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Divisão Internacional do Trabalho 

Desde o final do século XX têm ocorrido algumas mudanças nos padrões da divisão da 
produção e do comércio internacional, com o crescimento da participação dos países 
em desenvolvimento nas exportações de manufaturados. Vejamos como esse processo 
ocorreu. 

No início do século XX, diversos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, eram 
países predominantemente agroexportadores. Na tradicional divisão internacional do 
trabalho essas economias estavam assentadas principalmente na exportação de 
matérias-primas ou produtos primários (agropecuários, extrativos, minerais) para os 
países ricos. Por outro lado, os países subdesenvolvidos recebiam dos países 
desenvolvidos produtos do setor secundário (industrializados) e do setor terciário 
(comércio, transporte, capital, tecnologia). Os produtos exportados pelos países 
subdesenvolvidos tinham menor valor que os exportados pelos países desenvolvidos. 
Na produção industrial e tecnológica estão os produtos de maior valor agregado, ou 
seja, com maior quantidade de riqueza incorporada. 

Desde as últimas décadas do século XX, os países em desenvolvimento têm 
encontrado algumas brechas para produzirem e colocarem produtos manufaturados 
no comércio mundial. No entanto, em grande parte, ainda exportam produtos que 
agregam apenas tecnologia tradicional. 

O êxito no mercado internacional, com entrada significativa de divisas, não ocorre 
apenas pela produção e exportação de grande volume de mercadorias. 

O que importa mais é o valor agregado à mercadoria. No caso, os países desenvolvidos 
agregam alta tecnologia. A maior parte do aumento da participação no mercado de 
bens manufaturados referente aos países em desenvolvimento provém da Ásia 
Oriental e do Pacífico. Mas somente um pequeno grupo de países participa das 
exportações de alta e média tecnologia (China e Taiwan, Coreia do Sul, Malásia, 
Cingapura, Índia, além do México, na América Latina). O mesmo acontece com as 
exportações de manufaturados com utilização de baixa tecnologia, nas quais se 
destacam a China, Taiwan, a Coreia do Sul, o México e a Índia. 
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Organização das Nações Unidas 



 
 

Página 3 
 

com Prof. Giba  

   
 

 

 

CONSELHO DE SEGURANÇA 

O Conselho de Segurança (CS) da ONU é o centro do poder político mundial. A ONU foi 
criada em 1945, arquitetada pelas potências que emergiram com o fim da II Guerra 
Mundial (EUA, França, Reino Unido e União Soviética-URSS) e pela China. Essas nações 
desenharam a distribuição do poder na ONU e até hoje são os únicos membros 
permanentes do CS - o órgão que toma as decisões mais importantes sobre segurança 
mundial. É o CS, por exemplo, quem delibera sobre o envio de missões de paz para 
áreas em conflito, define sanções econômicas ou a intervenção militar num país. Além 
dos cinco membros permanentes, outras dez nações participam do CS como membros 
rotativos (que se revezam a cada dois anos). O Brasil atualmente é membro rotativo e 
cumpre seu décimo mandato. 

Todos participam das discussões, mas apenas os membros permanentes têm poder de 
veto - ou seja, basta uma das cinco nações discordar da proposta e ela não poderá ser 
adotada. Foi exercendo esse poder de veto que os EUA retardaram a aprovação de 
toda moção que condenava Israel por atacar a Faixa de Gaza, em 2009. A estrutura do 
CS estava em harmonia com a correlação de forças do período da Guerra Fria (1945-
1991), quando o mundo permaneceu dividido entre os blocos comunista e capitalista. 
O lado capitalista era representado por EUA, França e Reino Unido; o comunista, por 
China e URSS (atual Rússia). As duas partes usavam o poder de veto para proteger as 
respectivas áreas de influência e negociar soluções para os conflitos na esfera 
internacional. 

Mas, com o fim da Guerra Fria, a polarização entre comunismo e capitalismo deu lugar 
a uma nova ordem, em que o poder econômico implica maior peso político. Nesse 
contexto, a divisão de poder dentro das Nações Unidas ficou desequilibrada e fora da 
realidade. O Japão e a Alemanha, por exemplo, estão entre as economias mais ricas, 
mas não participam das principais decisões da ONU porque, em 1945, perderam a 
guerra junto com a Itália. E economias emergentes, como a Índia e o Brasil, que 
possuem a segunda e a quinta populações do mundo, reivindicam participação efetiva 
no CS. 
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REFORMA DO CONSELHO DE SEGURANÇA 

As discussões sobre a reforma do CS são antigas, mas existem várias propostas e 
nenhum consenso. A fase mais recente de conversas começou em janeiro de 2009 e, 
segundo estimativa dos diplomatas, deverá avançar pelo menos até o fim de 2010. 

O Brasil se candidatou a uma vaga permanente no CS durante o governo de Itamar 
Franco (1992-1994). Desde então, vem buscando aliados para lutar pela reforma do 
conselho. Brasil, Alemanha, Japão e Índia formaram, em 2004, o Grupo dos 4 (G-4), 
para reivindicar a criação de mais seis vagas permanentes, inicialmente sem poder de 
veto. Os novos lugares seriam ocupados pelos integrantes do grupo, mais dois países 
africanos (os mais credenciados a ocupar essas vagas seriam a África do Sul, a Nigéria e 
o Egito). 

No entanto, a proposta do G-4 foi inviabilizada após uma união da China e os EUA 
contra qualquer mudança. Em 2006, o Japão deixou o grupo por não concordar com o 
curso das negociações. O México e a Argentina juntaram-se contra o Brasil, receosos 
de que o país assuma um papel privilegiado na América Latina. Por motivos 
semelhantes, a Itália opõe-se à entrada da Alemanha, a China à do Japão e o Paquistão 
à da Índia. Líderes do Paquistão, Argentina, Canadá, México e Itália chegaram a formar 
uma aliança, chamada Unidos pelo Consenso, para rebater as ambições do G-4. 

Já a União Africana, que representa 53 nações do continente, propôs, também sem 
sucesso, aumentar o número total de membros para 26, dos quais seis seriam 
permanentes com direito a veto. A França e o Reino Unido prometeram incentivar a 
ampliação do conselho, para que o órgão inclua, entre seus membros permanentes, 
pelo menos um país africano e um latino-americano. 

Dessa maneira, a enorme quantidade de interesses particulares das nações, que se 
sobrepõem aos problemas globais, é atualmente um dos maiores obstáculos à reforma 
do CS. 

MISSÕES DE PAZ 

As missões de paz autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU são feitas por 
tropas militares eficientes e de baixo custo, enviadas a regiões de conflito, servindo de 
estabilizadores e possibilitando que os esforços de paz prossigam. Seus membros são 
especialistas em estabilizar a situação pós-conflito e propiciar o desenvolvimento 
social e econômico. 

Existem cerca de 110 mil pessoas servindo em vinte operações de paz lideradas pelo 
Departamento de Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas (DPKO). Desde 
1945, 63 forças de paz foram criadas, permitindo, entre muitas outras coisas, que 
pessoas em mais de 45 países pudessem participar de eleições livres e justas. Apenas 
na última década, as missões também foram responsáveis pelo desarmamento de mais 
de 400 mil ex-combatentes, ajudando em sua reinserção na vida civil. Como parte 
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também das operações de paz da ONU, a desminagem, administrada pelo Serviço de 
Ação contra Minas da ONU (UNMAS), está permitindo que membros de forças de paz 
possam cumprir seus mandatos no Chipre, República Democrática do Congo, 
Eritréia/Etiópia, Líbano, Sudão e o Saara Ocidental. 

As operações de paz da ONU continuam a expandir-se e a adaptar-se aos desafios 
globais, por meio de diferentes ações como a assistência e monitoramento de 
processos políticos, a ajuda em reformas de sistemas judiciais e governamentais, 
aperfeiçoamento da polícia de cada Estado e apoio a reinserção de refugiados e 
pessoas marginalizadas. O aprimoramento das equipes responsáveis por tais ações 
está inserido no planejamento da ONU, bem como a elaboração de estratégias e 
medidas cada vez mais atuantes e eficazes. Recentemente, foram realizadas missões 
de paz em sete países vivendo situações de pós-conflito: Afeganistão, Burundi, Haiti, 
Iraque, Libéria, República Democrática do Congo e Timor Leste; uma população acima 
de 120 milhões de pessoas, dando aos mais de 57 milhões de eleitores a chance de 
exercer seus direitos democráticos. 

 

 

 

 

 

 

TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO NUCLEAR 

O Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), acordo de 1968, que entrou em vigor em 
10 de janeiro de 1970, considera as nações divididas em dois blocos: de um lado, os 
cinco Estados que explodiram alguma bomba atômica antes de 10 de janeiro de 1967- 
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TTEE    LLIIGGAA    CCRRIIAATTUURRAA!!  
  

NNããoo  eessqquueeççaa  ddee  aallgguummaass  oorrggaanniizzaaççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ccrriiaaddaass  nnoo  ppeerrííooddoo  ppóóss--gguueerrrraa  

ccoomm  oo  oobbjjeettiivvoo  ddee  eexxppaannddiirr  oo  ccaappiittaalliissmmoo  ccoommoo  mmooddoo  ddee  pprroodduuççããoo  gglloobbaall..  

  

FMI – Fundo Monetário Internacional (1945) 

- Criado na Conferência de Bretton Woods com o objetivo de auxiliar países em crise 
financeira. Sua sede fica em Washington (EUA); 

- Atua como supervisor das dívidas externas dos 185 países-membros; 

- Os países-membros têm cotas e emprestam dinheiro ao fundo, o qual adota como 
moeda um valor determinado pela variação média da taxa de câmbio dos cinco 
maiores acionistas: França e Alemanha (euro), Japão (iene), Reino Unido (libra 
esterlina) e Estados Unidos (dólar); 

Estados Unidos, União Soviética (sucedida pela Rússia), China, Reino Unido e França; E 
de outro, todos os demais países, que devem se comprometer a não tentar obter 
armas nucleares. 

Essa divisão tem como base a situação geopolítica mundial ao término da II Guerra 
Mundial (1939-1945). Os cinco países do primeiro bloco foram os vencedores da 
guerra e, não por acaso, são os membros permanentes do Conselho de Segurança da 
ONU, os únicos com poder de veto sobre as decisões 

De acordo com o TNP, os cinco podem manter suas armas atômicas, mas não transferi-
Ias nem repassar a tecnologia para a sua fabricação a outra nação. O acordo, que 
entrou em vigor em 1970, permite que os demais países desenvolvam a tecnologia 
nuclear para a geração de energia elétrica e outros fins pacíficos, sujeitando-se às 
inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). No âmbito do TNP, as 
potências nucleares se comprometeram a avançar para o desarmamento nuclear, o 
que, de fato, praticamente não andou até hoje. Se a AIEA constata que um Estado 
desrespeita o tratado, encaminha o caso ao Conselho de Segurança da ONU, única 
instância que pode adotar medidas a respeito. 
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TESTES 

1. (UFSC) A partir dos gráficos a seguir e com base na economia mundial, assinale a(s) 
proposição(ões) CORRETA(S). 
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Fonte: ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio Barbosa. “Geografia”. São Paulo: Ática, 2002, v.  p. 233. 

 
(01) As maiores empresas transnacionais têm sede nos países desenvolvidos. 
(02) O FMI e o Banco Mundial financiam recursos para os países subdesenvolvidos. 
(04) Entre as dez maiores dívidas externas, existem países dos cinco continentes. 
(08) Apesar da dívida externa da Argentina estar entre as dez maiores do planeta, o 

país sempre apresentou grande estabilidade econômica. 
(16) Em face do tamanho da sua dívida externa, o Brasil vem apresentando nos últimos 

anos dificuldades de investimento em várias áreas, dentre elas, o setor social. 
 

SOMA DAS AFIRMATIVAS CORRETAS: (         )  
 
2. (UFSC) Eram 8h 51min (Greenwich Meridium Time). A primeira bomba explodiu 

dentro de um vagão. Os terroristas não só prepararam uma matança coordenada 
em vários pontos de Londres, como o fizeram no dia em que na Escócia era 
inaugurado o encontro do G8, o grupo dos oito países mais ricos e poderosos do 
mundo. 

 Adaptado da “REVISTA VEJA”. São Paulo: p. 84, 13 jul. 2005 

Assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S) quanto ao assunto abordado no texto 
acima. 
(01) Na década de 1990, pelo seu poderio econômico, a Rússia foi incorporada ao 

Grupo dos Sete países mais ricos do mundo. 
(02) Devido à sua posição longitudinal, em Brasília, eram 11h51min no momento da 

explosão da bomba. 
(04) De forma geral, no G8, os interesses individuais suplantam o coletivo, pois há 

divergências quanto ao estabelecimento e à condução de políticas globais. 
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(08) Inspirados na Jihad, os fundamentalistas islâmicos procuram nos atos terroristas 
um modo de combater costumes ocidentais. 

(16) Todos os países da América do Norte pertencem ao G8. 
(32) Todos os países do G8 possuem alto poder de investimentos no exterior. 
(64) Alguns dos maiores devedores mundiais pertencem ao G8. 

 
SOMA DAS AFIRMATIVAS CORRETAS: (         )  
 

3. (UFSCAR) O que chamo de a mais nova divisão internacional do trabalho está 
disposta em quatro posições diferentes na economia informacional/global: 
produtores de alto valor com base no trabalho informacional; produtores de 
grande volume baseado no trabalho de mais baixo custo; produtores de matérias-
primas que se baseiam em recursos naturais; e os produtores redundantes, 
reduzidos ao trabalho desvalorizado (...). A questão crucial é que estas posições 
diferentes não coincidem com os países. São organizadas em redes e fluxos, 
utilizando a infraestrutura tecnológica da economia informacional (...) 

Manuel Castells, “A sociedade em rede”. 
Considerando as informações contidas no trecho e as alterações no espaço geográfico 
a partir da Revolução Informacional, é correto afirmar que: 
a)  a nova divisão internacional do trabalho é uma reprodução da clássica divisão, pois 

há espaços geográficos de alto valor informacional (países centrais) e outros de 
trabalho desvalorizado (países da periferia). 

b)  o desenvolvimento tecnológico na área de informação, ao reorganizar os fluxos de 
capital e de pessoas, criou uma rede hierarquizada e cristalizada de novos países 
informatizados. 

c)  as “cidades globais” Nova Iorque, Otawa e Rio de Janeiro são espaços geográficos 
exclusivos dos produtores de alto valor do trabalho informacional, representando, 
portanto, os ícones da nova divisão internacional do trabalho. 

d)  as quatro posições descritas podem ocorrer simultaneamente num mesmo país, 
visto que a nova divisão internacional do trabalho não ocorre entre países, mas 
entre agentes econômicos organizados em sistemas de redes e fluxos. 

e)  estão excluídos da nova divisão internacional do trabalho os países de economia 
dependente, porque não são capazes de produzir tecnologia de ponta, o que os 
impede de participar do sistema de redes e fluxos. 

 
4. (UNIFESP) O gráfico apresenta a distribuição do Produto Interno Bruto por 
habitante.  
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Pode-se afirmar que, entre 1960 e 2000, a renda dos vinte países mais ricos 
a)  cresceu rapidamente, graças às intervenções militares em países pobres, como 

as no Vietnã e, mais recentemente, no Afeganistão e no Iraque, que 
possibilitaram a ampliação de mercado. 

b)  desenvolveu-se, independente das economias de países pobres, que não 
alcançaram níveis de desenvolvimento econômico de excelência, em virtude da 
presença de governos corruptos e da baixa qualidade de sua mão-de-obra.  

c)  teve um crescimento contínuo e duradouro, pela capacidade de investimentos 
em países pobres, que não souberam manter os lucros em seus territórios, 
permitindo que a guerra fiscal se instalasse, culminando com a evasão de 
divisas. 

d)  expandiu-se linearmente, graças às facilidades concedidas pelo Conselho de 
Segurança da ONU, que sempre privilegia os cinco membros permanentes nas 
decisões econômicas internacionais, em detrimento dos países pobres. 

e)  cresceu mais que o dobro, enquanto que a dos mais pobres apresentou 
crescimento menor, devido ao aumento dos juros da dívida e ao desequilíbrio 
entre preços de commodities e de produtos industrializados. 

 
 
 
 
 
 
 
5. (UFSM) 
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Considerando a Sociedade de Consumo, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas 
afirmativas a seguir. 

 
(   ) As diferenças nas condições de vida da população se expressam no território, 

pois apesar da expansão e diversificação dos consumos materiais e imateriais, o 
acesso aos bens é desigual. 

 
(     ) A expansão do consumo, devido à emergência de necessidades criadas pelas 

novas tecnologias, se efetivou a despeito da ampliação das formas de crédito e 
do sistema financeiro em geral. 

 
(  )Os hábitos de consumo são criados a partir de uma ideologia da modernidade, 

estimulada pela propaganda e pelos meios de comunicação, que impõem 
racionalidades e também fabrica um imaginário. 

 
(  )Paralelamente à expansão de consumo de bens tecnológicos e informacionais, 

retraem-se as formas tradicionais representadas pelo consumo de viagem, 
turismo e lazer, saúde e educação, além dos consumos culturais e religiosos. 

 
A seqüência correta é 
a) V - F - V - F. 
b) V - V - V - F. 
c) F - F - F - V. 
d) F - F - V - V. 
e) V - V - F - V. 

 
 

Gabarito: 1. 03 / 2. 77 / 3. d / 4. e / 5. b 


