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Segunda Série do Ensino Médio 
 

Prezados estudantes, esperamos que tudo esteja bem ! 
Apresentamos mais algumas sugestões de materiais, já existentes, complementares, para estudos. 

São, ainda, indicações de apoio e sem obrigatoriedade de acesso! 
O mais importante continua sendo ter muito cuidado com a saúde! 

 

Equipe de Geografia. 
 

Textos: 
 

Texto 1  

Coronavírus: A Indústria 4.0. ajuda a enfrentar os efeitos da Covid-19 

Por Rodney Repullo*. Todas as economias do mundo sofrerão os reflexos da nova pandemia do 

coronavírus. As cadeias globais de manufatura e suprimentos continuam a sentir o efeito 

reverberante da epidemia de COVID-19 e o sentirão por meses, talvez anos. 

Fábricas e empresas de logística buscam garantir as operações, mas enfrentam indisponibilidade de 

mão-de-obra, atrasos no transporte e incertezas regulatórias. Com o número de pessoas 

diagnosticadas com o Coronavírus, que agora ultrapassa dezenas de milhares em todo o mundo, e 

com a maioria dos países adotando o fechamento de fronteiras e barrando a circulação de pessoas, 

o que isso significa para as cadeias de suprimentos globais? 

Cadeias de suprimentos são interrompidas globalmente 

É grande o impacto dos efeitos da nova pandemia nas cadeias de suprimentos e estoques globais 

devido a quarentenas e fechamento prolongado de fábricas, comércio e outros segmentos da 

atividade econômica, incluindo o isolamento de várias cidades e regiões. 

Os efeitos serão duradouros na cadeia de suprimentos internacional, no comércio e no transporte 

marítimo. Isso deixa as indústrias com poucas alternativas para se prepararem para o pior. 

 

Esse ‘novo normal’ exige que todas as organizações entendam seus processos de negócios e 

cadeias de suprimentos, além dos riscos aos quais podem estar expostos como fornecedores e 

clientes. Essa é a única maneira de ajudar e formular o planejamento de negócios daqui para frente. 

Fornecimento de matérias-primas e parcialmente montados 

A pandemia do coronavírus está prejudicando a logística cuidadosamente calibrada do transporte 

global. A navegação interrompida criou um desequilíbrio nos contêineres usados para enviar 
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mercadorias. Os contêineres de 40 pés continuam se acumulando em vários portos em todo o 

mundo. 

À medida que o congestionamento aumenta, os portos estão ficando sem espaço, especialmente 

para contêineres que requerem fontes elétricas. Ainda não sentimos totalmente o efeito do 

congestionamento de contêineres frigoríficos e da interrupção do transporte global, que 

provavelmente aumentará nas próximas semanas. 

“Imagine se você necessitasse encontrar um medicamento contra a coronavírus, então essa 

catástrofe logística estaria no mercado mundial ainda nos próximos meses”. afirmou Yntze 

Buitenwerf, presidente da Seatrade, uma empresa de transporte e remessa internacional sediada em 

Antuérpia, na Bélgica. 

O presidente da Câmara de Comércio Europeia da China, Jörg Wuttke, observa que, a partir de 

março, as interrupções na cadeia de suprimentos atingiram a produção farmacêutica, em particular, 

já que a indústria alemã depende da China para 80% a 85% dos ingredientes farmacêuticos ativos. 

Interrupções de transporte 

Os bloqueios e quarentenas levaram a uma indisponibilidade severa de mão-de-obra nas regiões 

afetadas. Logísticas, como a coleta e transporte de caminhões, foram seriamente afetadas, levando 

as empresas a não conseguirem entregar os produtos acabados. 

Demanda imprevisível do consumidor 

A instabilidade das cadeias de suprimentos não é o único desafio. A mudança na demanda do 

consumidor é outro fator de risco em meio à epidemia de coronavírus. A queda das exportações da 

China atrapalha o comércio de produtos brasileiros destinados à Ásia. 

Interrupções na cadeia de suprimentos: o pior ainda está por vir 

“As empresas estão aprendendo agora como o sistema de produção global é realmente frágil”, disse 

Gabriel Felbermayr, presidente do Instituto Kiel para a Economia Mundial. 

O cenário mostra a forte dependência de muitas indústrias, de uma única fonte de matérias-primas. 

Papel da indústria 4.0 e COVID19 

O gerenciamento de riscos está se tornando uma parte cada vez mais importante do trabalho do 

gerente da cadeia de suprimentos. No entanto, as indústrias que ainda não começaram, ou estão 

em estágios iniciais de transição para a Indústria 4.0, enfrentarão mais dificuldades. 

A versatilidade para avaliar e ajustar os requisitos de estoque, otimizar suas cadeias de suprimentos 

e melhorar o OEE (do inglês, Eficiência Geral de Equipamento) é agora mais imperativa. Empresas 

industriais ágeis podem transformar esse período de incerteza em uma oportunidade de aprimorar 

suas operações para atender a demandas iminentes que sem dúvida flutuarão no futuro próximo. 
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Atenuar a imprevisibilidade da cadeia de suprimentos, a conectividade e o acesso aos dados são 

mais importantes do que nunca, bem como a capacidade de ter visibilidade completa em todo o 

processo de fabricação. 

“As indústrias e a economia em geral estão em um novo cenário, encontrando-se mais vulneráveis 

aos riscos da globalização e à ruptura da cadeia de suprimentos. Portanto, o uso correto de 

conjuntos de dados e ferramentas de previsão será crucial para as empresas, pois elas navegam no 

ambiente atual do mercado e continuam a tomar decisões estratégicas.”, Michael Briody e Todd 

Sibilla da Bloomberg. 

O impacto da imprevisibilidade da cadeia de suprimentos só pode ser mitigado por dados em tempo 
real, entregues às pessoas certas no momento certo. Esta é uma das principais vantagens da 
Indústria 4.0, que permite decisões dinâmicas e proativas em tempo real em resposta às mudanças 
rápidas impostas pelas circunstâncias de crise. Em situações como esta que estamos vivenciando, 
quanto melhor é a automação e qualidade dos dados, melhor será a condução das atividades 
econômicas em um momento de elevada imprevisibilidade. 

* CEO da Magic Software Brasil.  

(https://www.doisamaisfarma.com.br/artigos-tecnicos/a-industria-4-0-ajuda-a-enfrentar-os-

efeitos-da-covid-19/) 

................................................................................................................................................................. 

 

Texto 2                                                

Rumo à precarização estrutural do trabalho 

 

          Há algumas décadas, em meados dos anos 1980, ganhou força explicativa a tese de que a 

classe trabalhadora estava em franca retração em escala global. Com Estados Unidos e Europa à 

frente, a ideia de um capitalismo maquínico e sem trabalho se expandia e mesmo se consolidava, 

conseguindo ampla adesão no universo acadêmico, sindical e político em várias partes do mundo. 

Movida quase que exclusivamente pela técnica, pelo mundo maquínicoinformacional-digital, a classe 

trabalhadora estaria em fase terminal. 

        O mundo real, entretanto, contraditou essa propositura. Se a ideia era no mínimo bastante 

problemática nos países do Norte, como deixar de considerar o monumental contingente de trabalho 

existente no Sul, em especial em países como a China, a Índia e tantos outros asiáticos de 

industrialização recente? Ou ainda no Brasil, no México, entre tantos outros exemplos latino-

americanos dotados de grande contingente de força de trabalho? Ou na África do Sul, com sua 

simbiose explosiva entre classe e raça/etnia?  

       (...)  

       Apesar de parecer que o proletariado industrial, herdeiro da era taylorista e fordista, vem se 

reduzindo em várias partes do mundo capitalista central, há também uma forte contratendência, 

dada pela expansão exponencial de novos contingentes de trabalhadores e trabalhadoras, 

especialmente no setor de serviços, mas também na agroindústria e na indústria, ainda que de modo 

diferenciado em vários países do Sul, de que são exemplos os casos da China, da Índia, da Coreia, 

do Brasil, do México, da África do Sul etc. A China merece uma nota especial. Lá encontramos, 

neste início do século XXI, altas taxas de greves, uma vez que as engrenagens do capitalismo das 
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transnacionais estão levando ao extremo os níveis de superexploração da classe trabalhadora. As 

causas são várias, e o exemplo da Foxconn é elucidativo. Fábrica do setor de informática e das 

tecnologias da comunicação, a Foxconn é um exemplo de electronic contract manufacturing (ECM), 

modelo de empresa terceirizada responsável pela montagem de produtos eletrônicos para Apple, 

Nokia, entre várias outras transnacionais. Em sua unidade de Longhua (Shenzhen), onde são 

fabricados os iPhones, ampliaram-se desde 2010 os suicídios de trabalhadores, em sua maioria 

denunciando a intensa exploração do trabalho ao qual estão submetidos. 

     Se por um lado esse padrão chinês de exploração do trabalho, presente em tantas outras 

unidades produtivas do país, vem se configurando como uma tendência agressiva de exploração em 

escala ampliada, por outro sinaliza que muitas das lutas sociais e das greves recentes lá gestadas 

encontram suas origens nessas precárias condições. As causas do relativo aumento da média 

salarial da classe trabalhadora na China, nesse último período, não foram outras senão resultado 

das inúmeras greves e ações de resistência desencadeadas pelo operariado chinês. 

      Se por um lado esse padrão chinês de exploração do trabalho, presente em tantas outras 

unidades produtivas do país, vem se configurando como uma tendência agressiva de exploração em 

escala ampliada, por outro sinaliza que muitas das lutas sociais e das greves recentes lá gestadas 

encontram suas origens nessas precárias condições. As causas do relativo aumento da média 

salarial da classe trabalhadora na China, nesse último período, não foram outras senão resultado 

das inúmeras greves e ações de resistência desencadeadas pelo operariado chinês.  

      Segundo a organização Students and Scholars Against Corporate Misbehaviour (Sacom), os 

operários da Foxconn trabalhavam, em 2010, doze horas por dia em média, recebendo salários 

aviltantes. Os estudos de Pun Ngai, Jenny Chan e Mark Selden  nos mostram que a tragédia da 

Foxconn foi de tal intensidade que, nos primeiros oito meses daquele ano, 17 jovens trabalhadores 

entre 17 e 25 anos tentaram suicídio, dos quais 13 morreram . Segundo os autores, o triunfo 

comercial da Apple reside, em grande parte, na terceirização da produção de seus eletrônicos para a 

Ásia (e para a Foxconn em particular), que, apenas na China, empregava naquele período cerca de 

1,4 milhão de trabalhadores . Lembram ainda que, desde o final dos anos 1970, a China estabeleceu 

zonas econômicas especiais para atrair capital estrangeiro, o que levou a Apple a buscar essas 

grandes empresas de terceirização a fim de reduzir custos e ampliar mercados. Vale recordar 

também que a Foxconn não só possuía complexos fabris em Shenzhen, mas em mais de quinze 

províncias por todo o país. Acrescentam ainda os autores, citando informações da própria Apple, 

que substancialmente todos os produtos de hardware da companhia são manufaturados por 

parceiros terceirizados localizados principalmente na Ásia. 

      Nessa forte impulsão à terceirização em escala global, sempre segundo a obra citada de Ngai, 

Chan e Selden, os fornecedores de eletrônicos são impelidos a competir uns contra os outros 

visando atender tanto as rigorosas especificações de preço quanto a qualidade do produto e o 

tempo de produção, o que acaba gerando pressões salariais e riscos à saúde dos trabalhadores. 

Essas fortes pressões salariais e condições árduas de trabalho provocaram, em julho de 2009, um 

suicídio. Na ocasião, um jovem operário de nome Sun Danyong, com 25 anos de idade, foi apontado 

como responsável pela perda de um dos protótipos do iPhone 4. Por causa disso, atirou-se do 12º 

andar da Foxconn.  

      Desde então, várias manifestações de descontentamento e também várias greves vêm 

ocorrendo, como forma de denúncia da superexploração e intensificação do trabalho vigente na 

empresa global terceirizada de capital originário de Taiwan. Ainda segundo Ngai, Chan e Selden, as 
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greves e manifestações de revolta na Foxconn formam um espectro mais amplo de ações do 

trabalho por toda a parte na China ao longo das últimas décadas. Com a ampliação das plantas 

produtivas da Foxconn em outras cidades da China (no Brasil, também há uma unidade), houve 

novos suicídios, ainda que em menor escala, nos anos seguintes, como os três casos denunciados 

na unidade de Zhengzhou em 2013.  

       No Japão, cujo capitalismo de tipo toyotista inspirou os países ocidentais, as figuras dos jovens 

operários (decasséguis) que migram em busca de trabalho nas cidades e dormem em cápsulas de 

vidro são emblemáticas, como também o são as ocorrências mais recentes, em Tóquio, de jovens 

trabalhadores sem-casa, subempregados ou desempregados, que procuram refúgio noturno em 

cibercafés – sendo, por isso, denominados ciberrefugiados –, buscando encontrar algum trabalho ao 

mesmo tempo que descansam e interagem virtualmente . Eles se somam às diversas expressões, 

na ponta mais precarizada, do que Ursula Huws  designou como cibertariado, do infoproletariado , 

ou ainda dos intermitentes globais.  

       Ao contrário da eliminação completa do trabalho pelo maquinário informacional-digital, estamos 

presenciando o advento e a expansão monumental do novo proletariado da era digital, cujos 

trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou menos constantes, ganharam novo impulso com as 

TICs, que conectam, pelos celulares, as mais distintas modalidades de trabalho. Portanto, em vez do 

fim do trabalho na era digital, estamos vivenciando o crescimento exponencial do novo proletariado 

de serviços, uma variante global do que se pode denominar escravidão digital. Em pleno século XXI.  

        (...)  

        Contra a rigidez vigente nas fábricas da era do automóvel, durante o longo século XX, nas 

últimas décadas os capitais vêm impondo sua trípode destrutiva em relação ao trabalho: a 

terceirização, a informalidade e a flexibilidade se tornaram partes inseparáveis do léxico da empresa 

corporativa. Assim, movida por essa lógica que se expande em escala global, estamos presenciando 

a expansão do que podemos denominar uberização do trabalho, que se tornou um leitmotiv do 

mundo empresarial. Como o trabalho on-line fez desmoronar a separação entre o tempo de vida no 

trabalho e fora dele, floresce uma nova modalidade laborativa que combina mundo digital com 

sujeição completa ao ideário e à pragmática das corporações. O resultado mais grave dessa 

processualidade é o advento de uma nova era de escravidão digital, que se combina com a 

expansão explosiva dos intermitentes globais.  

        Tudo isso se coaduna com a denominada indústria 4.0. Essa propositura nasceu na Alemanha, 

em 2011, concebida para gerar um novo e profundo salto tecnológico no mundo produtivo, 

estruturado a partir das novas TICs que se desenvolvem celeremente. Ela significará a intensificação 

dos processos produtivos automatizados, em toda a cadeia geradora de valor, de modo que a 

logística empresarial seja toda controlada digitalmente. Sua principal consequência para o mundo do 

trabalho será a ampliação do trabalho morto, tendo o maquinário digital – a “internet das coisas” – 

como dominante e condutor de todo o processo fabril, e a consequente redução do trabalho vivo, 

através da substituição das atividades tradicionais e mais manuais por ferramentas automatizadas e 

robotizadas, sob o comando informacional-digital. 

(...) 

 

ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 

1.ed. São Paulo: Boitempo, 2018.  
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Sugestões de documentários sobre a China:  

 
1) Indústria Americana 
2019 - 1h 50min - Neste documentário, uma empresa chinesa reabre uma fábrica em Ohio e enche o 
povo de esperança. Mas os conflitos culturais podem destruir esse sonho americano. 
 
2) One Child Nation  
2019 - 1h 28min - O documentário mostra as consequências devastadoras da política do filho único 
na China, a partir das entrevistas com quem viveu o processo.  
 

Exercícios: 
 
1 - Enem 2019 A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global 
da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do 
processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção 
e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no 
produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se comparada ao dinamismo dos 
países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período 1980-
2000. 
  

SARTI, F.; HIRATUKA, C. Indústria mundial: mudanças e tendências recentes. Campinas: Unicamp, n. 186, dez. 2010. 
 

A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre 
dispersão espacial e 
 

a) autonomia tecnológica. 
b) crises de abastecimento. 
c) descentralização política. 
d) concentração econômica. 
e) compartilhamento de lucros. 
 

2 - ENEM 2011 Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países 
africanos.  Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas, 
posteriormente 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 
Banco Mundial, que restringem os investimentos chineses, uma vez que estes não se preocupam com a 
preservação do meio ambiente. 
b) Pela ação de ONGs (Organizações Não Governamentais) 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 diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania 
dos países africanos ou manipulação das ações destes governos em favor dos grandes projetos.  
e) Pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o que pode levar à formação de um Mercado 
Comum Sino-Africano, ameaçando os interesses ocidentais. 
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3 - ENEM 2015 O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado 
é só um instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no 
socialismo. Porém os próprios chineses já estão sentindo, na sua sociedade, o seu real significado: 
o mercado não é algo neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a 
construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento 
do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a 
uma polarização da sociedade chinesa. 
 

OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011 (adaptado) 
 

No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à 
construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, à qual 
o modelo econômico chinês atual se contrapõe é a 
 
a) desestatização da economia. 
b) instauração de um partido único. 
c) manutenção da livre concorrência. 
d) formação de sindicatos trabalhistas. 
e) extinção gradual das classes sociais. 

 
 
4 - ENEM 2010  O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os mais industrializados do mundo 
(EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a União Europeia e os principais 
emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia 
do Sul, Indonésia, México e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns 
internacionais de decisão e consulta.  
 

ALLAN. R. Crise global. Dísponivel em:http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2010. 
 

Entre os países emergentes que formam o G-20, estão os chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China), termo criado em 2001 para referir-se aos países que 

a) apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. 
b) possuem base tecnológica mais elevada. 

c) apresentam índices de igualdade social e econômica mais acentuados. 

d) apresentam diversidade ambiental suficiente para impulsionar a economia global. 

e) possuem similaridades culturais capazes de alavancar a economia mundial. 
 

 
5 - O Partido Comunista chinês anunciou nesta quinta-feira (29.10.2015), o fim de uma política 
instaurada há mais de 30 anos no país. A reforma foi anunciada após o plenário anual do partido e 
no mesmo dia da aprovação do XIII Plano Quinquenal para o período 2016/2020.  
 

(http://goo.gl/ay8nBc. Adaptado) 
 

A reforma anunciada trata 
 

a) da aposentadoria compulsória. 
b) da política do filho único. 
c) da proibição do trabalho infantil. 
d) da pena de morte para inimigos do Partido. 
e) da política que proíbe cultos religiosos  
 
 
 
 

http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/
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6 - ENEM 2017 No início de maio de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração 
HYSY-981 nas águas contestadas do Mar da China Meridional suscitou especulações sobre as 
motivações chinesas. Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu, com 
esse gesto, demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com suas 
reivindicações de direito de exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas. 
 

KLARE, MT. A guerra pelo petróleo se joga no mar. Le Monde Diplomatique Brasil, abr. 2015. 
 

A ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um Conflito que tem como foco 
o(a): 
 

a) Distribuição das zonas econômicas especiais. 
b) Monopólio das inovações tecnológicas extrativas. 
c) Dinamização da atividade comercial. 
d) Jurisdição da soberania territorial. 
e) Embargo da produção industrial. 
 

7 - FGV 

 
 

A Nova Rota da Seda chinesa, denominada Um Cinturão, Uma Rota, prevê a construção de 
corredores terrestres e uma via marítima para integrarem a economia chinesa à Europa e à África. 
 

A esse respeito, assinale a opção correta. 
 

a) Permite projetar a China como potência mundial, ao conectar mais da metade da população do 
globo por meio de corredores econômicos transcontinentais. 
b) Promove a abertura da China para a economia de mercado, ao buscar parcerias comerciais 
estrangeiras como principal estratégia de desenvolvimento do país. 
c) Exemplifica a ambição geopolítica da China de dominar o mercado asiático, disputando zonas de 
influência com a Parceria Transpacífica, idealizada pelo governo Trump. 
d) Fortalece a participação chinesa no BRICS, ao privilegiar investimentos em infraestrutura física e 
digital para seus países membros. 
e) Representa uma iniciativa de intercâmbio tecnológico com a África e com a Eurásia para criar elos 
logísticos facilitadores da exportação de commodities chinesas. 
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Gabarito: 
 

1 - D 
 

2 - D 
 

3 - E 
 

4 - A 
 

5 - B 
 

6 - D 
 

7 - A 
 


