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Geografia

Olá, seja bem-vindo a nossa aula de Geografia!
Hoje, continuamos nossos estudos sobre o contexto técnico-científico
e informacional. Temos como objetivos analisar e conceituar a Divisão
Internacional do Trabalho (DIT) e a atual configuração do desemprego.

Ø A DIT caracteriza-se pela especialização dos países na área produtiva, sejam
produtos finais ou intermediários. A necessidade surgiu por não ser possível um só país
produzir sozinho todas as mercadorias que precisa. Ao analisarmos o desenvolvimento
econômico das nações, percebemos que as menos desenvolvidas apresentam benefícios
às mais desenvolvidas, como mão-de-obra barata, impostos reduzidos etc.

Neste Guia você vai estudar sobre a Divisão Internacional do Trabalho (DIT).
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Evolução da DIT
1ª etapa - caracterizada pelo capitalismo comercial. Ocorreu nos séculos XV e XVI,
onde as colônias providenciavam os minerais, especiarias e mão-de-obra escrava, e as
metrópoles eram responsáveis pela produção e exportação dos produtos desenvolvidos.
2ª etapa - capitalismo industrial, onde as colônias (ou países subdesenvolvidos)
forneciam a matéria-prima e outros produtos agrícolas e minerais, e os países
desenvolvidos faziam a industrialização.
3ª etapa - capitalismo financeiro, onde os países subdesenvolvidos fornecem a matériaprima e os produtos industrializados, enquanto os países desenvolvidos se ocupam dos
investimentos e do desenvolvimento de novas tecnologias e produtos industrializados.
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As marcas acima são famosas startups brasileiras. Uma startup nada mais é do que
uma empresa recém-criada que tem como objetivo propostas inovadoras de negócio,
visando um grande potencial de crescimento. Os últimos anos foram decisivos para
consolidar o ecossistema dessas empresas como conhecemos hoje. Houve uma
grande revolução no setor, com inúmeras formas de destaque no mercado financeiro e
inovação de conceitos.

O desemprego é um termômetro para analisarmos a saúde econômica do país. Para
identificarmos o nível de desemprego, levamos em conta uma série de análises, desde
a atual conjuntura do país até momentos de crise, como o ocasionado pela COVID-19.

Número de desempregados diante da pandemia tem alta de 26% em sete semanas,
diz IBGE
Ao todo, 12,4 milhões de brasileiros estavam desempregados na quarta semana de
junho, 2,6 milhões a mais que o registrado na primeira semana de maio.
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/07/17/desemprego-diante-dapandemia-volta-a-ter-alta-apos-leve-queda-aponta-ibge.ghtml>

Exercícios:
O desemprego conjuntural é provocado por crises localizadas e temporárias, enquanto que o estrutural
está relacionado à estrutura produtiva que sofreu modificações e gera um desemprego massivo, mesmo
em países ricos. A OIT estimou que havia 1 bilhão de desempregados no ano de 1998.
Sobre as transformações no mundo do trabalho, conforme a ordem da estrutura econômica do Período
Técnico-Científico, é correto afirmar:
a) O sistema de organização científica do trabalho consiste em controlar os tempos e os movimentos
dos trabalhadores e fraciona as etapas do processo produtivo. Esse sistema, que possibilita um
enxugamento do quadro da empresa, é denominado taylorismo.
b) Henry Ford desenvolveu a linha de montagem no processo produtivo, o que trouxe inovações. A
produção em massa exige consumo em massa, com isso criou-se um novo arranjo socioespacial que
gerou desemprego estrutural.
c) O desenvolvimento tecnológico exigiu novos métodos de organização da produção, como o just-in-time
e a flexibilização, em contraposição à rigidez do fordismo. A crescente automação das fábricas levou
muitos operários a perderem seus postos de trabalho.
d) A crise econômica mundial levou a mudanças bruscas do processo produtivo. O consumo de massa
foi reduzido e milhares de operários perderam seus postos, gerando desemprego apenas nos países
desenvolvidos.

Resposta: letra C

(UERJ 2012)
Corrida pra vender cigarro
Cigarro pra vender remédio
Remédio pra curar a tosse
Tossir, cuspir, jogar pra fora
Corrida pra vender os carros
Pneu, cerveja e gasolina
Cabeça pra usar boné
E professar a fé de quem patrocina
Eles querem te vender
Eles querem te comprar
Querem te matar (de rir)
Querem te fazer chorar
(…)
Corrida contra o relógio
Silicone contra a gravidade
Dedo no gatilho, velocidade
Quem mente antes diz a verdade
Satisfação garantida
Obsolescência programada
Eles ganham a corrida
Antes mesmo da largada
(…)

Os diferentes modelos produtivos de cada momento do sistema
capitalista sempre foram o resultado da busca por caminhos para
manter o crescimento da produção e do consumo.
A crítica ao sistema econômico presente na letra da canção
está relacionada à seguinte estratégia própria do atual modelo
produtivo toyotista:
a) Aceleração do ciclo de renovação dos produtos.
b) Imposição do tempo de realização das tarefas fabris.
c) Restrição do crédito rápido para o consumo de mercadorias.
d) Padronização da produção dos bens industriais de alta
tecnologia.

#IrAlém

Ø

IBGE Países

<https://paises.ibge.gov.br/>

O site agrega dados de várias fontes oficiais sobre os países do mundo. Divididos
em seis temas (Economia, Indicadores Sociais, Meio Ambiente, População, Redes
e Saúde), os dados são apresentados de forma sucinta e direta, permitindo a
comparação entre os índices das diversas nações.

