 
dos mais importantes parques tecnológicos do mundo 
– Bangalore – onde estão instaladas praticamente todas 
as empresas globais desses setores. Contribuíram para o 
desenvolvimento dos setores de alta tecnologia, especial-
mente da área de informática, a política governamental de 
estímulos ao setor, a existência de centros de pesquisas de 
excelência e a enorme quantidade de mão de obra qua-
lificada, porém bem mais barata do que sua correlata do 
Vale do Silício (Estados Unidos) ou de Cambridge (Reino 
Unido). O retorno de muitos trabalhadores de alta qualifi-
cação que antes prestavam serviços naqueles dois países 
também contribui para o desenvolvimento das indústrias 
de alta tecnologia na Índia.

desenvolvendo habilidades

1.  O texto produzido pelo aluno deve conter, em linhas ge-
rais, as diferenças destacadas a seguir: A frase do ministro 
Celso Amorim sintetiza a diferença entre esses dois mode-
los econômicos: “A diferença entre o modelo asiático, se  
se pode chamar assim, e o modelo latino-americano, 
é que o modelo asiático é construído sobre poupança 
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interna e mercado externo, enquanto o modelo latino-
-americano é construído sobre poupança externa e mer-
cado interno”. Aquele é chamado de plataforma de ex-
portação e esse de substituição de importações. Porém, 
além da diferença fundamental apontada pelo ministro, 
há de se considerar que o modelo asiático, embora vol-
tado para fora, foi mais bem-sucedido na constituição de 
um mercado interno e na elevação do padrão de vida da 
população, como mostram os indicadores de desenvol-
vimento humano e de distribuição de renda. Em média, 
seu crescimento econômico foi maior desde o início dos 
anos 1980, como mostram as tabelas. Além disso, os go-
vernos dos países asiáticos investiram mais em educação 
e em qualificação dos trabalhadores, o que possibilitou o 
aumento da produtividade econômica e consequente-
mente dos salários. Esses fatos combinados garantiram 
uma melhor distribuição de renda, um aumento da ca-
pacidade de consumo da população e uma melhoria dos 
indicadores de desenvolvimento humano (estão no gru-
po de países de IDH muito elevado; não há dados para 
Taiwan). Por outro lado, o que marcou negativamente o 
modelo latino-americano é que, além de apresentar um 
crescimento econômico baixo, gerou uma acentuada 
desigualdade social, com milhões de pessoas excluídas 
do mercado e vivendo na pobreza, às vezes, extrema. 
Para agravar esse quadro, durante anos os governos 
foram negligentes com os investimentos sociais como 
educação, saúde, habitação, etc., que poderiam contri-
buir para um maior avanço dos indicadores de desen-
volvimento humano (os dois principais emergentes da 
América Latina, Brasil e México, apresentam IDH elevado 
e a Argentina, muito elevado). Ao final, é importante que 
os alunos, após o debate, percebam que, de acordo com 
os dados disponíveis, o modelo asiático foi mais bem-su-
cedido. Este permitiu maiores avanços nas condições de 
existência das pessoas, como pode ser constatado pela 
expectativa de vida mais longa, pelos índices mais ele-
vados de educação e pela maior riqueza nacional (ren-
da per capita mais alta) e melhor distribuída, indicadores 
que redundam em IDHs mais elevados.

2.  Houve mudanças importantes na participação das princi-
pais economias emergentes no valor da produção indus-
trial dos países em desenvolvimento no período retrata-
do. Em 2010, as 14 nações mais industrializadas entre os 
países em desenvolvimento concentravam 81,4% do valor 
da produção industrial total desse grupo (em 1995 era de 
80,2%). Em 2010, apenas as cinco maiores concentravam 
62% do valor da produção industrial desse grupo (em 
1995 era 55%), com grande destaque para a China. 

 ■ Em razão de seu explosivo crescimento econômico e do 
grande aumento da participação de produtos industriali-
zados em sua pauta de exportações, a China foi o país que 
mais ganhou participação: saltou de 23% em 1995 para 
43,3% em 2010. 

 ■ A industrialização da China se deu em detrimento da par-
ticipação de muitos países, entre os quais o Brasil, um dos 
que mais perdeu participação em decorrência do rápido 
avanço chinês. A participação da indústria brasileira no va-

lor total dos países em desenvolvimento caiu de 10,9%, em 
1995, para 4,9%, em 2010. 

 ■ Os outros dois países representantes do modelo latino-
-americano também perderam participação: o México caiu 
de 6,9% em 1995 para 4,0% em 2010, a Argentina caiu de 
4,2% para 2,6%. 

 ■ Os dois representantes dos Tigres Asiáticos, embora em 
menor grau, também perderam participação: Taiwan caiu 
de 5,4% em 1995 para 4,8% em 2010 e Cingapura caiu de 
1,6% para 1,3% no mesmo período. Os representantes dos 
novos Tigres também perderam participação. 

 ■ A África do Sul igualmente reduziu sua participação de 
1,9% para 1,1%. 

 ■ A Índia foi um dos poucos países que conseguiram au-
mentar sua participação apesar do avanço chinês: em 1995 
atingiu uma fatia de 4,8% e em 2010, de 5%. 

 ■ A Coreia do Sul, caso ainda fosse considerada um país em 
desenvolvimento, teria aumentado um pouco sua partici-
pação no valor da produção industrial desses países: sal-
taria de 8,6%, em 1995, para 8,9%, em 2010; no entanto, 
a Unido não mais a contabiliza neste grupo, pois a ONU 
passou a considerá-la como país desenvolvido.

dialogando com outras disciplinas

1.  Ambas as falas se referem à discriminação racial sofrida 
pela população negra ao longo da história. No Brasil, essa 
discriminação teve início com o escravismo, durante o pe-
ríodo colonial. Na África do Sul, acentuou-se com a institu-
cionalização do apartheid. A consequência dessas discri-
minações ainda se faz sentir na sociedade contemporânea 
dos dois países.

2.  Os governos procuram sanar o débito histórico com a po-
pulação negra por meio de ações afirmativas, como co-
tas para ingresso na universidade (no Brasil e na África do 
Sul) e planos de inclusão nas empresas (na África do Sul), 
buscando garantir aos negros o acesso a direitos que lhe 
foram historicamente negados.

3.  As ações afirmativas e a “história a contrapelo” procuram 
garantir um papel ativo, tanto na história quanto na so-
ciedade, dos grupos que, por alguma razão, foram coloca-
dos à margem, retirando-lhes o papel de sujeito. Busca-se 
uma inserção dos grupos menos favorecidos em papéis 
ou posições sociais que lhes foram negados, bem como 
sua afirmação positiva enquanto sujeitos históricos e so-
ciais ativos.

4.  A resposta é pessoal, mas deve ser fundamentada em ar-
gumentos coerentes e consistentes.

 f Cap’tulo 11 Ð O comŽrcio internacional e os 
principais blocos regionais

Compreendendo conteúdos

1.  O comércio internacional é um fenômeno muito concen-
trado geograficamente: em 2011 os dez principais países 
exportadores eram responsáveis por metade do comércio 
mundial. Se considerarmos os 29 maiores exportadores (os 
que têm participação de mais de 1%), eles são responsáveis 
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por cerca de 80% do comércio mundial (a OMC tem 157 

pa’ses-membros). Ou seja, a maioria dos pa’ses do mundo 

pouco se beneficia da expansão do comércio internacional.

2.  O G-20 reœne as principais pot•ncias emergentes Ð os 

pa’ses do grupo BRICS, com exceção da Rœssia, e os do 

IBAS Ð, assim como outros importantes pa’ses em desen-

volvimento como o México, a Argentina e a Indonésia. Foi 

criado em agosto de 2003, na fase final de preparação para 

a reunião da 5a Confer•ncia da OMC. Em 2009, o grupo era 

composto de 23 pa’ses. O G-20 concentra sua atuação em 

agricultura, o tema central da Rodada Doha, e busca con-

seguir concess›es dos pa’ses desenvolvidos na questão 

dos subs’dios agr’colas. Apesar da articulação dos pa’ses 

do grupo, a intransig•ncia dos pa’ses desenvolvidos vem 

impedindo um acordo. A 8a Confer•ncia da OMC realizada 

em 2011 não apresentou nenhum avanço nesse tema.

3.  O Gatt foi criado na Confer•ncia de Havana, em 1947, com 

o objetivo de estimular o comércio multilateral entre os 

pa’ses signat‡rios. No entanto, ele era apenas um fórum de 

negociaç›es vinculado ˆ ONU, não uma entidade como, 

por exemplo, o Banco Mundial e o FMI. Com a conclusão 

da Rodada do Uruguai, em abril de 1994, foi assinada, no 

Marrocos, por 122 pa’ses, a Declaração de Marrakesh, que 

criou a OMC. Essa nova entidade, com sede em Genebra 

(Su’ça) e funcionando desde 1995, alcançou o mesmo status 

que o Banco Mundial e o FMI e passou a ter mais força 

pol’tica para regular o comércio mundial, fortalecendo 

o multilateralismo. Em 2001, com a entrada da China, o 

maior exportador do mundo (em 2012), a OMC se forta-

leceu ainda mais. Em 2012, ela tinha 157 pa’ses-membros 

(em 2011, a Rœssia também entrou na organização).

4.  a)  A União Europeia possui 27 pa’ses-membros, é um mer-

cado comum desde 1993 e uma união monet‡ria des-

de 2002, com a implantação da moeda comum, o euro, 

embora não circule em todos os pa’ses (em 2012, 17 pa’-

ses da UE faziam parte da zona do euro). Seu processo 

integracionista é mais antigo e avançado do que o dos 

outros dois blocos. O Nafta possui tr•s pa’ses-membros, 

foi criado em 1994 e é apenas uma zona de livre-co-

mércio. O Mercosul foi criado em 1991 como uma zona 

de livre-comércio e em 1994 passou a ser uma união 

aduaneira, embora imperfeita, isto é, com muitas restri-

ç›es. Foram quatro os membros fundadores e em 2011 

houve uma expansão com a entrada da Venezuela.

 b)  A UE e o Nafta, apesar da diferença no nœmero de pa’ses 

membros, possuem tamanhos equivalentes em termos 

econ™micos: em 2011 ambos tinham um PIB conjunto 

de cerca de 18 bilh›es de dólares (isso ocorre em razão 

do enorme peso da economia norte-americana). Ambos 

também possuem um enorme potencial comercial: em 

2011, as exportaç›es da UE foram de cerca de 6 trilh›es 

de dólares e as do Nafta, de 2,3 trilh›es (o peso maior da 

UE se explica pelo enorme fluxo de comércio intrablo-

co). O Mercosul é um bloco bem menor em compara-

ção com os dois anteriores, em 2011 seu PIB conjunto 

foi de 3,3 trilh›es de dólares e as exportaç›es dos cinco 

pa’ses-membros foram de 447 bilh›es de dólares. 

 c)  A SADC é o menor (em termos econ™micos) dos quatro 

acordos regionais de comércio estudados, mesmo em 

comparação ao Mercosul. Em 2011, o PIB conjunto do 

bloco era de 654 bilh›es de dólares e as exportaç›es, 

de 210 bilh›es de dólares.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Resposta pessoal do aluno, mas é importante que sua 

argumentação seja consistente e coerente.

 b)  Outros argumentos a favor do livre-comércio: aumen-

to da escala de produção, o que pode contribuir para 

baratear os produtos também no mercado interno; 

possibilidade de obter saldos comerciais e aumentar 

as reservas internacionais em moedas fortes, como o 

dólar, caso haja uma balança comercial favor‡vel; maior 

aproximação econ™mica e cultural entre os pa’ses. 

Praticamente todos os principais argumentos contra o 

livre-comércio foram listados no texto, mas vale a pena 

mencionar os riscos da especialização produtiva, especial-

mente na produção de matérias-primas, no caso de pa’ses 

em desenvolvimento. Esse argumento se liga ˆ proteção ˆ 

indœstria nascente, que esteve na base do protecionismo 

que vigorou na época do processo de industrialização por 

substituição de importaç›es dos pa’ses latino-americanos, 

sob a orientação da Comissão Econ™mica para a Améri-

ca Latina e o Caribe (Cepal). Vale também detalhar mais a 

questão do comércio desleal, no qual pode entrar a defesa 

contra a pr‡tica de dumping, muitas vezes resultante de 

desrespeito a direitos trabalhistas consolidados no ‰mbito 

de organizaç›es como a OMC e a OIT (Organização In-

ternacional do Trabalho), descaso com o meio ambiente, 

manutenção de moeda artificialmente desvalorizada, etc.

 c)  Alguns exemplos de restriç›es poderão ser menciona-

dos pelo aluno, entre eles que o Brasil vem enfrentando 

dificuldades nas exportaç›es para a Argentina e que 

para proteger alguns setores industriais tem elevado 

tarifas de determinados produtos e dificultado a libera-

ção de mercadorias na alf‰ndega. Nosso pa’s também 

perde mercados agr’colas no interior dos pa’ses desen-

volvidos devido aos subs’dios concedidos aos agricul-

tores norte-americanos e europeus. Ao mesmo tempo, 

também para proteger sua indœstria, o Brasil eleva tari-

fas de certos produtos, como os automóveis, cuja co-

brança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

é maior para as marcas que aqui não t•m f‡bricas, num 

claro movimento para barrar a entrada de automóveis 

produzidos na China (a maioria das montadoras daque-

le pa’s ainda não tem f‡brica no Brasil).

2.  a)  O aluno deve lembrar que o saldo comercial é obtido 

a partir da diferença entre o que é exportado e o que 

é importado. Quando o resultado é positivo (expor-

tação maior que a importação), diz-se que houve um 

saldo positivo na balança comercial; quando o resul-

tado é negativo (exportação menor que a importa-

ção), houve um saldo negativo. Então, com base nos 

dados da tabela, em 2000, o saldo comercial do Brasil 

com a Argentina foi negativo (-0,6 bilhão de dólares), 

em 2001 aumentou o déficit brasileiro no comércio 
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bilateral (-1,2 bilh‹o de d—lares) e em 2002 ampliou 
ainda mais (-2,4 bilh›es de d—lares). Em 2008, o saldo 
comercial brasileiro foi positivo (4,3 bilh›es de d—lares), 
em 2009, tambŽm positivo, porŽm, menor (1,5 bilh‹o 
de d—lares), em 2010 voltou a subir (4,1 bilh›es de d—-
lares) e em 2011 subiu ainda mais (5,8 bilh›es de d—la-
res). Os dados da tabela mostram que atŽ 2002 houve 
uma queda acentuada das vendas para a Argentina 
em raz‹o da crise vivida por aquele pa’s nos in’cio dos 
anos 2000, fato que refletiu no aumento do dŽficit 
comercial brasileiro. A partir de 2003 houve recupe-
ra•‹o econ™mica da Argentina e uma expans‹o do 
comŽrcio entre os dois pa’ses e sobretudo um maior 
crescimento das exporta•›es brasileiras, refletindo no 
aumento do saldo comercial com nosso vizinho. En-
tretanto, a crise econ™mica mundial iniciada em 2008 
atingiu tambŽm o comŽrcio regional provocando uma 
acentuada queda nas trocas comerciais em 2009, con-
tribuindo para a redu•‹o do saldo brasileiro, que, en-
tretanto, permaneceu positivo e voltou a subir com a 
recupera•‹o a partir de 2010.

 b)  Em 2000, 80,5% do total das exporta•›es do Brasil 
para o Mercosul foram para a Argentina e de l‡ vieram 
87,2% do total de nossas importa•›es dos tr•s pa’ses 
do bloco. Em 2011, 81,4% de nossas exporta•›es para 
o Mercosul foram absorvidas pelos argentinos e eles 
nos venderam 87,1% de tudo que compramos do blo-
co. Os nœmeros mostram que nesse per’odo cresceu 
levemente a participa•‹o argentina na absor•‹o de 
produtos brasileiros no comŽrcio com os pa’ses do 
Mercosul e uma estabiliza•‹o da participa•‹o desse 
pa’s em nossas importa•›es do bloco. Os nœmeros 
n‹o mostram isso, mas Ž razo‡vel inferir que a rec’pro-
ca seja verdadeira. Isso evidencia que o bloco regional 
est‡ ancorado nas economias dos dois pa’ses de maior 
peso econ™mico e que os outros dois s—cios Ð Para-
guai e Uruguai Ð t•m economias muitos pequenas. 
Com a entrada da Venezuela em 2011 esse cen‡rio 
deve se modificar um pouco e provocar uma relativa 
dilui•‹o da enorme participa•‹o argentina no comŽr-
cio brasileiro com o bloco regional.

dialogando com outras disciplinas

1.  O texto 1 se refere ˆ etapa do capitalismo comercial. Ele 
descreve objetivos da doutrina mercantilista, como ven-
der mais aos pa’ses estrangeiros do que comprar (ter uma 
balan•a comercial favor‡vel); pagar a diferen•a entre as 
exporta•›es e as importa•›es em metais preciosos; ex-
portar mercadorias de valor (industrializadas) e importar 
apenas o necess‡rio (matŽrias-primas, sobretudo produ-
tos agr’colas); tornar o pa’s o mais independente poss’vel 
Ð em termos econ™micos Ð dos demais.   

2.  O texto 2 compara a China com o imperialismo exerci-
do pelas na•›es da Europa (e pelo Jap‹o) na çfrica e na 
çsia no in’cio do sŽculo XX, na etapa denominada capi-
talismo financeiro. O autor faz essa compara•‹o porque 
atualmente a China Ž um pa’s dependente de matŽrias-
-primas vindas de outras regi›es do mundo, especial-

mente da çfrica, e busca exercer sua influ•ncia sobre o 
continente Ð assim como fizeram as na•›es europeias no 
final do sŽculo XIX e in’cio do XX. 

3.  Esses continentes eram a pr—pria çfrica e a AmŽrica. ƒ pos-
s’vel fazer essa compara•‹o porque, assim como a çfrica 
em rela•‹o ˆ China atualmente, eles forneciam matŽrias-
-primas para a Gr‹-Bretanha e compravam seus produtos 
industrializados. 

4.  A compara•‹o entre os dois textos permite verificar que 
atualmente continua sendo importante para os pa’ses 
vender mais mercadorias do que comprar (ter uma balan•a 
comercial favor‡vel). AlŽm disso, o texto 2 mostra que os pa-
’ses mais desenvolvidos economicamente continuam sendo 
aqueles que compram matŽrias-primas e vendem produtos 
industrializados de maior valor agregado Ð assim como no 
capitalismo comercial descrito no texto 1 Ð, j‡ que a China 
acumula mais riquezas do que os pa’ses da çfrica com os 
quais comercializa.

Testes e questões

Enem

1. B

2. B

3. B

4. D

questões de vestibulares

1. a)  A era fordista se caracterizava pela exist•ncia da linha de 
montagem, fabrica•‹o em sŽrie de produtos padroniza-
dos (produ•‹o em escala) e as tarefas dos trabalhadores 
eram repetitivas, como mostra o filme Tempos modernos, 
de Charles Chaplin; os sindicatos eram fortes e organiza-
dos. Na era p—s-fordista, tambŽm chamada de produ•‹o 
flex’vel, o trabalho Ž organizado em equipes encarregadas 
das tarefas di‡rias e do controle de qualidade, os estoques 
s‹o reduzidos, devido ˆ pr‡tica do just-in-time, fabrica-se 
uma sŽrie bastante diversificada de produtos (produ•‹o 
em escopo), h‡ crescente terceiriza•‹o da produ•‹o e en-
fraquecimento da organiza•‹o dos trabalhadores.

b) A produ•‹o fordista se caracterizava pela exist•ncia de 
grandes f‡bricas, enormes almoxarifados exigindo com-
plexos processos de controle; as f‡bricas estavam con-
centradas nos pa’ses desenvolvidos. O p—s-fordismo se 
caracteriza pela desconcentra•‹o espacial das indœstrias 
no mundo, com o crescente deslocamento de f‡bricas 
para pa’ses em desenvolvimento, entregas di‡rias de pe-
•as (just-in-time), controle simplificado, maior dinamismo.

2.  Flexibilidade, internacionaliza•‹o e terceiriza•‹o s‹o concei-
tos usualmente associados ˆ atual etapa informacional do 
capitalismo, ancorada em tecnologias da Terceira Revolu•‹o 
Industrial e marcada pela expans‹o conhecida como glo-
baliza•‹o. Nessa etapa houve uma gradativa substitui•‹o 
da produ•‹o fordista pela produ•‹o flex’vel, gerando trans-
forma•›es nas rela•›es trabalhistas e nos sistemas de pro-
du•‹o. Enquanto o fordismo era marcado pela rigidez no 
processo de produ•‹o e nas rela•›es de trabalho, o sistema 
flex’vel implantou o conceito de flexibilidade no trabalho, 
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na produção e no consumo, cujas implicações podem ser 
observadas no texto 2. Ele chama a atenção para a preca-
rização das relações de trabalho com a subcontratação e a 
terceirização da produção em escala mundial e a superex-
ploração dos trabalhadores de países em desenvolvimen-
to. No texto 1 essa flexibilidade aplicada à produção, ca-
racteriza a mobilidade geográfica dos investimentos com 
o crescimento de empresas transnacionais, como é o caso 
da Zara e outras lojas da Inditex, que se estabelecem em 
diversos países.

3. a)  Tecnopolo é um centro industrial que congrega empre-
sas de alta tecnologia: informática, telecomunicações, 
biotecnologia, robótica, etc. Os tecnopolos se desen-
volveram em torno de importantes universidades e 
centros de pesquisa porque seu fator locacional mais 
importante é a mão de obra altamente qualificada. São 
centros de produção e desenvolvimento tecnológico 
típicos da Terceira Revolução Industrial, por isso estão 
concentrados predominantemente em países desen-
volvidos, embora haja cada vez mais também em países 
emergentes.

 b)  O mais antigo tecnopolo e ainda o mais importante 
e dinâmico do mundo é o Vale do Silício no norte da 
Califórnia, Estados Unidos. Outros exemplos em países 
desenvolvidos: Tsukuba (Japão), Munique (Alemanha), 
Cambridge (Reino Unido), entre outros. No Brasil os mais 
importantes tecnopolos encontram-se no estado de 
São Paulo: na região de Campinas, em torno da Unicamp 
(Universidade de Campinas), em São José dos Campos, 
em torno do ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica) e 
do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), e em 
São Paulo, em torno da USP (Universidade de São Paulo), 
mas há muitos outros espalhados pelo país.

4. a)  A Alemanha foi inicialmente dividida como consequência 
de sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Os vence-
dores – Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido 
–, reunidos na Conferência de Potsdam (1945), partilha-
ram a Alemanha em quatro zonas de ocupação (a Fran-
ça também participou da administração interaliada). 
O país foi novamente dividido, no contexto da Guerra 
Fria, em maio de 1949. Os Estados Unidos, o Reino Uni-
do e a França constituíram em sua zona de ocupação a 
República Federal da Alemanha, mais conhecida como 
Alemanha Ocidental. A resposta veio em setembro de 
1949, com a criação da República Democrática Alemã, 
mais conhecida como Alemanha Oriental. Tinha como 
capital Berlim Oriental, que, aliás, foi separada do lado 
ocidental pelo Muro, construído em 1961 pelo governo 
da RDA.

 b)  A Alemanha dividida e o Muro de Berlim foram os prin-
cipais símbolos da Guerra Fria, marcada pela forte ten-
são geopolítica e ideológica entre os Estados Unidos 
e a União Soviética, pelo conflito Leste-Oeste, no qual 
imperou a corrida armamentista, o equilíbrio do terror.

5. a)  Indústrias de alta tecnologia, tais como a de informática 
(hardware, software e TI), de telecomunicações, quími-
co-farmacêutica e biotecnologia.

 b)  Essas indústrias se localizam em tecnopolos como 
o Vale do Silício (Califórnia) e Rota 128, na região de 
Boston (Massachusetts). A localização delas foi defi-
nida pela existência de importantes centros de pes-
quisa, como a Universidade Stanford e Berkeley, na 
Califórnia; o Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) e Universidade Harvard, em Massachusetts, em 
torno dos quais se desenvolveram esses parques 
tecnológicos.

6. Do ponto de vista político a China continua uma dita-
dura comunista, ou seja, um país bastante fechado e go-
vernado por um partido único: o Partido Comunista Chi-
nês (PCCh). Qualquer manifestação contrária ao regime 
é duramente reprimida. Já economicamente é um país 
cada vez mais aberto: adota práticas capitalistas (embora 
grande parte das empresas seja controlada pelo Estado), 
recebe vultosos investimentos estrangeiros (é o segun-
do maior receptor, só perde para os Estados Unidos) e 
obtém enormes saldos comerciais (é o maior exportador 
do mundo). Desde o início dos anos 1980 é a economia 
que mais cresce no mundo.

7. Vários fatores têm contribuído para a Índia atrair investi-
mentos externos na área de serviços tecnológicos, entre 
os quais se destacam: incentivos governamentais para 
os setores de alta tecnologia, familiaridade com a língua 
inglesa (boa parte da população indiana é fluente em 
inglês), grande disponibilidade de mão de obra barata e 
de alta qualificação, a existência de boas universidades, 
centros de pesquisa e um dos mais importantes parques 
tecnológicos do mundo – Bangalore.

8. a)  Os maiores fluxos inter-regionais do comércio interna-
cional se dão entre a União Europeia, a Ásia e a Amé-
rica do Norte. Destaca-se a posição da Ásia, superavi-
tária no comércio com europeus e norte-americanos, 
sobretudo por conta do grande crescimento das ex-
portações de produtos industrializados da China e dos 
Tigres Asiáticos. Chama atenção também o enorme 
fluxo de comércio intrarregional no âmbito da União 
Europeia, o maior, mais antigo e consolidado bloco 
econômico do mundo.

 b)  No comércio intrarregional, as duas regiões de menor 
expressão são a África e o Oriente Médio. Na África, 
é reduzido o comércio entre os países em razão do 
menor poder aquisitivo e de consumo de suas popu-
lações, dos problemas políticos (conflitos étnico-reli-
giosos e guerras civis) e da fragilidade dos blocos eco-
nômicos do continente. No Oriente Médio, o comércio 
é até significativo levando-se em conta o tamanho da 
população da região. Entre os fatores que dificultam o 
comércio dos países da região estão a menor diversi-
ficação das economias, já que muitos são exportado-
res de petróleo para fora do subcontinente e pouco 
industrializados. Os conflitos geopolíticos também di-
ficultam o comércio: intervenções estrangeiras (guer-
ra no Iraque e no Afeganistão), conflito entre Israel e 
palestinos, conflito na Síria, divergências entre países 
árabes e o Irã e entre esses e Israel.
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Testes de vestibulares

1. D 9. E 17. E 25. A

2. A soma é 31. 10. A 18. A 26. E

3. B 11. E 19. A

4. A soma é 73. 12. V, V, F, V 20. B

5. C 13. A soma é 29. 21. V, F, F, F

6. D 14. A 22. A

7. C 15. D 23. A

8. B 16. E 24. F, F, V, V, V

Textos de apoio

 1   Bens de capital

O setor de bens de capital responde pela produção de um 
complexo conjunto de máquinas e equipamentos utilizados 
na produção de outros bens, mantendo relação direta com a 
produção dos demais setores, além de desempenhar papel 
importante na difusão e geração de novas tecnologias. Esse 
setor é composto por diversos segmentos industriais, entre os 
quais se destacam os de máquinas e equipamentos; veículos 
automotores, reboques e carrocerias; máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos; equipamentos de informática e periféricos 
e equipamentos de comunicação.

Segmento mais importante do setor produtor de bens 
de capital, a indústria de máquinas e equipamentos con-
centra-se no Estado de São Paulo. Em 2009, de acordo com 
o IBGE, o Estado respondeu por 57% do Valor da Transfor-
mação Industrial (VTI), cerca de US$ 8,7 bilhões, e por 53% 
do pessoal ocupado (198 mil empregados) dessa indústria 
no país. Na estrutura industrial paulista, está entre as cinco 
principais atividades.

No Estado, o setor de bens de capital concentra-se nas Re-
giões Metropolitanas de São Paulo e Campinas, com, respecti-
vamente, 46% e 26% dos empregos do setor. Cabe destacar 
também sua participação significativa na indústria das regiões 
de São José dos Campos, Central (principalmente São Carlos, 
Araraquara e Matão) e Sorocaba.

INVESTE São Paulo. Agência Paulista de Promoção do Investimento 
e da Competitividade. Bens de Capital. Disponível em: <www.

investe.sp.gov.br/setores.php/bens-capital?valor=bens-capital>. 
Acesso em: 9 fev. 2013.

 2   A Terceira Revolução Industrial

À medida que se acelerava o progresso na microeletrô-
nica e as tarefas antes executadas pelo Eniac podiam ser 
realizadas por um microcomputador do tamanho de um 
selo postal, falar em Terceira Revolução Industrial tornou-
-se lugar-comum. Se as duas primeiras foram revoluções em 
energia – baseadas no vapor e na eletricidade – a terceira, e 
sobre isso havia acordo geral, era a da informação. Essa re-
viravolta esteve em gestação por mais de um século. Suas 
primeiras manifestações assumiram as formas do telégrafo 
elétrico, do telefone, do gramofone, do cinema, do rádio e 
da televisão. Mas o computador foi o ponto culminante. Isto 
porque, como disse um dos mais notáveis cientistas de com-

putadores dos Estados Unidos, Hebert Simon, “o computa-
dor é único em sua capacidade de manipular e transformar 

informação e, portanto, desempenhar, autonomamente e 
sem intervenção humana, funções que antes haviam sido 
realizadas apenas pelo cérebro do homem”.

É o computador também, como “símbolo principal” e “mo-
tor analítico” da mudança, que Daniel Bell coloca no centro 
de sua versão do advento da sociedade de informação. Neste 
ponto, ele tem uma dívida com um autor anterior, Zbigniew 
Brzezinski, que ao rejeitar a expressão “pós-industrial” como 
vazia de conteúdo, propôs substituí-la por “sociedade tecno-
trônica”. Em sua opinião, a nova tecnologia das comunicações 
eletrônicas é que estava inaugurando a nova era. A expressão 
“sociedade tecnotrônica” não pegou (era, talvez, empolada 
demais), embora a ideia que lhe dava fundamento efetiva-
mente conseguisse isso. Já em The coming of postindustrial 

society, Bell afirmara que “a sociedade pós-industrial é uma 
sociedade de informação, como a sociedade industrial é 
uma sociedade produtora de bens”.

KUMAR, Krishan. Da sociedade p—s-industrial ˆ p—s-moderna: novas teorias 
sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 20-21.

 3   Corporação e espaço

As grandes corporações desempenham papel funda-
mental na organização do espaço. Consumidoras de uma 
gama variada de matérias-primas, interferem no processo 
produtivo de áreas agropastoris e mineradoras. Consumido-
ras e produtoras de uma gama também variada de produtos 
intermediários e finais, as corporações estabelecem ligações 
internas entre si e com outras empresas dos setores indus-
trial, comercial e de serviços.

Ao empregarem um número elevado de pessoas, inter-
ferem no mercado de trabalho e na esfera do consumo pes-
soal, gerando o aparecimento de novas atividades e novos 
empregos.

[...]

Os impactos resultantes da ação das grandes corporações 
sobre a organização espacial preexistente são múltiplos, afe-
tando as suas dimensões econômica, social, política e cultural, 
assim como as formas espaciais. Consideraremos apenas dois 
dos mais importantes impactos:

– A manutenção, o desfazer e a recriação das diferenças 
espaciais constituem o principal impacto. Resultam elas da 
ação das corporações multifuncionais, segmentadas, multilo-
calizadas e dotadas de grande escala de operações e poder 
econômico e político, sobre uma organização espacial prévia, 
já desigual. [...]

As novas especializações produtivas, tanto rurais quanto 
urbanas, resultantes de novos padrões locacionais relevantes 
para a acumulação capitalista, vão traduzir-se na recriação das 
diferenças espaciais.

Diferenças de custos da força de trabalho, na distribui-
ção dos recursos naturais, da infraestrutura e dos mercados 
consumidores são fatores que afetam as novas localizações, 
geradoras, por sua vez, de novos padrões de interações espa-
ciais. Mas as grandes corporações têm poderosas economias 
internas de escala e podem prescindir dos fatores locacionais 
tradicionais, implantando um estabelecimento industrial em 
uma ampla gama de pequenas cidades que, em um passado 
não muito distante, jamais atrairiam atividades industriais. 
Com isto as diferenças espaciais são refeitas: a singularidade 
dessas cidades é alterada, elas estão sendo inseridas de novo 
na rede urbana. [...]
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– A perda do poder de controle e decisão das cidades da 
hinterlândia dos centros de gestão, através de falência e dos 
processos de fusão e satelização funcional das empresas lo-

cais, que não apresentam condições de competição com a 
grande corporação (Westaway, 1974).

A perda em questão inclui não apenas atividades indus-

triais, que em muitos casos são reestruturadas, mas também 
as atividades financeiras e comerciais através da penetração 
de filiais bancárias, lojas departamentais, de eletrodomésticos 
e supermercados que pertencem aos grandes bancos e ca-

deias de lojas sediados nos grandes centros de gestão.

A perda do poder de controle e decisão desestrutura 
uma série de atividades das cidades da hinterlândia dos cen-

tros de gestão, implicando ainda a drenagem de lucros, juros 
e parte da renda fundiária para os grandes centros de acu-

mulação e decisão.

CORRÊA, Roberto L. Trajet—rias geogr‡ficas. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1997. p. 213-233.

 4   A globaliza•‹o e o Estado do bem-estar social

A globalização da produção e do investimento também 
representa uma ameaça ao Estado do bem-estar social, um 
dos principais componentes das políticas dos Estados-nação 
dos últimos 50 anos, e provavelmente o principal sustentácu-

lo da legitimidade desse Estado nos países industrializados. 
Isso se deve ao fato de que está se tornando cada vez mais 
contraditória a ideia de que empresas possam atuar em mer-

cados globalizados e integrados, tendo de arcar com grandes 
diferenciais de custo em termos de benefícios sociais, bem 
como trabalhar com diferentes níveis de regulamentação que 
variam de país para país. Essa questão não ocorre somente na 
relação entre os hemisférios norte e sul, mas também entre os 
países da OCDE: por exemplo, os custos de mão de obra refe-

rentes a benefícios sociais são muito mais elevados na Alema-

nha do que nos Estados Unidos. Em compensação, o que re-

presenta uma vantagem comparativa para os Estados Unidos 
em relação à Alemanha torna-se desvantagem em relação ao 
México, após a implantação do Nafta. Uma vez que as empre-

sas, por meio da tecnologia da informação, têm condições de 
se estabelecer em diferentes locais e manter-se integradas a 
redes e mercados de produção global, acabam desencadean-

do uma espiral descendente em termos de concorrência nos 
custos sociais. No passado, os limites dessa “competitividade 
negativa” eram considerados sob dois aspectos: por um lado, 
as diferenças de qualidade e produtividade entre os países 
protegeram os trabalhadores das economias mais desenvol-
vidas comparativamente a seus concorrentes menos desen-

volvidos; por outro, pressões internas induziram ao protecio-

nismo, de modo que o preço dos produtos importados fosse 
majorado por tarifas alfandegárias, fazendo com que a vanta-

gem comparativa de produtos provenientes do exterior desa-

parecesse. Ambos os limites estão se diluindo. A nova Organi-
zação Mundial do Comércio está desenvolvendo um sistema 
de fiscalização com o objetivo de detectar e aplicar sanções 
às barreiras impostas ao livre-comércio. Embora o impacto 
real desses controles seja condicionado à política de comércio 
internacional, parece que, a menos que ocorra uma enorme 
reversão no processo de integração econômica global, o pro-

tecionismo explícito e em larga escala estará cada vez mais 
exposto à retaliação por parte de outros países. Quanto às di-
ferenças nos níveis de qualidade e produtividade, um estudo 
realizado por Harley Shaiken sobre as indústrias automobilísti-

cas norte-americanas no México demonstrou a rápida equipa-

ração do nível de produtividade dos trabalhadores mexicanos 
com o dos trabalhadores norte-americanos em cerca de 18 
meses. Processos semelhantes têm sido observados na Ásia. E 
(os europeus devem ser lembrados disso) a produtividades da 
mão de obra norte-americana ainda é a mais alta do mundo, 
anulando portanto a possível vantagem competitiva europeia 
que permitiria um Estado do bem-estar social ainda genero-

so. Para economias em que os principais mercados de capital, 
bens e serviços estejam cada vez mais integrados a uma es-

cala global, há pouco espaço para diferenças muito gritantes 
em termos de benefícios sociais entre Estados com níveis de 
produtividade da mão de obra e qualidade da produção re-

lativamente semelhantes. Somente um contrato social global 
(que diminua as diferenças, sem necessariamente equalizar as 
condições sociais e de trabalho), juntamente com acordos in-

ternacionais de tarifação, seria capaz de impedir a derrocada 
dos maiores Estados do bem-estar social. Contudo, devido ao 
fato de que na nova economia global, liberalizada e integra-

da em rede, a realização de um contrato social de tamanha 
abrangência é muito pouco provável, tais Estados vêm sendo 
reduzidos ao mais baixo denominador comum, que mantém 
numa espiral descendente contínua. Assim, um componente 
fundamental da legitimidade e estabilidade do Estado-Nação 
está desaparecendo, não só na Europa, mas em todo o mun-

do, desde Estados de nível intermediário em termos de bem-

-estar social, como o Chile ou o México, até os remanescentes 
do estatismo na Rússia, China e Índia, passando pelo Estado 
do bem-estar social implantado nos Estados Unidos a partir 
das lutas sociais dos anos 1960.

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 2. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1999. p. 296-298. (A era da informação: economia, 

sociedade e cultura; v. 2.)

 5   A compreens‹o do desenvolvimento asi‡tico

A compreensão dos processos sociais que, entre 1960 e 
1990, conduziram ao extraordinário crescimento econômico 
e à modernização nos quatro países [Cingapura, Coreia do 
Sul, Taiwan e Hong Kong], embora à custa de graves proble-

mas sociais e repressão política, permanece prejudicada pela 
paixão dos debates ideológicos. Isso porque o desempenho 
dessas economias desafia o conhecimento comum tanto da 
análise da dependência dogmática como da economia neo- 
clássica no campo da teoria do desenvolvimento. Contra a 
visão esquerdista predominante, de acordo com a qual o 
desenvolvimento econômico não poderia ocorrer em socie-

dades dependentes sob o regime capitalista, os quatro tigres 
asiáticos mantiveram a maior taxa de crescimento de PNB do 
mundo por aproximadamente três décadas e conquistaram 
fatias significativas dos mercados mundiais, transformando, 
ao longo do processo, sua estrutura econômica e tecido so-

cial. Além do mais, embora a exploração e a opressão fossem 
partes integrantes do processo de desenvolvimento (como 
haviam sido na industrialização europeia), o crescimento eco-

nômico aliou-se à melhoria substancial das condições de vida 
(salários, saúde, educação e habitação). Somando-se a isso, a 
desigualdade de renda diminuiu na década de 1960, estabi-
lizou-se nos anos 1970 e, embora aumentasse um pouco nos 
anos 1980, ainda era mais baixa em meados dessa década do 
que na de 1950, sendo inferior à registrada nos Estados Unidos, 
RU [Reino Unido], França e Espanha. É verdade que essa trans-

formação econômica e social aconteceu em um contexto de 
repressão política e ideológica. Mas a maioria das sociedades 
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em desenvolvimento no mundo estava sob condições represso-
ras similares e ainda se mostravam incapazes de superar seus 
obstáculos ao desenvolvimento, em grande parte herdados 
de um passado colonial ou semicolonial. Apenas os tigres 
obtiveram sucesso no rompimento com esse passado e, desse 
modo, inspiraram emulação nos outros países asiáticos que, 
na década de 1990, parecem estar seguindo caminho seme-
lhante, embora sob diferentes condições e com políticas de 
certa forma diversas. Essas diferenças ocorreram exatamente 
porque o desenvolvimento dos tigres mudou o contexto em 
que atuavam, instaurando a nova conexão da região do Pací-
fico com a economia global.

O sucesso econômico dos tigres asiáticos, por sua vez, tem 
sido usado em apoio ao discurso ideológico de alguns eco-
nomistas adeptos do livre mercado, que encontraram em sua 
versão reconstruída do desenvolvimento asiático o paraíso 
perdido do neoliberalismo. Entretanto, qualquer observador 
sério e imparcial do cenário da região do Pacífico asiático 
sabe que a intervenção estatal sistêmica na economia assim 
como a orientação estratégica estatal das empresas nacionais 
e multinacionais localizadas no território do país foram fatores 
básicos à garantia da transição das economias em fase de in-
dustrialização para cada um dos estágios alcançados em seu 
processo desenvolvimentista. Como o Japão, o “Estado desen-
volvimentista” é o elemento principal da experiência das eco-
nomias recém-industrializadas. Esse fato é amplamente reco-
nhecido em relação a Cingapura, à Coreia do Sul e a Taiwan. 
Com base em vários estudos menos conhecidos, inclusive o 
meu, devo dizer que ocorreu a mesma coisa com Hong Kong. 
Mas a afirmação de que o Estado foi a força motriz do desen-
volvimento econômico desses países mais suscita perguntas 
à teoria do desenvolvimento que as responde. Porque, con-
siderando-se a difundida e, no geral, ineficiente intervenção 
estatal em outras economias em desenvolvimento, devemos 
reconstruir o complexo conjunto de relações entre o Estado, a 
sociedade e a economia na região do Pacífico asiático para en-
tender as condições sociais específicas que explicam o êxito 
do processo desenvolvimentista. [...]

CASTELLS, Manuel. Fim de mil•nio. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 295-296. 
(A era da informação: economia, sociedade e cultura, 3).

 6   O contexto internacional e o multilateralismo 

comercial 

A concepção de multilateralismo comercial que esteve na 
origem do GATT e que presidiu às sucessivas rodadas de nego-
ciação até a Rodada Uruguai baseava-se em princípios como 
a não discriminação e a oferta de liberalização sem exigência 
de reciprocidade – princípios que a noção de nação mais fa-
vorecida (NMF) expressa claramente. Esta concepção admitia 
implicitamente que os países em desenvolvimento atuassem 
no GATT como free riders e adequava-se a um mundo em que 
a negociação envolvia essencialmente os EUA e a Europa.  

A Rodada Uruguai se desenvolveu em um período domi-
nado pelos paradigmas liberais de política em países desen-
volvidos e em desenvolvimento e marcado pela multiplicação 
de acordos preferenciais explicitamente OMC-plus, também 
informados pela matriz liberal de políticas. A Rodada Uruguai 
agregou, sob o impulso dos países desenvolvidos, novos te-
mas à agenda tradicional do GATT e multilateralizou alguns 
acordos firmados em rodadas anteriores. Ao adotar o single 

undertaking como critério para a conclusão das negociações, 
ofereceu uma garantia aos países em desenvolvimento de que 

os temas de seu interesse seriam efetivamente incorporados à 
agenda de negociações, mas, em contrapartida, aumentou o 
custo do free riding por parte dos mesmos.   

Depois da Rodada Uruguai e da criação da OMC, algumas 
negociações setoriais continuaram (em função da chamada 
built in agenda) e consolidou-se a tendência à expansão da 
agenda para incluir novos temas. De novo, o impulso vinha 
dos países desenvolvidos e era resistido por aqueles em de-
senvolvimento. Esse contexto estimulou a volta ao modelo 
de acordos plurilaterais, com ou sem massa crítica e, também, 
com ou sem a adoção do princípio de NMF.  

De todo modo, o conceito econômico e político ainda era 
moldado pelas visões e políticas liberais. Além disso, apenas 
se esboçavam os processos estruturais que iriam, ao longo da 
primeira década do século XXI, mudar radicalmente o con-
texto econômico e político em que opera o multilateralismo 
comercial, reduzindo a legitimidade e funcionalidade deste. 

A reversão do processo de expansão da agenda temática 
de negociações comerciais, patente ao longo da Rodada Doha 
da OMC, e o fracasso das negociações da ALCA são exemplos 
eloquentes de tendências que ganham força no novo cenário 
que se consolidaria nos anos 2000. Nele, as agendas domésti-
cas adquiriram enorme importância vis-ˆ-vis as internacionais, 
os custos da liberalização passaram a ser percebidos como 
excessivos e crescentes e os consensos domésticos e inter-
nacionais pró-liberalização perderam solidez. 

Um contexto desfavorável à liberalização e ao 

multilateralismo 

É na primeira década do século [XXI] que amadurecem 
tendências, no contexto econômico e político internacional, 
que convergem para colocar em questão a legitimidade das 
instituições multilaterais de governança estabelecidas depois 
da Segunda Grande Guerra, entre as quais a OMC, herdeira do 
GATT. Não cabe aqui uma análise detalhada deste processo, 
mas é possível listar, de forma estilizada, os processos e fenô-
menos – estreitamente relacionados entre eles – que estão por 
trás da erosão da legitimidade do multilateralismo comercial, 
nos últimos dez anos: 

• a emergência do “Sul”, que sintetisa diferentes fenô-
menos que concorrem para reduzir a capacidade de defini-
ção, pelos países desenvolvidos, da agenda e das regras do 
comércio internacional. Tais fenômenos são: (i) o aumento do 
peso econômico e político dos grandes países em desenvolvi-
mento no cenário internacional; e (ii) a ascensão da região da 
Ásia-Pacífico como polo dinâmico do capitalismo mundial. Se 
se tiver em conta que boa parte dos países que ganham peso 
neste novo cenário segue receituários de política econômica 
distantes do paradigma liberal, entende-se que o poder no 
mundo deslocou-se em favor de países cujas preferências de 
política têm pouco compromisso com os princípios liberais. 
No plano internacional, as potências emergentes questionam 
a liderança de fato e de jure exercida pelos Estados Unidos e 
pela União Europeia sobre as instituições da ordem econô-
mica mundial e demandam mudanças que traduzam a nova 
distribuição de poder econômico no mundo;  

• a meteórica emergência da China – que entra na OMC 
em 2001 – como ator de primeira grandeza no comércio inter-
nacional, alterando radicalmente os fluxos de comércio e as 
condições de competitividade no mercado global. Mantendo 
práticas de formulação e instrumentos de política econômica 
que podem ser caracterizados como de capitalismo de Esta-
do, o ingresso da China na OMC tem impacto relevante sobre 
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as estratégias negociadoras dos demais membros, particular-

mente no que se refere à oferta de liberalização com conces-

são do benefício de NMF. 

• a erosão do “consenso liberal”, especialmente nos países 

desenvolvidos, à medida que os efeitos da competição Norte-

-Sul se disseminavam pelos mercados de trabalho daqueles 

países – afetando inclusive setores até então naturalmente 

protegidos da competição externa. No plano doméstico, os 

países desenvolvidos são submetidos a pressões que testam a 

resiliência dos mecanismos de coesão social que deram respal-

do a suas estratégias de crescimento aberto ao mundo; 

• a frustração com os resultados da Rodada Uruguai nos 

pa’ses do Sul. Nesses países, a erosão do “consenso liberal” 

está, ao menos em parte, associada a uma frustração mais ou 

menos generalizada com os resultados da Rodada Uruguai e 

dos processos unilaterais de liberalização levados a efeito em 

muitos países nos anos 1980 e 1990. A promessa de supera-

ção, graças à adoção do receituário liberal, das dificuldades 

econômicas por que passaram muitos países em desenvolvi-

mento naquelas décadas, não foi cumprida e disseminou-se, 

entre estes países, a percepção de que os resultados da Ro-

dada Uruguai foram desequilibrados, beneficiando essencial-

mente os países desenvolvidos; 

• o crescimento do número de membros da OMC, que 

tem hoje 15 membros e que, desde o ano 2000, passou a 

incluir tanto países de peso marginal na economia mundial, 

quanto a China e a Rússia, dois dos BRICs. Isso significa que a 

composição de membros tornou-se crescentemente hetero-

gênea, não somente em relação às características estruturais 

das economias nacionais destes países, mas também de suas 

preferências de política. Numa instituição onde as decisões 

são adotadas por consenso, esta heterogeneidade pode co-

brar um preço elevado para o avanço das negociações; 

• a multiplicação de acordos preferenciais, que pode ser 

vista como causa e efeito das dificuldades enfrentadas pe-

las negociações multilaterais, e que passa a competir com o 

multilateralismo como instância principal de negociação de 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os acordos pre-

ferenciais são também bastante heterogêneos, não havendo 

um modelo único, mas, em um contexto em que os países 

estão refratários a movimentos ambiciosos de liberalização, 

muitos acordos resultantes destas iniciativas têm-se carac-

terizado por sua baixa qualidade e alto potencial para gerar 

distorções – associado a complexas e variadas regras de ori-

gem e longas listas de exceção à liberalização. Isto produz im-

plicações negativas para o sistema multilateral de comércio, 

ao gerar complexa rede de acordos com elevado potencial de 

discriminação entre os membros da OMC; e 

• a crescente desconexão entre as agendas das grandes 

empresas com atua•‹o internacional e as prioridades e os 

objetivos nacionais. Esta desconexão resulta da distribuição 

das atividades e funções empresariais em diferentes países – 

segundo os atributos de competitividade requeridos por cada 

atividade/função – e da articulação das diferentes etapas de 

produção em cadeias globais ou regionais de valor. A desco-

nexão entre agendas empresariais e governamentais – estas 

baseadas em lógicas mercantilistas de defesa de empresas e 

do emprego nacionais – reduz o interesse das grandes trans-

nacionais, que desempenharam papel relevante ao empurrar 

as agendas de rodadas anteriores, nas negociações multilate-

rais. Em algumas regiões e países, o interesse empresarial ten-

de a se deslocar para negociações preferenciais, cujas agen-

das têm maior capacidade para absorver as preocupações e 

interesses das empresas estruturadas internacionalmente.  

A este conjunto de fatores, vieram se agregar os efeitos 

da crise econômica internacional que eclodiu em 2008. A cri-

se agregou novas fontes de tensão e conflitos a um ambien-

te político internacional já bastante crítico à globalização. 

Os anos mais recentes assistiram à proliferação de medidas 

governamentais que limitam e distorcem fluxos comerciais 

e de investimentos, sem todavia que se possa falar em nítida 

reversão, em escala global, do grau de liberalização vigente 

antes da crise. Este ambiente político de maior hostilidade aos 

processos de liberalização comercial e as críticas crescentes à 

globalização – nos países desenvolvidos e nos países em de-

senvolvimento – inviabilizaram o avanço e a conclusão das 

negociações da Rodada Doha.

Os mecanismos internos de negociação adotados na OMC 

também devem ser contabilizados ao se listar os fatores que 

contribuem para as dificuldades do multilateralismo comer-

cial. A adoção da regra de consenso e do princípio de single 

undertaking em uma instituição com número elevado de par-

ticipantes, altamente heterogêneos do ponto de vista eco-

nômico e de preferência de política, aumenta a legitimidade 

das decisões adotadas, mas fortalece as “coalizões de veto” e 

praticamente inviabiliza a tomada de decisões e a conclusão 

de negociações.  

Apesar da intensa utilização do sistema pelos membros, 

este tem problemas de implementação, associados à prote-

lação de adoção de recomendações emanadas dos resulta-

dos dos painéis, por parte de países “perdedores” nos con-

tenciosos. Tais problemas reduzem sua eficácia e, por esta 

via, reduzem a legitimidade da ideia de um sistema de go-

vernança baseado em regras, como é o multilateralismo co-

mercial. Um balanço dos fatores que concorrem para reduzir 

a eficácia e legitimidade do multilateralismo comercial não 

pode deixar de concluir que são os fatores externos à OMC, 

relacionados à evolução do contexto político e econômico 

internacional, aqueles que desempenham o papel determi-

nante no processo.  

Não somente porque são esses fatores que subvertem ra-

dicalmente os dados da realidade sobre os quais se assentava 

o multilateralismo até a década de 1990, mas também porque 

são eles que bloqueiam o necessário processo de adaptação 

do multilateralismo comercial e de suas instituições às novas 

características e tendências da globalização. Os fatores inter-

nos ao funcionamento da OMC e ao processo de negociações 

neste âmbito têm papel subsidiário, mas importante, ao criar 

dificuldades adicionais para a adaptação da OMC às condi-

ções “ambientais” em que ela opera. 

CINDES – Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento. Brasil, 

o multilateralismo comercial e a OMC: uma perspectiva de médio prazo. 

Relatório final. Rio de Janeiro, jun. 2012. p. 7-11. Disponível em: <www.

ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/120705_relatorio_cindes.pdf>. 

Acesso em: 9 fev. 2013.

 7   Origem, causas e impactos da crise

A crise financeira de 2008 foi a maior da história do ca-

pitalismo desde a grande depressão de 1929. Começou nos 

Estados Unidos após o colapso da bolha especulativa no mer-

cado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de crédi-

to bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos 

financeiros, a crise financeira se espalhou pelo mundo todo 

em poucos meses. O evento detonador da crise foi a falência 
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do banco de investimento Lehman Brothers no dia 15 de se-

tembro de 2008, após a recusa do Federal Reserve (Fed, banco 

central americano) em socorrer a instituição. Essa atitude do 

Fed teve um impacto tremendo sobre o estado de confiança 

dos mercados financeiros, rompendo a convenção dominante 

de que a autoridade monetária norte-americana iria socorrer 

todas as instituições financeiras afetadas pelo estouro da bo-

lha especulativa no mercado imobiliário.

O rompimento dessa convenção produziu pânico entre 

as instituições financeiras, o que resultou num aumento sig-

nificativo da sua preferência pela liquidez, principalmente no 

caso dos bancos comerciais. O aumento da procura pela liqui-

dez detonou um processo de venda de ativos financeiros em 

larga escala, levando a um processo Minskiano de “deflação 

de ativos”, com queda súbita e violenta dos preços dos ativos 

financeiros, e contração do crédito bancário para transações 

comerciais e industriais. A “evaporação do crédito” resultou 

numa rápida e profunda queda da produção industrial e do 

comércio internacional em todo o mundo.

[...]

A crise financeira de 2008 não foi apenas o resultado da 

combinação perversa entre desregulação financeira e políti-

ca monetária frouxa. Essas são apenas as causas próximas da 

crise. Mas existe uma causa mais fundamental, qual seja: o pa-

drão de capitalismo adotado nos Estados Unidos e na Europa 

a partir do final da década de 1970, o qual pode ser chamado 

de “capitalismo neoliberal”. Entre 1950 e 1973, as economias 

capitalistas avançadas vivenciaram uma “época de ouro” de 

crescimento econômico, no qual a distribuição pessoal e fun-

cional da renda era progressivamente mais equitativa, a taxa 

de acumulação de capital era mantida em patamares eleva-

dos devido à existência de um ambiente macroeconômico 

estável (inflação baixa, juros baixos, taxas de câmbio estáveis) 

e forte expansão da demanda agregada. Além disso, a taxa de 

desemprego era inferior a 4% da força de trabalho em quase 

todos os países desenvolvidos (exceto, curiosamente, nos Es-

tados Unidos). Durante esse período, os mercados financeiros 

eram pesadamente regulados, a movimentação de capitais 

entre as fronteiras nacionais era bastante restrita, as taxas de 

câmbio eram fixas com respeito ao dólar americano e os sa-

lários reais cresciam aproximadamente no mesmo ritmo da 

produtividade do trabalho.

A combinação entre estabilidade macroeconômica, cres-

cimento acelerado e baixo desemprego permitia que os go-

vernos dos países desenvolvidos operassem com baixos défi-

cits fiscais e uma dívida pública reduzida como proporção do 

PIB. O “Estado do Bem-Estar Social” não representava um fardo 

para as contas públicas.

Esse “capitalismo socialmente regulado” apresentava um 

regime de crescimento do tipo “wage-led”, ou seja, um regime 

no qual o crescimento dos salários reais (num ritmo igual à 

produtividade do trabalho) permitia uma forte expansão da 

demanda de consumo, a qual induzia as firmas a realizar um 

volume elevado de investimentos na ampliação de capaci-

dade produtiva, ao mesmo tempo que mantinha as pressões 

inflacionárias relativamente contidas devido à estabilidade do 

custo unitário do trabalho.

Com o colapso do Sistema de Bretton Woods e os choques 

do petróleo em 1973 e 1979, o ambiente macroeconômico 

muda radicalmente e o mundo desenvolvido passa a conviver 

com o fenômeno da “estagflação”. Esse ambiente macroeco-

nômico permitiu o ressurgimento daquelas doutrinas liberais.

Após a eleição de Margareth Thatcher no Reino Unido e 

Ronald Reagan nos Estados Unidos, as políticas econômicas 

nos países desenvolvidos foram progressivamente pautadas 

pelos motes da desregulação, privatização e redução de im-

postos. Os mercados financeiros foram liberalizados, os con-

troles de capitais foram abolidos nos países desenvolvidos e 

os impostos foram reduzidos, principalmente sobre os mais 

ricos. Os sindicatos de trabalhadores foram deliberadamente 

enfraquecidos pelas políticas adotadas por Reagan e Thatcher, 

registrando-se uma forte redução da filiação sindical da força 

de trabalho.

O resultado macroeconômico desse novo “padrão de ca-

pitalismo” foi uma crescente desigualdade na distribuição 

funcional e pessoal da renda, à medida que os salários pas-

saram a crescer num ritmo bem inferior ao da produtividade 

do trabalho e o sistema tributário perdeu, em vários países, o 

seu caráter progressivo. O aumento da concentração de renda 

e o crescimento anêmico dos salários reais foi o responsável 

pela perda do dinamismo endógeno dos gastos de consumo, 

notadamente nos Estados Unidos, os quais passaram a depen-

der cada vez mais do aumento do endividamento das famílias 

para a sua sustentação a médio e longo prazo.

Nesse contexto, a desregulação dos mercados financeiros 

tornou-se funcional, uma vez que a mesma permitiu um au-

mento considerável da elasticidade da oferta de crédito ban-

cário, viabilizando assim o crescimento do endividamento das 

famílias, necessário para a sustentação da expansão dos gas-

tos de consumo. O aumento extraordinário do crédito bancá-

rio resultou num processo cumulativo de aumento dos preços 

dos ativos reais e financeiros, permitindo assim a sustentação 

de posturas financeiras cada vez mais frágeis (especulativa e 

Ponzi) por parte das famílias, empresas e bancos.

O regime de crescimento “wage-led” fora substituído 

por um regime “finance-led”. Daqui se segue que no “capi-

talismo neoliberal” as bolhas e a fragilidade financeira não 

são “anomalias” no sistema, mas parte integrante do seu 

modus operandi.

No que se refere à tese de que a crise de 2008 seria apenas 

um desvio temporário da trajetória de crescimento de longo 

prazo das economias capitalistas, os eventos ocorridos depois 

de 2009 parecem apontar claramente para a falsidade dessa 

conjectura.

Com efeito, a crise de 2008 não foi apenas um “curto-cir-

cuito” na máquina capitalista, o qual poderia ser corrigido por 

intermédio da intervenção do Estado no “mecanismo de igni-

ção” das economias capitalistas. Isso porque o regime de cres-

cimento do tipo “finance-led” teve como contrapartida uma 

elevação significativa do endividamento do setor privado nos 

anos anteriores a crise de 2008.

Considerando apenas os países da área do euro, constata-

mos que entre 1997 e 2008, a dívida das empresas não finan-

ceiras passou de 250% para 280% do PIB, o endividamento 

dos bancos aumentou de 190% para 250% do PIB e o endivi-

damento das famílias aumentou em quase 50%.

Após o colapso do Lehman Brothers o setor privado nos 

países desenvolvidos iniciou um processo de “deflação de 

dívidas”, no qual a “propensão a poupar” dos agentes priva-

dos é aumentada com o intuito de permitir uma redução do 

estoque de endividamento. Esse aumento da propensão a 

poupar do setor privado atuou no sentido de anular (parcial-

mente) o efeito sobre a produção e o emprego do aumento 

dos déficits fiscais.
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O resultado combinado do aumento da propensão a pou-

par do setor privado e redução da poupança do setor público 

foi uma pequena recuperação do nível de atividade econômica 

e uma “socialização na prática” de parcela considerável da dívi-

da privada, transferida agora para o setor público. Essa “sociali-

zação das dívidas privadas” é uma das causas da crise fiscal da 

área do Euro, a qual, na ausência de uma monetização parcial 

do endividamento do setor público dos países por ela afetados, 

irá resultar em vários anos de contração fiscal, retardando assim 

a recuperação econômica do mundo desenvolvido. A perspec-

tiva para os países da área do Euro (e em menor medida para 

os Estados Unidos) é de vários anos de estagnação econômica.

Em suma, a crise financeira de 2008 foi o resultado do 

modus operandi do “capitalismo neoliberal” implantado no 

final da década de 1970 e os seus efeitos sobre o nível de 

produção e de emprego nos países desenvolvidos serão 

duradouros devido ao elevado endividamento do setor 

privado, gerado por um regime de crescimento do tipo 

“finance-led”.

OREIRO, José Luis. Origem, causas e impacto da crise. Valor Econ™mico, 

São Paulo, 13 set. 2011. Disponível em: <http://jlcoreiro.wordpress.com/ 

2011/09/13/origem-causas-e-impacto-da-crise-valor-economico- 

13092011/>. Acesso em: 9 fev. 2013.

(Professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília)

anota•›es
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10    REfLExõES SOBRE A PRáTiCA PEdAgógiCA
A Editora oferece, a seguir, alguns artigos sobre temas atuais e de interesse do professor.

1

O processo de avaliação

Prof a. Dra. Edna Maura Zuffi

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - Universidade de São Paulo (USP)

Quando éramos alunos, muitas vezes criticávamos as for-
mas de avaliação pelas quais tínhamos de passar na escola, 
fosse porque elas nos causavam um grande frio na barriga, 
ou porque não concordávamos com os critérios adotados 
por nossos professores para a atribuição de notas.

De fato, o processo de avaliação da aprendizagem, que 
deve ser articulado com o planejamento e com o ensino pro-
priamente, é complexo e sempre será passível de críticas e 
novas sugestões. Entretanto, o que vemos frequentemente é 
que, ao nos tornarmos professores, reproduzimos em nossas 
propostas avaliativas aquilo que vivenciamos no passado. Em 
geral, ainda é comum constatarmos nas escolas um enfoque 
meramente classificatório e meritocrático, com ênfase em 
propostas que não raras vezes reduzem a avaliação ao mo-
mento das provas mensais e bimestrais, sem proporcionar aos 
alunos uma real reflexão sobre sua aprendizagem.

Uma restrição à aplicação única de provas tradicionais, nas 
quais se espera que os alunos resolvam questões ou proble-
mas muito similares àqueles trabalhados em classe, com 
enunciados diretos e sem exigência de grande elaboração por 
parte dos estudantes – é que, em geral, por uma questão de 
tempo, apresentam um número mínimo de itens, entre per-
guntas, exercícios e problemas, conforme as características da 
disciplina. Quase sempre essas provas não apresentam a 
abrangência necessária dos conteúdos, habilidades e valores 
a serem avaliados. Se, por coincidência, um aluno tiver a sorte 
de ter estudado mais a matéria relativa às questões seleciona-
das, ele poderá obter sucesso, enquanto outro, em situação 
inversa, poderá obter uma nota baixa, mesmo que ambos te-
nham um nível equivalente de compreensão real do assunto.

Muitos colegas professores utilizam outros mecanismos 
para ajudar a melhorar as notas dos alunos, como os trabalhos 
extraclasse ou a atribuição de pontos adicionais para os que 
têm frequência em aula. Esses mecanismos seriam muito im-
portantes para a avaliação formativa dos estudantes se não 
fossem usados apenas como um paliativo superficial para a 
promoção dos alunos, acabando por camuflar seu real estado 
de aprendizagem. Em muitos casos, os trabalhos apresenta-
dos são apenas textos copiados da internet, sem nenhuma 
revisão ou reflexão por parte dos estudantes, e a mera adição 
de pontos pela frequência em sala de aula não deixa claro 
para eles como foi sua participação efetiva nas atividades. Ou-
tras vezes, os professores aplicam diversas “provinhas” com o 
intuito de favorecer a “avaliação continuada”, sem, entretanto, 
mudar o caráter das questões e das tarefas a serem realizadas. 
Assim, é justificado o uso de tais artifícios como se fossem o 
que os autores costumam chamar de “avaliação formativa”, po-
rém esta engloba muito mais!

A avaliação formativa é um contraponto à visão daquela 
tecnicista e meramente classificatória. Alguns pesquisadores 
trazem considerações importantes sobre a avaliação como 
processo de mediação da aprendizagem. Uma ação avaliativa 
mediadora envolveria a análise, nas situações-problemas pro-
postas ao educando, das hipóteses por ele formuladas, de 
suas ações e manifestações, visando essencialmente sua 
maior compreensão dos conceitos e das habilidades que es-
tão em jogo. Tais processos mediadores objetivariam encora-
jar e orientar os alunos à produção de um saber qualitativa-
mente superior, pelo aprofundamento das questões 
propostas, ao gerarem oportunidades de novas vivências, lei-
turas ou quaisquer procedimentos enriquecedores do tema 
que se trouxe na avaliação. Nessa perspectiva, “ser avaliado” 
passa a ter outro significado. É a possibilidade que o aluno terá 
de refazer o que não fez certo, ou de melhorar o que foi feito. 
Os erros cometidos pelos estudantes não mais assumiriam 
um caráter de penalidade, mas se transformariam em tópicos 
de discussão e geração de novos saberes, ultrapassando difi-
culdades que se manifestaram numa primeira tentativa. Nessa 
nova proposta, o aluno não deve aceitar passivamente a cor-
reção do professor, sem saber qual seria um caminho alterna-
tivo para evitar os erros, ou por que eles ocorreram. Por sua 
vez, o professor deve traduzir em linguagem clara para os in-
teressados os detalhes sobre o desempenho da classe, dizen-
do o que deveria ter sido feito para a melhoria dos resultados, 
indicando aspectos específicos sobre erros e também sobre 
formas consideradas adequadas de resposta. 

Um problema muito comum com a aplicação única de 
provas tradicionais é que, muitas vezes, os professores as 
veem como um fim em si mesmas e não aproveitam os mo-
mentos imediatamente posteriores à correção para gerar 
uma atividade investigativa e mediadora de novas aprendiza-
gens. Com as práticas de avaliação formativa, propõe-se um 
foco maior na compreensão real dos conteúdos e procedi-
mentos avaliados, e não somente para aqueles alunos que 
usualmente se saem bem nas provas, mas também para 
aqueles que não apresentam bom desempenho, os quais po-
dem ter outras chances de aprender com seus erros.

Relatamos, aqui, uma experiência realizada em universida-
de brasileira1 com professores do Ensino Fundamental e Mé-
dio, na qual se propôs que os alunos, após a resolução das 
provas, recebessem-nas corrigidas e as refizessem, resolvendo 

1 Para mais detalhes, ver: GIELFI, Ophelia Amélia Simões et al. A avalia-
ção escolar como recurso para mediação da aprendizagem: uma ex-
periência no ensino fundamental de uma escola pública. Anais do X 
CEPFE Ð Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores,  
p. 5598-5605.
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as questões que deixaram em branco ou as que resolveram de 
modo incompleto ou incorreto, sem terem acesso aos gabari-
tos. Assim, os alunos teriam de estudar mais os conteúdos en-
volvidos nas provas, depois de repetidos retornos com indica-
ção de erros e acertos, até que aprendessem o suficiente para 
resolvê-las integralmente. Para isso, poderiam utilizar as fontes 
que quisessem: cadernos, livros didáticos ou outros materiais. 
Só receberiam auxílio dos professores caso não conseguissem 
resolver sozinhos alguma questão após várias tentativas. Essa 
experiência foi realizada em uma escola com as disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática, mas poderia ter sido feita 
com qualquer outra. E os resultados foram muito positivos 
quanto ao desempenho desses alunos nas avaliações poste-
riores, tanto dentro da própria escola quanto em avaliações 
externas, ou em olimpíadas acadêmicas.

Principalmente no Ensino Médio, é frequente vermos 
um enfoque excessivo à pedagogia do exame, na qual “re-
solver provas” para o preparo aos exames vestibulares, com 
seus modelos e suas propostas tecnicistas, torna-se a ques-
tão primordial, quase que independentemente do processo 
de ensino e aprendizagem. A nota domina quase tudo e é 
em função dela que se vivencia a prática escolar. Na medida 
em que estiver polarizada pelos exames, a avaliação não 
cumprirá sua função de auxiliar nas decisões para a melho-
ria da aprendizagem. Não queremos dizer, com isso, que 
avaliações de caráter classificatório não possam ser realiza-
das, mas outras propostas também precisam ser vivencia-
das pelos alunos. 

A avaliação educacional deve ter também um caráter 
de diagnóstico da situação de aprendizagem, tendo em vis-
ta o avanço e o crescimento dos educandos. Ela envolve 
juízo de valores, baseados em critérios preestabelecidos e 
caracteres relevantes da realidade em que se insere, consi-
derando também as diferenças étnicas, socioculturais e 
econômicas que podem interferir nas condições de de-
sempenho de certas classes ou escolas, o que demanda 
uma tomada de posição sobre o objeto avaliado e decisões 
sobre o andamento do processo de ensino e aprendiza-
gem. A avaliação não é neutra! 

Para se efetivar esse caráter diagnóstico, é muito im-
portante que o professor tenha consciência dos objetivos 
que quer alcançar com determinadas unidades de ensino, 
para que possa inserir, no processo avaliativo, atividades 
que verifiquem se esses objetivos foram realmente atingi-
dos. Para isso, a avaliação não pode deixar de ser racional, 
rigorosa e impessoal, em certo nível possível – aqui no 
sentido de que o professor deve deixar de lado preconcei-
tos e julgamentos pessoais que possam interferir drástica 
e negativamente em sua forma de avaliar as atividades de 
cada aluno. Não deverá verificar a aprendizagem com base 
em mínimos possíveis, mas sim em mínimos necessários 
para tornar cada um mais qualificado, dentro da realidade 
social em que se insere. Luckesi2 nos fornece um ótimo 
exemplo para refletirmos: digamos que um aluno, numa 
escola de pilotagem de Boeing, fosse aprovado com nota 
10 (dez) em decolagem e nota 2 (dois) em aterrissagem; 

2 LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. 

portanto, média geral 6 (seis). Você viajaria com esse pilo-
to? Se por um lado ele teve a média mínima atendida para 
sua aprovação, o conhecimento necessário para pilotar 
não foi alcançado. É nesse sentido que o autor coloca que, 
muitas vezes, os mínimos possíveis não são suficientes na 
aprendizagem, principalmente quando esta envolve o de-
senvolvimento de questões técnicas que presumem a res-
ponsabilização do aprendiz. O mesmo se poderia dizer de 
um técnico de laboratório que deve aprender sobre o ma-
nejo de determinados produtos químicos: se ele aprende 
apenas o mínimo sobre as substâncias, suas propriedades 
e reações possíveis, e não o necessário para exercer sua 
função, poderá causar danos a outras pessoas ou aos equi-
pamentos. É nesse sentido que o professor deve usar a 
avaliação como um diagnóstico realista das habilidades e 
conhecimentos adquiridos pelo estudante, dentro dos ob-
jetivos educacionais planejados para o contexto social em 
que a formação se insere. 

O que ocorre na prática da avaliação, em geral, é que difi-
cilmente os professores definem com clareza o que se espera 
da conduta do aluno, após ter se submetido a uma determi-
nada aprendizagem. Isso pode dar margem a uma variabili-
dade no processo que depende mais do estado de humor do 
professor do que de um julgamento das condições de pro-
gresso e potencialidades do aluno. Então, faz-se necessário 
delimitar quais são os dados relevantes que são compatíveis 
com o objeto a ser avaliado e os objetivos previamente esta-
belecidos. Aí está o verdadeiro caráter da avaliação formativa, 
em sua faceta diagnóstica, pois esta leva em conta os rumos 
que já foram tomados e as perspectivas de ampliação das po-
tencialidades dos alunos, com as tomadas de decisões sobre 
as próximas ações de ensino a serem desenvolvidas para que 
os alunos aprendam mais. 

Além da avaliação do professor, nesta perspectiva, tam-
bém é interessante que os alunos se autoavaliem, a fim de 
estabelecerem um julgamento crítico sobre a própria apren-
dizagem, verificando as atividades que efetivamente realiza-
ram, o nível de empenho que empregaram nelas, as dificul-
dades que apresentaram e por que acham que as tiveram. 
Também é interessante que o professor avalie os recursos 
disponíveis no processo de ensino, sua própria atuação nesse 
processo e por que uma atividade  pode não ter atingido os 
objetivos esperados.

O professor deve estar ciente de que o tipo de avalia-
ção escolhida depende dos objetivos que quer atingir. Por 
exemplo, quando ele tem a necessidade de classificar mui-
tos alunos e avaliar se estes dominam aspectos de algo- 
ritmos e técnicas da área em estudo, os testes de múltipla 

escolha podem ser uma boa opção. Já as questões de res-

posta discursiva devem ser propostas quando se deseja 
avaliar habilidades de expor, organizar e sintetizar conhe-
cimentos. Outro recurso são as fichas de registro, que po-
dem ser individuais ou de um pequeno grupo, para anotar 
comportamentos, problemas disciplinares, nível de parti-
cipação e todo o processo de resolução de uma situação-
-problema ou de determinada tarefa investigativa. A ava-
liação feita por meio de trabalhos práticos em laboratórios 
ou com o uso de computadores e software educacional 
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pode ser particularmente interessante para as ‡reas de Ci•n-
cias da Natureza e de Matem‡tica. TambŽm as exposições 

orais de resultados de pequenos projetos podem ajudar o 
professor a avaliar aspectos mais amplos do desenvolvi-
mento dos alunos, como sua capacidade de express‹o oral 
e visual em pœblico, os valores que eles destacam como 
relevantes na execu•‹o do projeto, sua capacidade de or-
ganiza•‹o em grupos de trabalho, etc. Os exercícios para 
serem realizados como tarefa extraclasse podem ajudar a 
verificar se o aluno est‡ tendo progressos parciais durante 
o desenvolvimento de um determinado conteœdo. Final-
mente, o uso de provas tradicionais, mas com a retomada 
posterior de suas quest›es para uma atividade de reflex‹o 
dos alunos, individualmente ou em grupo, pode ser im-
portante para dar um fechamento e promover a s’ntese de 
uma unidade de ensino. Outro recurso tecnol—gico de que 
algumas escolas disp›em s‹o as filmadoras e os v’deos, 
para uso em determinadas aulas de car‡ter mais investiga-
tivo, que podem ajudar o professor a ter um acompanha-
mento mais detalhado do desenvolvimento de seus alu-
nos, durante essas atividades.

A varia•‹o desses procedimentos, mas n‹o necessaria-
mente de todos, pode compor um panorama mais fiel so-
bre a situa•‹o de cada aluno, ao longo de v‡rios momentos 
do processo de ensino e aprendizagem, alŽm de lhe forne-
cer oportunidades de mostrar o desenvolvimento de habili-
dades mais diversificadas. Pode tambŽm ajudar o professor 
a replanejar a•›es de ensino que envolvam determinados 
conteœdos que n‹o foram assimilados de forma significati-
va, com a revis‹o do que foi selecionado, do mŽtodo utiliza-
do, das atividades realizadas e das rela•›es estabelecidas 
em sala de aula. 

AlŽm dessa variedade de procedimentos de avalia•‹o, 
salientamos tambŽm a import‰ncia de dar um retorno mais 
detalhado aos alunos e seus pais sobre o desempenho em 
cada um desses momentos, ampliando com os primeiros os 
momentos de reflex‹o sobre a pr—pria aprendizagem. 

Para finalizar, observamos que o professor precisa encon-
trar uma forma mais coesa de avaliar o aprendizado, levando 
em conta o projeto pedag—gico de sua escola, e esta deve 
gerar mecanismos de planejamento, para tentar promover a 
recupera•‹o daqueles que n‹o foram capazes de aprender 
em algum per’odo, conciliando diferentes l—gicas de avalia-
•‹o escolar, diferentemente do que ainda se v• no modelo 
tradicional, ainda o mais utilizado nas escolas. Para tanto, n‹o 
podemos deixar de levar em conta a necess‡ria prepara•‹o 
dos professores e da comunidade envolvida na escola, como 
pais, coordenadores e gestores. Sem isso, a chance de suces-
so do uso da avalia•‹o formativa para a aprendizagem signi-
ficativa ser‡ muito reduzida. 

A coexist•ncia complementar entre o processo classifica-
t—rio e o formativo nas avalia•›es do Ensino MŽdio poderia 
ser uma pr‡tica sem conflitos, uma vez que, ao mesmo tem-
po em que atenderia ˆs normas e determina•›es do sistema 
escolar vigente, com o preparo para exames classificat—rios 
externos, poderia auxiliar o aluno para uma compreens‹o 
maior e mais duradoura dos conteœdos.

Isso poderia ser realizado, por exemplo, durante um bi-
mestre, em cinco fases:

I) com a aplica•‹o de testes diagn—sticos sobre os conhe-
cimentos prŽvios dos alunos, no in’cio de uma unidade de 
ensino, a fim de verificar se o planejamento realizado pelo 
professor necessita de algum ajuste previamente ˆ sua execu•‹o;

II) com o uso da avalia•‹o continuada, atravŽs de situa-
•›es-problemas em que os alunos teriam seus desempenhos 
parciais registrados em um di‡rio do professor, ou de desen-
volvimento de atividades de laborat—rios e exerc’cios extra-
classe, variando-se os procedimentos avaliativos;

III) com uma avalia•‹o mais classificat—ria por testes ou 
quest›es dissertativas, que verifique se os objetivos mais glo-
bais do assunto dessa unidade de ensino foram alcan•ados;

IV) com a retomada das quest›es tratadas na avalia•‹o 
classificat—ria, para que os alunos tentem realiz‡-las nova-
mente, por exemplo, em atividades extraclasse, com poste-
rior discuss‹o em sala de aula sobre erros, acertos e dificulda-
des encontradas; 

V) e, finalmente, com a avalia•‹o pessoal do professor e 
dos alunos (autoavalia•‹o) a respeito do pr—prio desempe-
nho, assim como das dificuldades e facilidades pedag—gicas 
encontradas no desenvolvimento desta unidade, por parte 
do professor. 

Os critŽrios de avalia•‹o em cada etapa dever‹o ser esta-
belecidos com ci•ncia prŽvia dos alunos e, se necess‡rio, re-
negociando-os, conforme as especificidades dos conteœdos 
tratados naquela unidade e, tambŽm, levando-se em conta a 
realidade social e cultural dos estudantes, que deve se refletir 
nos objetivos de ensino. Fornecer uma receita para isso seria 
imprudente, uma vez que os professores Ž que det•m o co-
nhecimento dessa realidade, mais do que ninguŽm, e essas 
condi•›es variam infinitamente.

ƒ claro que, conhecendo a realidade das salas de aula bra-
sileiras Ð em que o nœmero de alunos Ž grande e os professo-
res precisam se dedicar, muitas vezes, a diversas escolas simul-
taneamente, com uma carga hor‡ria de trabalho extensiva Ð, 
sabemos que se torna muito dif’cil realizar todas essas fases 
em todas as unidades de ensino. Nossa sugest‹o aplica-se a 
uma situa•‹o mais pr—xima do ideal, em que o trabalho extra-
classe do professor seja valorizado adequadamente. Nos casos 
em que isso n‹o seja poss’vel, sugerimos que pelo menos em 
alguma unidade de ensino do ano se apliquem todas as eta-
pas, a fim de que o professor possa verificar os efeitos de uma 
avalia•‹o mais formativa, que os alunos possam ter experi•n-
cias pedag—gicas mais ricas e que lhes desenvolvam maior 
senso cr’tico. Ou ainda, quando isso tambŽm n‹o for poss’vel, 
que em cada unidade de ensino se diversifique o mŽtodo de 
avalia•‹o, aplicando-se duas ou tr•s dessas etapas.

Ficam, ent‹o, estas sugest›es para aqueles que desejam 
fazer a diferen•a em sua escola: com a discuss‹o sobre no-
vas pr‡ticas avaliativas, a forma•‹o e experimenta•‹o dos 
professores, com registros e reflex›es sobre suas novas ex-
peri•ncias, e com o envolvimento dos pais e alunos, a ava-
lia•‹o poder‡ se tornar um processo mais prazeroso, realista 
e eficiente, dentro das disciplinas espec’ficas e da escola 
como um todo. 
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A leitura nas Ci•ncias Humanas

Angela B. Kleiman

Ph.D. em Lingu’stica pela University of Illinois, EUA, desenvolve pesquisas sobre leitura e ensino.

Professora titular colaboradora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp.

Como todo professor que leciona uma disciplina cujo vo-
lume de leituras é muito elevado, você já deve ter se sentido 
frustrado alguma vez por seus alunos não conseguirem com-
preender sua matéria. O fato é que muitos deles não se inte-
ressam por ela porque têm grandes dificuldades para enten-
der a informação no texto, conforme apontam os resultados 
de diversos testes de leitura.

A importância da leitura para a vida cotidiana e, sobretu-
do, para a vida na escola, espaço de aprendizagem e desen-
volvimento intelectual por excelência, é inegável. Se o desin-
teresse de alguns alunos se deve ao fato de não terem 
consolidado seu hábito de ler, vale a pena o professor de His-
tória, Geografia, Filosofia ou Sociologia conhecer o que está 
envolvido no ensino da leitura e como essa capacidade pode 
ser desenvolvida, a fim de ajudar seu aluno. Lembremos que 
os professores de todas as disciplinas são também professo-
res de leitura, pois são modelos de como ler os textos de sua 
área. Além disso, vale lembrar que é objetivo explícito nos 
currículos das disciplinas de Ciências Humanas o desenvolvi-
mento de competências de leitura. No currículo de Filosofia, 
por exemplo, lemos, entre as habilidades visadas no 1o bimes-
tre da 2a série “desenvolver habilidades de leitura, escrita e pla-

nejamento investigativo para autonomia intelectualÓ1.

Apesar de toda sua importância, a leitura parece estar 
perdendo espaço na vida de um número expressivo de estu-
dantes brasileiros, em parte por causa das novas mídias e no-
vas tecnologias, em parte pelo acesso limitado que muitos 
alunos têm a livros, jornais, revistas e bibliotecas. 

1 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Curr’culo do Es-

tado de S‹o Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias. Secretaria da 
Educação; coordenação geral: Maria Inês Fini; coordenação de área: Paulo 
Miceli. São Paulo: SEE, 2010. p. 124. Disponível em: <www.rededosaber.
sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2013.

Considerados esses fatos, e para poder planejar algum 
tipo de intervenção didática, é importante que os professo-
res das disciplinas da área das Ciências Humanas conheçam 
as principais competências de leitura esperadas do aluno, 
que precisa ter acesso a textos em prosa sobre assuntos po-
lêmicos, reflexivos, complexos e abstratos, como os textos 
de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Entre essas 
competências, temos:

a)  saber localizar informações explícitas: o professor de 
Ensino Médio não precisa se preocupar demais com esta 
competência, pois é a mais exercitada pelo professor, pelo 
livro didático, e a mais básica de todas as competências; 
muitas vezes o aluno aparenta entender, porque suas res-
postas exigem apenas que reconheça palavras semelhan-
tes na pergunta e no texto, como no exemplo a seguir: 

 Texto2: “... o endeusamento de r—tulos representa extraordin‡-

ria vit—ria ideol—gica do capitalismo”.

 Pergunta: O que representa o endeusamento de rótulos?

 Resposta: Representa extraordinária vitória ideológica do 
capitalismo.

b)  inferir nas entrelinhas: é a capacidade menos visada, a jul-
gar pelo número de perguntas que demandam inferência 
no livro didático, e a mais importante para a formação do 
leitor independente. A inferência é demonstrada quando 
o aluno consegue tirar conclusões e perceber intenções, 
e é praticada quando são feitas perguntas precedidas pe-
las palavras como e por que: “Por que, segundo o autor, 
o endeusamento de grifes representa uma vitória do ca-
pitalismo?”. A inferência também é praticada quando são 
feitas perguntas que demandam uma opinião baseada na 

2 SINGER, André. Ostentação. Folha de S.Paulo, 16 fev. 2013. p. 2.
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leitura do texto: ÒVoc• concorda com a opini‹o do autor 
de que o endeusamento de grifes representa uma vit—ria 
do capitalismo? JustifiqueÓ.

c)  usar elementos não verbais, como gráficos, tabelas e fi-

guras, para compreender o texto: hoje os textos s‹o mul-
timodais, ou seja, recorrem a mais de uma modalidade: 
alŽm de fotos, mapas, gr‡ficos, ilustrações, tabelas, esque-
mas, infogr‡ficos, h‡ diversos elementos gr‡ficos, como 
tipografia, diagramaç‹o, cor, tamanho das fontes. O uso 
de todos esses recursos tem uma funç‹o, um sentido, e, 
na maioria das vezes, torna a leitura mais din‰mica. O livro 
did‡tico pode ter um papel essencial nesse entendimento 
e o professor pode explorar essa leitura no pr—prio mate-
rial; por isso Ž importante dirigir o olhar do aluno para sua 
organizaç‹o: cap’tulos, geralmente subdivididos em t—pi-
cos e subt—picos bem destacados por cores, tamanho das 
letras, posiç‹o na p‡gina, etc. 

d) estabelecer relações e comparar dados: trata-se de uma 
das compet•ncias mais importantes na leitura cr’tica, ge-
ralmente pouco praticada em sala de aula, que abrange 
saber distinguir causas de consequ•ncias e fatos de opi-
niões relativas a ele; reconhecer diferenças no tratamen-
to dado ao mesmo tema em dois textos diferentes; tirar 
conclusões. Para desenvolver tal compet•ncia, o aluno 
deve ser capaz de perceber detalhes, como a seleç‹o de 
vocabul‡rio e os tipos de exemplos usados, e o professor 
pode ajud‡-lo fazendo perguntas sobre esses aspectos. 

e) identificar o tema de um texto expositivo ou informati-

vo: essa compet•ncia envolve tambŽm perceber as mar-
cas que o autor e seus editores v‹o deixando nos t’tulos 
e subt’tulos e na repetiç‹o de palavras, a fim de indicar 
que uma informaç‹o Ž mais importante do que outras, 
que Ž o tema ao qual as demais est‹o relacionadas. 
Chamar a atenç‹o para o t’tulo e pedir hip—teses sobre 
o tema com base nele ou em uma ilustraç‹o s‹o estra-
tŽgias que podem ajudar o aluno nessa percepç‹o. Por 
exemplo: h‡ na primeira p‡gina do jornal uma chamada 
para o texto de opini‹o j‡ mencionado, que se intitula 
ÒAut•ntico, funk expõe vit—ria do capitalismoÓ. Logo em 
seguida, repete-se a frase sobre a vit—ria do capitalismo, 
citando Ð e portanto destacando Ð um trecho do texto 
de opini‹o: ÒMas é mister observar que o endeusamento de 

rótulos representa extraordinária vitória ideológica do capi-

talismoÓ. Quando finalmente se l• o trecho no texto origi-
nal, escondido no penœltimo par‡grafo, parte do tema j‡ 
foi repetida tr•s vezes. 

Munidos desses conhecimentos, os alunos podem, de fato, 
ser orientados para a leitura de textos mais complexos das Ci•n-
cias Humanas. Entretanto, para alŽm desse saber, Ž importante 
destacar tr•s princ’pios de car‡ter metodol—gico e did‡tico, que 
devem ser levados em conta em relaç‹o ˆ leitura:

1. Facilita•‹o do texto

Todos n—s evitamos fazer aquilo que Ž desagrad‡vel e 
procuramos fazer o que nos d‡ prazer. Isso n‹o Ž diferente 
quando se trata da leitura. Quando o aluno tem dificuldade 
para compreender a l’ngua escrita, a atividade de leitura se 

torna desagrad‡vel. Dessa forma, se n‹o existe alguŽm para 
orient‡-lo, s‹o poucos os que insistem nessa atividade, princi-
palmente se n‹o conhecem as vantagens e satisfações que a 
aprendizagem trar‡ no futuro. 

Acontece que, como em toda pr‡tica, quanto mais se l•, 
mais f‡cil vai ficando a atividade. O aluno que l• muito pouco 
desiste assim que encontra as primeiras dificuldades. Ou seja, 
quem mais precisa praticar Ž quem menos o faz; no entanto, 
o œnico meio de melhorar Ž pela pr‡tica. Mas, se os alunos 
n‹o leem bem aquilo de que n‹o gostam, leem bem o que 
gostam. A chave consiste, portanto, em fazer com que a leitu-
ra exigida pela escola se torne uma atividade menos penosa 
e mais prazerosa. 

Tornar o contato com a leitura prazeroso exige a convi-
v•ncia cont’nua com professores que contagiem com seu 
entusiasmo por ela e com bibliotec‡rios prestativos e gene-
rosos trabalhando em bibliotecas bem aparelhadas. Requer 
tambŽm acesso a um grande acervo: livros, revistas, jornais, 
hipertextos, inclusive os g•neros menos valorizados, como 
resumos ou versões condensadas, divulgações em revistas 
para adolescentes, hist—rias em quadrinhos, revistas noticio-
sas; enfim, textos mais acess’veis, que despertem uma curio-
sidade inicial e o desejo de ler. 

Embora os conteœdos a serem ensinados sejam impor-
tantes, o professor pode levar para a aula textos liter‡rios ou 
jornal’sticos que t•m ou tiveram papel importante no seu 
letramento e na sua formaç‹o. Pode levar textos dos quais 
ele mesmo gosta, para mostrar aos alunos seu gosto pela 
leitura, e deve demonstrar suas pr—prias estratŽgias de lei-
tor, fazendo perguntas que requeiram pensar, modelando 
aquelas que ele pr—prio se faz antes de começar a ler e ex-
plicando para seus alunos o que lhe agradou ou chamou a 
atenç‹o. 

2. Flexibiliza•‹o do curr’culo

Em ‡reas que se caracterizam pela presença forte de con-
teœdos estruturadores e pelo objetivo de engajamento social 
e atuante no mundo globalizado atual, a flexibilizaç‹o do cur-
r’culo Ž vi‡vel. 

Numa disciplina como a Geografia, por exemplo, se um 
determinado conceito, como o aprofundamento da noç‹o 
de territ—rio brasileiro, esteja previsto para o terceiro bi-
mestre da 2a sŽrie do Ensino MŽdio3, um acontecimento 
amplamente noticiado no primeiro bimestre que tem a ver 
com o territ—rio nacional deveria ser motivo para a altera-
ç‹o da ordem dos conteœdos ou para a substituiç‹o de um 
contexto de exemplificaç‹o por outro. Fatos que j‡ s‹o co-
nhecidos dos alunos Ð seja qual for a m’dia Ð tornam a 
aprendizagem dos conceitos abstratos mais f‡cil, porque o 
conhecimento prŽvio permite ancorar e estruturar o novo. 
Isso sem contar com as possibilidades de leituras interdisci-
plinares desses assuntos, o que tambŽm se constitui num 
elemento facilitador. 

3 SECRETARIA DA EDUCA‚ÌO DO ESTADO DE SÌO PAULO. Currículo do Estado 

de São Paulo: Ci•ncias Humanas e suas tecnologias. Secretaria da Educaç‹o; 
coordenaç‹o geral: Maria In•s Fini; coordenaç‹o de ‡rea: Paulo Miceli. S‹o 
Paulo: SEE, 2010. p. 102. (3o bimestre, 1a sŽrie do Ensino MŽdio).
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Quase diariamente h‡ acontecimentos not‡veis que re-
querem simplesmente que o professor passe a acreditar que 
os conceitos de sua matŽria (densidade demogr‡fica, por 
exemplo) e as pr‡ticas relevantes (como a leitura de mapas) 
possam ser ensinados – e, portanto, atingidos os objetivos do 
currículo – mesmo quando o foco no conteœdo determinado 
para esse período Ž momentaneamente mudado. 

No início de 2013, por exemplo, a presença francesa no 
Mali e a queda de um meteoro na Rœssia foram eventos 
que ocuparam as manchetes dos jornais: os textos jornalís-
ticos poderiam servir tanto para a introdução de conceitos 
abstratos quanto para o exercício de habilidades conside-
radas importantes na disciplina, como desenvolver Òa ca-
pacidade de associar padr›es de desenvolvimento econ™mi-
co e social ˆs maneiras de realizar o controle preventivo de 
situa•›es de risco naturaisÓ ou Òidentificar elementos hist—ri-
co-geogr‡ficos que expliquem o desencadeamento de confli-
tos Žtnico-culturais no mundo contempor‰neo; ou a expan-
s‹o do islamismo na çfricaÓ4. Isso tudo Ž possível desde que 
a flexibilização do currículo passe a se constituir em um 
princípio did‡tico valorizado. 

Quando um acontecimento noticiado na mídia passa a 
ter um lugar central na aula, o aluno entra em contato, via 
leitura, com outras hist—rias que provavelmente terão muito 
mais chance de mudar sua forma de pensar sobre o pr—prio 
mundo e que ilustram muito melhor do que qualquer texto 
científico os conceitos de globalização e de transformação 
do espaço geogr‡fico decorrentes das novas tecnologias de 
comunicação. Isso porque na grande maioria das vezes os 
alunos s— t•m contato com esses textos científicos na escola, 
enquanto que um acontecimento noticiado mundialmente 
est‡ mais pr—ximo de sua realidade. Caberia portanto ao pro-
fessor, nesse caso, mostrar aos alunos a relação entre o con-
ceito abstrato encontrado no texto do livro e os fatos vividos 
pela sociedade, estejam eles apresentados em jornais, mœsi-
cas, novelas, filmes. Trata-se simplesmente de não descartar 
aquilo que o aluno j‡ conhece e que pertence a uma cultura 
de massa não valorizada pela escola. 

3. (Re)contextualização situada

Esse princípio est‡ ligado ao de flexibilidade, uma vez 
que somente um currículo mais flexível permite a (re)con-
textualização situada de conceitos e princípios b‡sicos de 
uma determinada disciplina. O princípio envolve a abor-
dagem de conceitos que são diretamente relevantes para 
a situação social do aluno, o que envolve, necessariamen-
te, uma recontextualização de conceitos abstratos para a 
vida social.

Em relação a uma disciplina como a Sociologia, por exem-
plo, cujo princípio estruturador Ž uma atitude metodol—gica 
– de estranhamento e desnaturalização do fato social – mais 
do que um conjunto de conteœdos5, o car‡ter especial do 
olhar sociol—gico, seletivo, distante, que refrata a realidade 

4 op. cit., p. 110 ( 2o bimestre, 3a sŽrie do Ensino MŽdio).
5 op. cit., p. 135.

observada6, pode ser desenvolvido se o aluno, mesmo aque-
le com dificuldades de leitura, puder construir um olhar com-
parativo tomando como um dos pontos de comparação fa-
tos vivenciados, relevantes para seu pr—prio contexto e 
situação. Tais fatos, novamente, são recorrentemente encon-
trados em matŽrias jornalísticas sobre fen™menos sociais co-
nhecidos dos alunos, mas que ele ainda não observou pelo 
prisma do olhar sociol—gico. 

Um exemplo disso Ž o texto de opinião j‡ citado, sobre 
o funk ÒOstentaçãoÓ, um canto falado que, em lugar de fazer 
denœncia social (como o rap), Òexalta o poder de consumo que 
chegou ˆs camadas de menor renda nos œltimos anosÓ7. Con-
teœdos como Òcultura, consumo, consumismo e comunica•‹o 
de massaÓ ou Òconstru•‹o da identidade pelos jovensÓ8, que 
t•m por finalidade levar o adolescente a compreender as 
formas em que Òos jovens se relacionam com a sociedade de 
consumo e a produ•‹o de culturaÓ9, podem partir do proces-
so de desnaturalização da pr‡tica de consumo que o referi-
do texto de opinião (ou qualquer outro sobre a cultura juve-
nil local) promove, e a relação crítica do jovem pode ser 
desenvolvida tanto em relação a esse fen™meno cultural da 
periferia quanto ˆ atitude da elite brasileira ao lamentar a 
perda de valores que outros grupos sociais jamais demons-
traram. O estranhamento advindo da reflexão crítica ser‡ o 
prisma usado na leitura, qualquer que seja a opinião do alu-
no, e o instrumento pelo qual ser‡ atingido ser‡ um texto 
jornalístico, atual, contextualizado e que permite o reposi-
cionamento do pr—prio aluno. 

Com base nos tr•s princípios discutidos – facilitação do 
texto, flexibilização do currículo e (re)contextualização situa-
da –, o professor das disciplinas de Ci•ncias Humanas pode 
fazer uso dos enormes acervos ˆ nossa disposição, graças ˆs 
novas mídias e tecnologias, atŽ encontrar o texto e o tema 
que terão grande apelo com o aluno e o motivarão a fazer 
mais leituras, aumentando suas chances de se tornar mais 
um leitor ˆ vontade com as mœltiplas pr‡ticas letradas. 

Pelo fato de ser leitor proficiente, muitas habilidades leito-
ras parecem —bvias para o professor, como se fossem naturais 
a qualquer ser humano. Entender o sum‡rio, o índice remissi-
vo e o funcionamento do livro did‡tico, por exemplo, e falar 
sobre a import‰ncia da leitura das imagens para a construção 
do sentido do texto não são estratŽgias —bvias para o aluno 
que ainda tem dificuldades para compreender o que l•, mas 
podem, mesmo que tardiamente, ser aprendidas e exercita-
das, especialmente com textos relevantes para a ‡rea e para a 
vida social do aluno.

6 Caracterização do antrop—logo Roberto Cardoso de Oliveira, segundo 
SARANDY, Fl‡vio M. Silva. Reflex›es acerca do sentido da sociologia no 
Ensino MŽdio. Revista Espa•o Acad•mico, ano I, n. 5, out. 2001. Disponí-
vel em: <www.espacoacademico.com.br/005/05sofia.htm>. Acesso 
em: 24 fev. 2013.

7 SINGER, AndrŽ. Ostentação. Folha de S.Paulo, 16 fev. 2013. p. 2. 
8 SECRETARIA DA EDUCA‚ÌO DO ESTADO DE SÌO PAULO. Curr’culo do Es-

tado de S‹o Paulo: Ci•ncias Humanas e suas tecnologias. Secretaria da 
Educação; coordenação geral: Maria In•s Fini; coordenação de ‡rea: Paulo 
Miceli. São Paulo: SEE, 2010. p. 144. (2o bimestre, 2a sŽrie do Ensino MŽdio).

9 op. cit., p. 144 (2o bimestre, 2a sŽrie do Ensino MŽdio).
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Materiais didáticos digitais

Ismar Frango Silveira

Coordenador da CEIE – Comissão Especial de Informática na Educação 
SBC – Sociedade Brasileira de Computação 

Desde tempos remotos, o ser humano tem se defrontado 

com a necessidade de criar ferramentas com prop—sitos di-

versos, sendo o principal deles, possivelmente, o de facilitar a 

sua vida. Os computadores, essas valiosas ferramentas do 

nosso tempo, t‹o presentes e necess‡rios no nosso dia a dia, 

n‹o parecem ter a mesma presen•a no cotidiano das escolas, 

apesar de todo o seu potencial. 

Sabemos que as escolas brasileiras enfrentam muitos 

problemas, para cuja resolu•‹o a a•‹o do professor é funda-

mental. E isso se aplica também ao uso efetivo de computa-

dores no ensino. N‹o se trata de n—s, professores, ensinarmos 

nossos alunos a usar os computadores, a navegar na internet 

ou a usar aplicativos Ð como editores de texto ou planilhas. 

Isso eles j‡ sabem (melhor que n—s, geralmente) ou podem 

aprender de maneira aut™noma, sem a nossa ajuda. Lembre-

mos que nossos alunos s‹o o que se convencionou chamar 

de nativos digitais Ð crian•as e adolescentes que nasceram 

em um mundo imerso em tecnologia. 

Mesmo que Ð por condi•›es sociais, geogr‡ficas ou cultu-

rais Ð esses alunos n‹o tenham pleno acesso a computadores 

e internet em suas casas, o mundo no qual eles vivem propi-

cia uma série de oportunidades para que tenham contato 

com a tecnologia e para que esta venha a fazer parte de suas 

vidas, como aconteceu com o r‡dio e a TV para outras gera-

•›es. Grande parte de n—s, professores, pertence ao grupo 

que se denomina imigrantes digitais Ð nascemos em uma 

época em que os computadores n‹o eram onipresentes e ti-

vemos contato com essas tecnologias depois do nosso pro-

cesso de letramento. De maneira similar a pessoas que imi-

gram para outro pa’s, podemos até dominar a ÒlinguagemÓ do 

mundo digital, mas, para n—s, ela n‹o é nativa.

E o que esperam os nativos digitais de n—s, imigrantes di-

gitais, como seus professores? Na verdade, o que sempre es-

peraram: que os ensinemos dentro de nossas ‡reas de co-

nhecimento, mas preferencialmente na ÒlinguagemÓ que lhes 

é familiar. E de que maneira podemos nos comunicar nessa 

ÒlinguagemÓ que n‹o é familiar Ð e por vezes, nem mesmo 

amig‡vel Ð para muitos de n—s?

Quest›es que logo nos vêm ˆ mente s‹o: para que fazer 

isso? Por que raz›es utilizar computadores em sala de aula? 

Podemos listar algumas das (muitas) raz›es:

 ■ Motivação: o uso de computadores em si n‹o garante uma 

motiva•‹o maior dos alunos. Esse uso deve ser cuidadosa-

mente planejado e estar em sincronia com as demais ati-

vidades da disciplina. Em outras palavras, levar os alunos 

para a sala de computadores para atividades genéricas, 

sem foco, como Òfazer pesquisas na internetÓ, costuma ter 

pouca ou nenhuma efic‡cia. Entretanto, o uso de compu-

tadores com objetivos bem claros e diretamente associa-

dos aos t—picos do plano de ensino tende a ser uma ativi-

dade motivadora e com um bom potencial de impacto no 

aprendizado dos alunos. 

 ■ Novas possibilidades de experimentos: h‡ muitos casos 

de atividades que requerem recursos espec’ficos (como la-

borat—rios de experimentos) ou que trazem algum tipo de 

risco (é o caso de algumas atividades de Qu’mica e Biolo-

gia, por exemplo) e que poderiam ser realizadas com simu-

ladores virtuais, com seguran•a e sem custo. H‡ ainda ati-

vidades que n‹o poderiam ser executadas em condi•›es 

normais, para as quais distintas ferramentas computacio-

nais podem ser usadas. 

 ■ Aprendizagem autônoma: os alunos podem desenvol-

ver atividades fora do hor‡rio de aula com as ferramentas 

aprendidas com o professor, ou mesmo outras ferramentas 

buscadas e encontradas por eles na internet.

Dessa maneira, os recursos digitais trazem um conjunto de 

novas possibilidades ao professor por proporcionar situa•›es 

did‡ticas diferenciadas, que, de outro modo, n‹o poderiam ser 

implementadas em sala de aula. Tais recursos n‹o vêm subs-

tituir o material did‡tico tradicional: muito pelo contr‡rio, sua 

fun•‹o é complementar o material j‡ comumente utilizado 

pelo professor, ampliando as possibilidades do fazer docente.

E que recursos existem para ser usados? H‡ v‡rios tipos 

de recursos, cada um com uma série de possibilidades did‡ti-

cas. O Ministério da Educa•‹o entende por recursos digitais 

Òv’deos, imagens, ‡udios, textos, gr‡ficos, tabelas, tutoriais, 

aplica•›es, mapas, jogos educacionais, anima•›es, infogr‡fi-

cos, p‡ginas web e outros elementosÓ. Eles podem ser assim 

classificados:

 ■ Livros digitais ou e-books: s‹o vers›es digitais de livros 

em papel ou de obras completas pensadas para o formato 

digital. Podem ser est‡ticos (como os livros em papel, con-

têm textos e imagens) ou din‰micos (podem incluir v’deos, 

anima•›es, simula•›es ou qualquer outro conteúdo dito 

multim’dia Ð ou seja, que agrega v‡rias Òm’diasÓ ou formas 

de representa•‹o da informa•‹o). 

 ■ Softwares educacionais: s‹o programas de computador fei-

tos especificamente para fins educacionais. Em sua maioria, 

necessitam de instala•‹o nos computadores (o que n‹o é 

Ð ou n‹o deveria ser Ð exatamente  um problema), mas mui-

tos s‹o planejados para utiliza•‹o sob orienta•‹o do profes-

sor, visando um resultado de aprendizagem mais efetivo. 

Um exemplo gratuito desses softwares é o GeoGebra (para 

aprendizagem de Matem‡tica; <www.geogebra.org>). 

 ■ Objetos de aprendizagem: na pr‡tica, correspondem a 

todo e qualquer elemento digital que possa ser usado e 

reutilizado em situa•›es de aprendizagem Ð de um texto 

em PDF ou um conjunto de slides a um simulador virtual, 

incluindo nessa defini•‹o também anima•›es, v’deos, jo-

gos digitais e outros tipos de recursos. Apesar de v‡rios 
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desses objetos serem encontrados de maneira simples por 

meio de buscadores da internet, existem repositórios deles, 

que fornecem mais informações (chamadas “metadados”) 

sobre cada um, como autores, público-alvo, sugestões 

de uso, etc. Em âmbito nacional, o MEC mantém o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (BIOE; <objetose-

ducacionais2.mec.gov.br>), vasto repositório com grande 

variedade de objetos de aprendizagem. 

 ■ Recursos educacionais abertos: seguem a mesma linha dos 

objetos de aprendizagem, com a ressalva de que os elemen-

tos, além de utilizados e reutilizados, podem também ser 

modificados e adaptados livremente. O site <rea.net.br> traz 

uma série de informações a respeito. 

Porém, que tipos de computadores são necessários 

para trabalhar com esses elementos? Muitos deles encon-

tram-se disponíveis para uma variedade de dispositivos, 

desde computadores desktop (de mesa) e notebooks, a até 

mesmo tablets e smartphones. Já alguns softwares educati-

vos apresentam algumas exigências técnicas para instala-

ção (tipo específico de sistema operacional, quantidade 

mínima de memória no computador, etc.), enquanto al-

guns objetos de aprendizagem necessitam que determi-

nados plugins (programas adicionais) estejam instalados.

Equipamentos e programas, entretanto, nada mais são do 

que ferramentas. E, como foi dito no início deste texto, ferra-

mentas são criadas com o intuito de facilitar o nosso dia a dia. 

Assim, mais importantes que as ferramentas, são as pessoas 

que vão utilizá-las: os professores dispostos a ressignificar o 

seu papel como formadores de cidadãos plenamente aptos a 

tirar proveito das tecnologias de nosso tempo; e os alunos, 

que poderão manejá-los como veículos de informação, inte-

ração social, entretenimento e aprimoramento intelectual. 

anotações
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HINO NACIONAL

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

 Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
 Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada,
 Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

 Terra adorada,
 Entre outras mil,
 És tu, Brasil,
 Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
 Pátria amada, 
 Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

 Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
 “Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada,
 Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula
– Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

 Terra adorada,
 Entre outras mil,
 És tu, Brasil,
 Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
 Pátria amada, 
 Brasil!

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada
Música: Francisco Manuel da Silva


