
1

A economia mundial atual

1 Complete o quadro que explica as princi-
pais características da economia global,
conforme o modelo.

4 Observe o mapa e responda.

2 Explique o que é a globalização da econo-
mia mundial.

3 Observe a foto e responda.

Expansão dos fluxos Bilhões de dólares são
financeiros. movimentados pelo

mundo todos os dias,
como investimentos em
bolsas de valores ou
pagamentos por merca-
dorias ou serviços.

Crescimento do
comércio
internacional.

Mundialização da
produção.

Inter-relação dos
países.

Desenvolvimento
da tecnologia.

• Como foi possível tornar uma área árida,
como a retratada na foto, em uma área fértil?

• Cite as vantagens proporcionadas pela
modernização da agropecuária.

• Cite as desvantagens proporcionadas pela
modernização da agropecuária.

Canal de irrigação. Juazeiro (BA), 1995.
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• Explique os conceitos exportação e importação.
• Que regiões do mundo apresentam índices

de exportação superiores aos de importação?
• Balança comercial é o resultado das rela-

ções comerciais entre países. É o saldo das

O comércio Mundial

Fonte: www.wto.org. Acesso em 10 fev. 2003.

exportações menos as importações. Que
continente, representado no mapa, apresen-
ta o maior déficit na sua balança comercial?

5 Escreva um texto explicando a balança co-
mercial brasileira.
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Os financiadores das economias mundiais

6 Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e corri-
ja as frases falsas.
a) ( ) O FMI e o Banco Mundial são institui-

ções vinculadas à ONU e têm sede em
Washington, EUA.

b) ( ) A maior parte das ações do FMI e do
Banco Mundial pertencem aos Estados
Unidos, à Alemanha, ao Japão, ao Reino
Unido e à França.

c) ( ) As reformas econômicas impostas pelo
FMI estão sempre voltadas para as
melhorias do bem-estar social da população
dos países devedores.

d) ( ) O FMI e o Banco Mundial são institui-
ções autônomas, sem vínculos com qual-
quer país ou organização internacional.

7 Complete o quadro com as principais fun-
ções do FMI e do Banco Mundial.

8 Leia o texto, observe os quadros e responda.
Do total de 184 países que formam cada uma
das instituições, apenas sete países detêm
45,43% e 42,96% do poder de voto no FMI e
no Banco Mundial, respectivamente. O res-
tante dos votos encontra-se diluído entre os
demais países-membros.

Fonte: Banco Central do Brasil. Disponível em: www.bcb.gov.br. Acesso em 15 jun. 2003.
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• Qual é a característica comum apresentada
pelos três países do quadro?

• Países como o Brasil têm poder de voto nes-
sas instituições? Descreva o poder de voto
dos países subdesenvolvidos.

• Explique o poder que os Estados Unidos têm
sobre os demais países, analisando o quadro.

9 Observe o gráfico e responda.

• Em quais períodos a dívida externa brasileira manteve-se praticamente estável?
• Em quais períodos a dívida externa brasileira aumentou em maior proporção?
• Qual o papel do FMI e do Banco Mundial na economia brasileira e mundial?

FMI

País Poder de voto em %
Estados Unidos 17,14
Japão 6,15
Alemanha 6,01

Banco Mundial

País Poder de voto em %
Estados Unidos 16,40
Japão 7,87
Alemanha 4,49

Funções

FMI

Banco
Mundial

Evolução da dívida brasileira — em milhões de US$
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Respostas

1. • O fluxo de mercadorias entre os países foi multiplicado por
seis entre 1975 e 1995. Nos últimos anos, produtos impor-
tados podem ser facilmente encontrados no mercado inter-
no dos países. Cerca de dois terços do fluxo de mercadorias
ocorrem entre os países desenvolvidos, com maior capaci-
dade de consumo.

• Grande parte da produção e do comércio mundiais é contro-
lada por empresas transnacionais, com sede nos países de-
senvolvidos, mas com filiais nos cinco continentes. Os lucros
gerados pelas filiais são enviados aos países de origem da
empresa, que também lucram com a compra de produtos
primários a baixo custo, produzidos no país que sedia a filial.

• Uma decisão política ou econômica tomada em qualquer ponto
do planeta pode provocar reações em todo o mundo.

• O desenvolvimento tecnológico nas áreas de informática e
telecomunicações permite que uma pessoa receba informa-
ções em tempo real em qualquer ponto do planeta. Isso ocor-
re graças ao desenvolvimento de satélites e à criação e insta-
lação de fibras ópticas (cabos que transmitem dados a uma
altíssima velocidade).

2. Globalização da economia mundial é o nome dado ao proces-
so vivido a partir da duas últimas décadas do século XX em
que produtos fabricados em todas as partes do mundo pude-
ram ser comercializados em todos os continentes, devido à
aplicação de modernas tecnologias tanto no processo produ-
tivo como também nas telecomunicações e nos transportes.

3. • O desenvolvimento tecnológico permitiu que a área árida se
tornasse uma área fértil com a utilização de fertilizantes e a
irrigação do solo. Na agricultura, a tecnologia é utilizada na
preparação do solo, na semeadura, na colheita, no transpor-
te e na estocagem.

• Na pecuária, ela é empregada na produção do rebanho por
inseminação artificial, produção de vacinas, medicamentos
e outros cuidados com o rebanho e com as pastagens.

• Grande massa de trabalhadores rurais perderam seus em-
pregos. A mecanização das lavouras e das áreas de criação
propiciou mudanças dos tipos de trabalho no campo, redu-
zindo a quantidade de mão-de-obra para aqueles que domi-
nam as novas tecnologias; a mão-de-obra que perdeu seu
trabalho no campo foi expulsa para a cidade.

4. • Exportação é a venda de produtos de um país para outro;
importação é a compra de produtos de um país por outro.

• América do Norte e América do Sul.
• Ásia.

5. Espera-se que o aluno comente que o Brasil exporta mais
do que importa. O Brasil exporta produtos originados no
setor primário de produção (extração, agricultura e pecuá-
ria), produtos de baixo valor, e importa produtos industriali-
zados de alto valor e tecnologia. Nas relações comerciais
internacionais países subdesenvolvidos, como o Brasil, fi-
cam com a  desvantagem da diferença desfavorável de pre-
ço entre os produtos que têm que comprar e os que têm
que vender.

6. • V.
• V.
• F.
• F.

7. • FMI: Promover a estabilidade dos sistemas monetários,
promover os acordos monetários, facilitar o comércio in-
ternacional.

• Banco Mundial: Facilitar a reconstrução dos países destruídos
pela 2a Guerra Mundial, conceder empréstimos para o de-
senvolvimento dos países mais pobres.

8. • A característica comum é a de serem os países com maior
poder de voto no FMI e no Banco Mundial.

• Sim, mas o poder de voto dos países subdesenvolvidos é
muito pequeno, devido à falta de influência política desses
países.

• Analisando o quadro, podemos constatar que os Estados
Unidos são o país mais poderoso, mesmo se comparado
com outros países ricos. De acordo com as tabelas, perce-
be-se que os Estados Unidos têm quase três vezes mais
poder que o Japão, o segundo mais poderoso, tanto no FMI
quanto no Banco Mundial.

9. • Nos períodos de 1946 a 1950, de 1960 a 1965, e de 1985 a
1990.

• Nos períodos de 1955 a 1985, e de 1990 a 2000.
• O papel do FMI é promover a estabilidade dos sistemas

monetários, promover os acordos monetários, facilitar o co-
mércio internacional, enquanto o do Banco Mundial é facili-
tar a reconstrução dos países destruídos pela 2ª Guerra
Mundial, conceder empréstimos para o desenvolvimento dos
países mais pobres.


