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DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO: VELHOS E NOVOS POLOS 
 

A evidente bipolarização mundial da Guerra Fria, de certa forma, colocou em segundo plano 
uma acirrada disputa travada dentro do bloco capitalista. Embora aliados diplomáticos, as potências 
capitalistas que se reestruturaram no pós II Guerra Mundial passaram a competir com os EUA pela 
hegemonia global, pelo menos na dimensão da Divisão Internacional do Trabalho (DIT)2. O fim da 
Guerra Fria fez que esta disputa se acirrasse e ganhasse ainda mais atenção. 

Assim, a aparente unipolaridade política e militar que se desdobra da hegemonia 
estadunidense se contrasta com a multipolaridade econômica do mundo. Não é por acaso que alguns 
autores prefiram chamar a Nova Ordem Mundial de unimultipolar. 

Algumas potências industriais exercem grande influência em todo o mundo e, em especial, nas 
suas vizinhanças. Estes polos de poder econômico comandam todo um sistema produtivo e de trocas 
comerciais, fazendo com que os outros países ocupem papéis secundários neste sistema. De uma 
maneira geral, enquanto nos países centrais (isto é, nos polos do poder econômico) se concentrariam 
as sedes da maioria das empresas transnacionais, sendo os principais responsáveis pela produção 
industrial, sobretudo dos bens de alta tecnologia, os países periféricos se limitariam em fornecer 
matéria-prima e bens de baixo valor agregado, se subordinando economicamente às potências. 

Contudo, como o que move o capitalismo é o interesse pelo lucro, muitas empresas que 
nasceram nos países centrais transferiram parte de suas atividades produtivas para os países 
periféricos. Em outras palavras, a procura por mão-de-obra barata e por outras vantagens econômicas 
serviram de estímulo para que muitas empresas migrassem para os países periféricos, o que 
redinamizou a DIT. Ainda assim, as etapas das cadeias produtivas que exigem mão-de-obra mais 
especializada, assim como as empresas que prestam os serviços mais sofisticados e, por fim, os 
centros administrativos e de marketing das grandes empresas globais, em sua maioria, 
permaneceram nos países centrais. 

Os países ricos vêm se esforçando para concentrar em seus territórios as etapas mais 
sofisticadas das cadeias produtivas. Assim, embora parte da produção industrial tenha migrado do 
centro para a periferia, os países centrais ainda são os principais produtores e exportadores de alta-
tecnologia, de conhecimento e de produtos de maior valor agregado. A produtividade do trabalho 
nestes países – graças às inovações em automação e gerenciamento e aos altos índices de 
escolaridade – tende a ser muito mais alta do que a dos países periféricos. 

O deslocamento de empresas de países ricos para países pobres – que é uma das principais 
marcas da globalização econômica – acabou produzindo um aumento do desemprego em muitos 
países centrais, ao mesmo tempo em que mantinha os empregos de maior “prestígio” e salário 
concentrados nestes mesmos países. 

É comum ouvir que as empresas transnacionais não têm pátria e que são efetivamente globais. 
Entretanto, esta desvinculação entre as grandes empresas globais e os Estados que as sediam é 
relativa e varia de acordo com os contextos. Vale lembrar que os seus lucros ainda são enviados para 
as suas matrizes e para seus acionistas que, em grande parte, residem nestes países. Além disso, os 
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centros administrativos e operacionais dessas empresas ainda permanecem nos países centrais, 
onde procuram também exercer influência em seus governos. O socorro financeiro bilionário dado 
pelo governo dos EUA à empresa automotiva GM, logo depois da crise de 2008, por exemplo, é um 
demonstrativo da íntima relação que os Estados ainda mantém com as empresas sediadas em seus 
territórios, ainda que a maior parte da operação das mesmas ocorra em outros países. 

Entender essa dinâmica do capitalismo é crucial para o entendimento das mudanças que vêm 
ocorrendo na Nova Ordem Mundial. Como já foi dito, existem países que lideram o mundo na chamada 
multipolaridade econômica. No entanto, apesar de terem alcance global, cada um destes polos possui 
áreas de influência, ou periferias, onde exercem maior capacidade de controle. Terminada a Guerra 
Fria, ainda na década de 1990, três polos se destacaram nesta disputa: EUA, a União Europeia e o 
Japão. 

Os EUA, centro de comando do antigo NAFTA, agora USMCA, tem o continente americano 
como sua principal área de influência, tendo sido, até recentemente, o principal parceiro comercial da 
maioria dos países deste continente. Rivalizando com os EUA, atualmente a China vem assumindo o 
posto de principal parceiro comercial de grande parte dos países americanos. Até mesmo o Brasil, 
que historicamente tinha os EUA como principal parceiro comercial, passou a ter a China como o seu 
principal parceiro comercial, fato que já completou uma década. 

A União Europeia tem a própria Europa e a África como sua principal área de influência. O 
núcleo que comanda a cadeia produtiva da União Europeia é liderado pela Alemanha e seguido pela 
França, Reino Unido, Itália, Bélgica e Holanda, principalmente. Entretanto, devido à forte integração 
que os países membros deste bloco possuem atualmente, fica cada vez mais difícil considera-los 
isoladamente. Assim como ocorre com os EUA, a ascensão chinesa também tem penetrado nas áreas 
de influência tradicionalmente europeia, especialmente na África. Atualmente, grande parte das 
exportações de recursos naturais – especialmente do petróleo – dos países africanos tem a China 
como principal destino. 

Já o Japão, um dos centros econômicos da APEC3, tem o sudeste asiático e a Oceania como 
sua principal área de influência. Contudo, assim como vem ocorrendo com os EUA e a União 
Europeia, a hegemonia econômica japonesa no sudeste asiático também vem sendo ameaçada pela 
ascensão chinesa. Como se vê, as áreas de influência dos EUA, da União Europeia e do Japão são 
muito parecidas das que estavam sobre os seus domínios nos tempos do Imperialismo. Isto, 
certamente, não é por acaso. 

Pelo exposto, fica claro que, além dos três polos supracitados, a China também assumiu um 
protagonismo na DIT neste terceiro milênio. Apesar de ainda apresentar indicadores sociais 
relativamente baixos em comparação aos EUA, à União Europeia e ao Japão, não resta dúvida de 
que a China, atualmente, ocupa um lugar de destaque na DIT e na Ordem Geopolítica Mundial, sendo 
uma potência industrial. No entanto, não é apenas a economia chinesa que vem ganhando cada vez 
mais destaque internacional, pois a influência política desta potência também vem crescendo 
consideravelmente. 

Na medida em que esta potência cresce economicamente ela também aumenta os seus 
investimentos em diferentes setores, incluindo o bélico-militar. Já há alguns anos este país é o 
segundo que mais investe em defesa no mundo, perdendo apenas para os EUA. Mantendo-se esse 
ritmo de crescimento econômico, é provável que em algum momento os seus investimentos no setor 
bélico-militar se igualem, ou mesmo ultrapassem, os dos EUA. Seja como foi, já estamos nos 
aproximando de uma bipolaridade política e militar no mundo. 

Mas não é somente a China que ascendeu economicamente e passou a ocupar um papel de 
destaque na DIT. Alguns países se industrializaram tardiamente e deixaram de ser exclusivamente 
agroexportadores. Muitos deles costumam ser chamados de semiperiféricos. São os casos do Brasil, 
da África do Sul e da Índia, entre outros. 

Muitos destes países semiperiféricos também são chamados de “emergentes”. Este termo tem 
sido empregado para se referir a países que ganharam importância econômica internacional e que 
assumiram significativa influência regional, como verdadeiras potências regionais. Novamente, Brasil, 
África do Sul e Índia são ótimos exemplos. Todavia, apesar da mudança de seus respectivos papeis 
na DIT, estes países continuaram apresentando indicadores sociais muito piores do que os dos países 
ricos. 

Até poucos anos atrás, o grupo denominado BRICS havia se tornado a grande referência 
internacional em se tratando de países emergentes. Trata-se de um fórum internacional com 
participação do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Para rivalizar com o FMI, este 
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grupo chegou a criar um banco próprio. Contudo, as crises brasileira, russa e sul-africana dos últimos 
anos fizeram com que este grupo perdesse parte do destaque que haviam conquistado. Além disso, 
a imensa superioridade da economia chinesa em relação aos demais membros do grupo também 
passou a ser visto como um problema, já que cria um desequilíbrio interno. Ainda assim, este fórum 
continua ativo e cumpre um importante papel na Ordem Mundial contemporânea. 

Além destes, é importante destacar também que alguns países de industrialização tardia – isto 
é, que ainda não haviam se industrializado até meados do século XX – não somente se tornaram 
importantes polos industriais, como também passaram a registrar elevados indicadores sociais, como 
são os casos dos Tigres Asiáticos4. Estes, aliás, são classificados como países de alta renda pelo 
FMI e de desenvolvimento humano muito elevado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento). 

Em suma, a DIT atual possui muitos atores relevantes competindo uns com os outros, cada 
qual procurando conquistar mais e mais fatias dos mais variados mercados. Isto, claro, tem provocado 
conflitos, já que, quando um país conquista um mercado, outro acaba perdendo o mesmo, ainda que 
parcialmente. O anúncio do aumento de tarifas alfandegárias por parte dos EUA nos últimos anos 
são, em parte, resultado deste processo. A guerra comercial que este país vem travando, 
especialmente com a China, revela a dificuldade que algumas potências estão enfrentando para 
competir com as algumas potências em ascensão. 
 

INDICADORES DAS MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO 

Posição País 

Produto Interno Bruto (2018) Índice de 
Desenvolvimento 
Humano (2019) 

Coeficiente 
de Gini (2016-

2018) 
Total (trilhões 

de U$) 
Per capita 

(milhares de U$) 

1º EUA 20,5 62,7 0.920 (15º) 41,4 

2º China 13,6 9,7 0,758 (85º) 38,5 

3º Japão 4,9 39.2 0.915 (19º) 32,9 

4º Alemanha 3,9 47,6 0.939 (4º) 31,9 

5º Índia 2,8 2,0 0.647 (129º) 37,8 

6º Reino Unido 2,8 42,9 0.920 (15º) 34,8 

7º França 2,7 41,4 0.891 (26º) 31,6 

8º Itália 2,0 34,4 0.883 (29º) 35,9 

9º Brasil 1,8 8,9 0.761 (76º) 53,9 

10º Canadá 1,7 46,2 0.922 (13º) 33,8 

11º Rússia 1,6 11,2 0.824 (49º) 37,5 

12º Coreia do Sul 1,6 31,3 0.906 (22º) 31,6 

13º Espanha 1,4 30,3 0.893 (25º) 34,7 

14º Austrália 1,4 57,3 0.938 (6º) 34,4 

15º México 1,2 9,6 0.767 (76º) 45,4 

Elaboração: Tiago N. Galinari. Fonte: PNUD e Banco Mundial. 
 
 

REDISTRIBUINDO O PODER GLOBAL: ASCENSÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
INTERGOVERNAMENTAIS E DOS FÓRUNS INTERNACIONAIS 
 
 Desde o fim da II Guerra Mundial, o número de organizações intergovernamentais e de fóruns 
internacionais cresceu significativamente. Criados a partir de tratados internacionais, isto é, através 
do compromisso firmado entre diferentes países, tais organizações e fóruns vêm contribuindo para o 
estreitamento de relações mais horizontalizadas entre os países, reforçando a cooperação 
internacional. Em outras palavras, o multilateralismo passou a desempenhar um papel mais relevante 
na Ordem Geopolítica Mundial, já que o mesmo vem contribuindo para a redistribuição (ainda que 
parcialmente) do poder global. E isso aumentou ainda mais com o fim da Guerra Fria. 

Algumas organizações intergovernamentais possuem alcance global e agremiam muitas 
dezenas e, não raramente, mais de uma centena de países. É o caso da ONU (Organização das 
Nações Unidas), criada em 1945, e de muitas agências a ela subordinadas, como são os casos da 
OMS (Organização Mundial da Saúde), fundada em 1948, e do ACNUR (Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados), fundado em 1950. Atualmente, a ONU possui 193 países membros, 
sendo a mais importante organização intergovernamental. 

É importante destacar que as resoluções aprovadas na Assembleia Geral da ONU não têm 
efeito imediato nos países, pois elas não ultrapassavam as soberanias nacionais. Assim, a rigor, nem 
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a ONU e nem as agências a ela subordinadas podem realizar ações no território de um país sem que 
o governo do mesmo autorize tal ação. De todo modo, as discussões realizadas através deste 
organismo, especialmente a partir de sua Assembleia Geral, têm permitido que temas de relevância 
global sejam debatidos multilateralmente e que os países historicamente excluídos das decisões 
internacionais participem, mesmo que indiretamente, das grandes tomadas de decisão. Em suma, a 
Assembleia Geral da ONU, de maneira geral, tem dado voz aos povos, grupos e territórios que 
tradicionalmente vem sendo impedidos de participar de importantes debates internacionais. 

Outras organizações intergovernamentais possuem alcance regional, agremiando apenas 
países “próximos”, na maioria das vezes do mesmo continente. São os casos da OEA (Organização 
dos Estados Americanos), criada em 1947, e do Mercosul (Mercado Comum do Sul), criado em 1991, 
ambos no continente americano. Contudo, enquanto o primeiro abrange quase todos os países do 
continente, o segundo abrange apenas alguns países da América do Sul. 

Com alcance regional, a ascensão dos blocos econômicos, sobretudo a partir da década de 
1990, reorganizou o comércio internacional e fortaleceu a integração da cadeia produtiva inter-
regional. O comércio intra-bloco se tornou vital para alguns países, que passaram a realizar a maior 
parte de suas trocas comerciais no interior destes blocos. 

Além do alcance, a natureza destas organizações também varia muito. Enquanto organizações 
como a ONU e a OEA visam a integração e a cooperação de seus membros, especialmente no âmbito 
político e diplomático, organizações como a OMC5 e a USMCA visam, quase exclusivamente, a 
regulação do intercâmbio comercial de seus membros. Já organizações como a OTAN e a OTSC 
(Organização do Tratado de Segurança Coletiva), por sua vez, se configurariam como alianças 
militares. Seja como for, a maioria das organizações intergovernamentais procuram integrar os países 
membros em diferentes âmbitos: político, diplomático, econômico, social etc. A União Europeia, com 
seus 27 países membros, é um bom exemplo de organismo intergovernamental que integra os seus 
membros a partir de diferentes âmbitos. 

Enquanto alguns organismos intergovernamentais podem reforçar o poder de certas 
potências, facilitando com que as mesmas exerçam influência sobre os demais países membros, 
outros organismos intergovernamentais podem contribuir para dar visibilidade aos países pobres. 
Enquanto o FMI ilustraria o primeiro caso, a Assembleia Geral da ONU ilustraria o segundo. Isto não 
quer dizer, claro, que a capacidade política dos países pobres é o mesma que a das grandes 
potências, mesmo dentro da ONU. Países como os EUA e a França exercem muito mais influência 
na ONU do que países como Haiti e Camboja, por exemplo. Seja pela tradição diplomática, pela 
capacidade de financiar o organismo ou, sobretudo, por integrarem o seu Conselho de Segurança, as 
grandes potências tornam a própria ONU num organismo desigual. 

A estrutura do Conselho de Segurança da ONU, aliás, demonstra bem como a Ordem Mundial 
ainda segue desequilibrada, já que ela forma um oligopólio do poder decisório sobre temas de 
segurança. Os principais vencedores da II Guerra Mundial – EUA, Rússia (principal herdeira da 
URSS), França, Reino Unido e China – compõem tal Conselho como membros efetivos e com poder 
de veto. Os demais países membros da ONU se revezam como membros rotativos, sem poder de 
veto. Deste modo, além dos cinco membros permanentes, o Conselho de Segurança da ONU ainda 
conta com outros dez membros rotativos, com mandatos de dois anos. 

Além da Assembleia Geral da ONU, as discussões que ocorrem no seio da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) também refletem um novo jogo de forças internacional, que não envolve 
somente as grandes potências. A despeito de a criação deste organismo ser fruto da 
internacionalização da economia – algo que foi conduzido pelas grandes potências –, nas 
negociações (também chamadas de rodadas) entre os países membros são claros os choques entre 
os países ricos e os países pobres. Os entraves na Rodada de Doha – que vem sendo negociada 
desde 2001 e que tem pretensões de estabelecer um grande acordo global de comércio –, por 
exemplo, demonstra como os países emergentes têm feito exigências e forçado os países ricos a 
recuar em certas propostas e práticas em matéria de comércio internacional, algo que seria 
impensável há um século atrás, quando grande parte dos países hoje chamados de emergentes 
sequer eram plenamente independentes. 

Em suma, se nos tempos da Guerra Fria a maioria dos organismos intergovernamentais não 
possuíam muito poder e/ou eram muito influenciados pelos EUA ou pela URSS – no caso específico 
dos organismos que agremiavam os países socialistas, como a COMECON, por exemplo – nas 
últimas décadas as coisas mudaram significativamente. 
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Algo semelhante ocorre em relação aos fóruns internacionais, que são organizados através de 
grupos de países que enviam representantes para reuniões, muitas vezes anuais. Através destes 
fóruns os países realizam discussões e negociações sobre variados temas. Entre os mais importantes, 
destacam-se a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o G-7, o G-
20 e o próprio BRICS. Enquanto o G-7, criado em 1975, reúne apenas países ricos (EUA, Canadá, 
Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Japão), o G-20, criado em 1999, reúne também países 
emergentes, como o Brasil e a Índia. Atualmente, o G-20 possui mais capacidade para mobilizar a 
comunidade internacional para a assinatura de tratados do que o G-7, o que demonstra o ganho de 
importância e de influência dos países emergentes. 

Entre os fóruns com participação brasileira, também merece destaque o G-4, que conta ainda 
com participação alemã, indiana e japonesa. Este fórum cobra da ONU uma reforma de seu Conselho 
de Segurança, de modo a ampliá-lo. 

Diversos protocolos vêm sendo assinados multilateralmente a partir dos debatidos ocorridos 
nestes fóruns e, com isso, um “novo futuro” vem sendo estabelecido a partir do comprometimento dos 
países em cumprir as resoluções destes tratados. As pautas são muitas: meio ambiente, trabalho, 
gênero, refugiados etc. A participação dos países nas discussões que resultam nestes tratados e a 
liberdade que os seus representantes têm para assiná-los reforça o caráter multilateral que permeiam 
algumas decisões com impacto global. 

Mas não são apenas os países que se reúnem através de fóruns internacionais ou que criam 
organizações internacionais. Tendo adquirido muita importância nas últimas décadas, o terceiro setor 
vem desempenhando um decisivo papel em algumas questões internacionais, o que, obviamente, 
também impacta na Ordem Mundial. Organizações internacionais não governamentais, como a Cruz 
Vermelha e o Green Peace, por exemplo, exercem muita influência na opinião pública em todo o 
mundo, o que contribui para uma mudança na política externa de alguns países, sobretudo os 
democráticos. 

Críticos da atuação de muitos governos no combate da pobreza e da desigualdade, alguns 
fóruns internacionais vem sendo organizados por ONGs e por movimentos sociais para discutir e 
propor alternativas para o desenvolvimento, como é o caso do Fórum Social Mundial. Em outras 
palavras, a sociedade civil organizada também vem impactando na Ordem Mundial do pós Guerra 
Fria. 

Cada vez mais, parece haver um esforço de alguns setores, tanto nos países ricos como nos 
pobres, para repensar as políticas externas de seus governos. O aumento de uma opinião pública 
mais progressista nos países ricos vem contribuindo para que seus governos repensem suas políticas 
externas e não se envolvam mais em guerras, por exemplo. Tudo isso também tende a favorecer na 
criação de um ambiente internacional mais harmonioso. 

Contudo, apesar das mudanças que vem ocorrendo, ainda estamos muito distantes de uma 
Ordem Mundial pautada, de fato, no multilateralismo. O mundo segue ameaçado por aqueles que 
possuem armas, economicamente muito desigual e com uma Ordem Geopolítica bastante 
desequilibrada. 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1) Faça uma lista contendo as palavras e expressões presentes no texto que você não conhecia. Busque 

no dicionário e na Internet o seu significado e, em seguida, elabore um glossário. 

 

2) Pesquise na Internet sobre os seguintes indicadores: 

- PIB 

- PIB per capita 

- IDH 

- Coeficiente de Gini 

Em seguida, responda: 

a) Por que países como China e Índia, apesar de terem altos PIBs, não possuem altos PIBs per capita? 



 

b) Qual dos indicadores presentes no quadro INDICADORES DAS MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO 

mede a desigualdade? 

 

c) Qual dos países retratados no quadro INDICADORES DAS MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO é o 

mais desigual? Como essa desigualdade reflete na paisagem de suas metrópoles? 

 

d) Quais dimensões são utilizadas para calcular o IDH? Por que este indicador mede o desenvolvimento 

humano com mais precisão do que o PIB per capita? 

 

3) Consulte (num Atlas ou na Internet) um planisfério político (mapa-múndi). Veja a localização de todos 

os países que integram o G-7 e o G-20. Em seguida, aponte com um X no mapa abaixo a localização de 

cada um desses países. Crie símbolos e legenda para diferenciar os membros do G-7 dos demais países. 

 

 

4) Identifique no texto os fóruns internacionais e os blocos econômicos com participação brasileira. Em 

seguida, discuta o papel do Brasil em cada um destes organismos. 

 

5) Diferencie unilateralismo e de multilateralismo. Em seguida, discuta por que algumas ações do governo 

estadunidense nos últimos anos, como a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a retirada do 

Acordo de Paris ou, ainda, a sua retirada do Tratado Transpacífico podem ser consideradas medidas 

unilaterais. 

 


