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Quando pensamos no panorama local do Estado de
Goiás, devemos lembrar que ele é um dos maiores produtores de tomate, milho e soja do Brasil. Responsável
por 33% da produção nacional de sorgo, Goiás é o principal produtor desse grão no país. Outros cultivos importantes são: algodão, cana-de-açúcar, café, arroz, feijão,
trigo e alho.
Deste modo, a pecuária, por sua vez, está em constante expansão. O estado possui, atualmente, o terceiro
maior rebanho bovino do país. O aspecto negativo com
relação à agropecuária é que ela é a principal atividade
responsável pela destruição do bioma Cerrado, visto que
desencadeia constantes desmatamentos e degradação
do solo.
Sendo assim, Goiás também possui reservas minerais. Entre essas, destacam-se os municípios de Minaçu
(extração de amianto), Niquelândia e Barro Alto (níquel),
além de Catalão (fosfato).
Outrossim, a indústria goiana é responsável por 27%
do PIB regional, esse setor da economia vem se diversificando constantemente. A cidade de Goiânia, capital do
estado, abriga boa parte dos complexos industriais. Outras cidades que se destacam são: Aparecida de Goiânia,
Anápolis, Catalão, Rio Verde e Itumbiara.
Com isso, o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA)
possui o maior polo farmoquímico da América Latina,
abrigando também, indústrias alimentícias, automobilísticas, têxteis, além de possuir o único porto seco brasileiro.
Ademais, o turismo é outra atividade de fundamental importância para a economia goiana. As cidades de
Caldas Novas e Rio Quente, principais estâncias hidrotermais do país, atraem milhares de visitantes. O turismo
histórico é cultuado na Cidade de Goiás (Goiás Velho),
Corumbá e Pirenópolis. Na região da Chapada dos Veadeiros e do Rio Araguaia, o turismo ecológico é proporcionado.
Dados referentes à exportação e importação de Goiás:
Exportações – 4,1 bilhões de dólares
Soja: 27%
Carne bovina: 16%
Resíduos da extração do óleo de soja: 12%
Sulfeto de cobre: 12%
Carne de aves: 7%
Ferro-nióbio: 3%
Milho em grãos: 3%
Outros: 20%.
Importações – 3 bilhões de dólares:
Carros e peças: 37%
Adubos e fertilizantes: 20%
Produtos farmacêuticos: 12%
Máquinas e equipamentos: 8%
Enxofre: 3%
Outros: 20%.

FIQUE ATENTO!

Localizado na região Centro-Oeste, na qual
a atividade agropecuária tem grande destaque, Goiás apresenta extensas áreas de
pastagens e lavouras. Quase metade do território goiano é formada por latifúndios rurais, ou seja, propriedades com mais de mil
hectares.
O Brasil durante muito tempo ocupou destaque somente no setor primário, com a agropecuária e o extrativismo (vegetal, mineral e animal). Após consecutivas
crises econômicas, atualmente o Brasil é considerado um
dos mais industrializados países, por isso ocupa o décimo quinto lugar nesse segmento em escala global.
Sendo assim, a intensificação da indústria brasileira faz com que o país possua um enorme e variado
parque industrial que produz desde bens de consumo à
tecnologia de ponta.
Deste modo, a configuração como país industrializado não reflete na realidade nacional, isso porque a industrialização não ocorre de forma homogênea no país, ou
seja, ela se encontra irregularmente distribuída no território,
onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica.
Com isso, a maior concentração de indústrias brasileiras está situada na Região Sudeste, principalmente em
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados onde
o processo de industrialização teve início. Os estados
citados detêm parques industriais modernos e diversificados que atuam com maior destaque na produção de
produtos químicos, além da indústria automobilística e
tecnologia de ponta.
Logo, outra região que ocupa grande destaque no
cenário nacional é a Região Sul. Segundo lugar em industrialização, essa porção do país desenvolve indústrias
que atuam especialmente no beneficiamento de produtos primários, atividade denominada de agroindústria,
que desempenha um importante papel na economia nacional. A Região Sul sobressai também na produção de
peças e metalurgia.
Ademais, no Sudeste, a base industrial encontra-se
vinculada a produtos tradicionais, como a produção têxtil, de álcool e açúcar. Entretanto, recentemente o parque
industrial dessa região tem ingressado em um processo de modernização e diversificação da indústria. E, com
isso, o Norte e o Centro-Oeste são as regiões de menor
expressão no setor industrial do país, pois se encontram
limitados à agroindústria e ao extrativismo.

#FicaDica
Nos últimos anos, a economia brasileira ficou
marcada pela privatização das empresas estatais nas áreas de mineração, bancária e telecomunicações. Apesar de o Brasil enfrentar
diversos problemas sociais, o país está desenvolvendo e ocupando um lugar de destaque no cenário internacional.
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PANORAMA LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO.
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Normalmente, geopolítica é uma palavra associada
aos assuntos que envolvem relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países,
culturas ou disputas territoriais. É muito comum as pessoas entenderem geopolítica com uma síntese dos acontecimentos atuais de nossa sociedade. Essas definições
estão muito vinculadas aos meios de comunicação, mas
o conceito de geopolítica e a sua distinção em relação à
geografia política ainda é motivo de debates entre cientistas sociais de diversas áreas de conhecimento.
Deste modo, o conceito de geopolítica começou a
ser desenvolvido a partir da segunda metade do século XIX por conta da redefinição de fronteiras na Europa
e do expansionismo das nações europeias, o que ficou
conhecido como imperialismo ou ainda neocolonialismo.
Podemos destacar as análises realizadas pelo geógrafo
alemão Friedrich Ratzel (1844-1904), responsável pela
criação do determinismo geográfico e da Teoria do Espaço Vital. Num cenário político de unificação da Alemanha, em contraponto ao expansionismo já consolidado
de Rússia, Inglaterra, França e até mesmo dos Estados
Unidos, Ratzel ajudou a criar uma Geografia Alemã que
se prontificou em justificar as conquistas territoriais da
Alemanha.
Sendo assim, para Ratzel, a dominação plena de um
determinado território caracterizaria o Estado. Dessa forma, o saber geopolítico apontaria para o Estado como
centralizador de decisões estratégicas, o que legitimou
as ações imperialistas da Alemanha, como pode ser observado nas disputas que originaram as duas grandes
guerras e, em parte, nos preceitos utilizados pelo nazismo.
Com isso, em oposição aos postulados de Ratzel,
podemos citar o geógrafo francês Paul Vidal de La Blache (1845-1918), que criou outra abordagem, conhecida
como possibilismo. Ao final do século XIX a França ainda
não tinha um conhecimento geográfico estabelecido e,
com receio das pretensões alemãs, o Estado francês entregou a La Blache a responsabilidade de criar uma Geografia Francesa. Segundo La Blache, o espaçogeográfico
não deveria ser o único objetivo de uma nação, pois seria
preciso considerar o tempo histórico, as ações humanas
e demais interações, o que na verdade acabou lançando
as bases para uma geografia regional. Assim, a soberania sobre um território estaria vinculada ao conhecimento regional, como a compreensão das formas de relevo,
aspectos climáticos, economia, população entre outros.
Destarte, dentro desse contexto podemos também citar o geógrafo britânico Halford Mackinder (1861-1947),
que publicou no ano de 1904 o ensaio “O Pivô Geográfico da História”, que destacava o poder das conquistas
territoriais continentais, apresentando uma maior preocupação com a ocupação da Europa Centro-Oriental, até
porque os transportes terrestres começavam a favorecer
a interiorização das ocupações, mudando um pouco as
estratégias que até então depositavam maior importância nas conquistas marítimas.
Desta forma, mas foi o jurista sueco Rudolf Kjellén
(1864-1922), seguidor das ideias de Ratzel, quem criou
o termo geopolítica no ano de 1916, procurando estabelecer relações entre os acontecimentos políticos e os
aspectos geográficos. Cabe ressaltar que, nos dias atuais,

a geopolítica é considerada como uma frente teórica que
compreende o território e as suas nuances políticas, não
apenas no plano externo como também nas questões internas a um determinado Estado-nação.
Outrossim, o período conhecido como Guerra Fria
expressou muitos dos princípios da geopolítica, pois envolveu uma grande disputa ideológica e territorial entre
duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos,
com grande ênfase no papel do Estado no que tange às
decisões estratégicas e na definição de valores e padrões
sociais.
Portanto, com o término da Guerra Fria, as maiores
discussões geopolíticas correspondem ao combate ao
terrorismo, à questão nuclear, às redefinições de fronteiras nos países africanos e do Oriente Médio e até mesmo
aos problemas socioambientais. Algumas problemáticas
como o aumento do alcance das organizações transnacionais frente aos Estados, o crescimento econômico
chinês e a formação dos blocos econômicos podem ser
agrupados em uma nova ramificação teórica conhecida
como geoeconomia.

FIQUE ATENTO!

Por tudo isso que foi exposto, utilizaremos
este canal de geopolítica não apenas para
apresentar alguns dos temas atuais e os
principais conflitos internacionais, mas contextualizar esses acontecimentos de forma
crítica e engajada com teorias científicas.

EXERCÍCIOS COMENTADOS
1. No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo
mundial, no qual se globalizam não só os mercados, mas
também a produção, a palavra de ordem é competitividade. O modelo de produção flexível que vem sendo
adotado pelas empresas traz significativos reflexos não
apenas nas formas de organização produtiva, mas também nas relações de trabalho e nas políticas econômicas
dos países.
Dentre esses reflexos podem-se destacar:
I. o apelo das indústrias pela intervenção do Estado na
economia, sem interferir nas empresas privadas, de modo
a criar condições para a melhoria do padrão de vida da
população e, por conseguinte, fomentar o consumo.
II. a implementação gradual da economia de escala em
substituição à economia de escopo, visando a reduzir o
custo de produção a partir da fabricação de itens padronizados e em grande quantidade.
III. a implementação do just-in-time, método de organização da produção que visa a eliminar ou reduzir drasticamente os estoques de insumos, reduzindo custos e
postos de trabalho e disponibilizando capital para novos
investimentos.

IV. a disseminação, em diversos países desenvolvidos, de propostas de flexibilização da legislação trabalhista, com a redução dos salários e dos benefícios sociais, acarretando, em consequência, o enfraquecimento do movimento sindical.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV
e) III e IV
Resposta: Letra E. Os itens incorretos são: [I] (o modelo de produção flexível não valoriza a intervenção do Estado
na economia) e [II] (a produção flexível, o just-in-time, valoriza a produção conforme a demanda, menos estoques e
produtos cada vez mais personalizados conforme as expectativas do consumidor).
2. A nova geografia econômica que interpreta a geração e a distribuição de riquezas no mundo contemporâneo enxerga um circuito de relações cada vez mais dinâmico na evolução do conjunto produção/consumo/território. No que diz
respeito a essa discussão, é verdadeiro afirmar que
a) os novos sistemas de regulamentação entre território e economia estimulam a concentração e a centralização do
capital bancário, industrial e comercial em mercados nacionais.
b) o princípio de fluxo contínuo de produção e trabalho nas empresas e conglomerados produtivos contemporâneos
criou um arranjo territorial marcado pela rigidez e pelo alcance curto dos sistemas de circulação.
c) as motivações de uso dos sistemas de produção e do consumo se casam com circuitos de mercadorias produzidas
em massa, com fabricação estandardizada.
d) a distribuição geográfica das empresas-rede, de configuração reticular, coloca-se como uma representação da aplicabilidade das novas tecnologias às mudanças na organização produtiva e no consumo.
Resposta: Letra D. A alternativa [D] está correta porque a revolução tecno-científica – base da globalização – integra a economia mundial articulando produção e consumo. As alternativas incorretas são: [A], porque com a globalização ocorre menor regulamentação econômica; [B], porque a economia atual é marcada pela flexibilização e não
pela rigidez; [C], porque a produção em massa e estandardizada é característica do fordismo e, na economia global,
a produção se caracteriza pelo Toyotismo.
3. O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) busca expressar o dinamismo de uma economia a partir da soma das riquezas produzidas por um país durante determinado período. No entanto, o cálculo do PIB ignora

Resposta: Letra E. A alternativa [E] está correta porque o PIB é a soma da riqueza produzida pelo país, contudo, esse
indicador não releva a distribuição da riqueza entre as parcelas da população e, portanto, não mostra a apropriação
da riqueza gerada pela sociedade. As alternativas incorretas são: [A], [B] e [D], porque não são ignorados pelo PIB;
[C], porque a dimensão territorial não interfere na paridade do cálculo.

CONHECIMENTOS GERAIS/ HISTÓRIA E GEOGRAFIA

a) os valores consumidos pelas importações, o que artificializa cálculos superavitários.
b) os gastos do governo, o que interfere na produção de bens e serviços.
c) a dimensão territorial, condição que interfere na paridade do cálculo.
d) os investimentos de empresas, mascarados em balanços comerciais positivos.
e) a apropriação da riqueza gerada, o que prejudica análises sociais.
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4. Analise a tabela abaixo, e responda:

O processo de globalização das últimas décadas vem redefinindo os fluxos de bens entre os países.
A partir do gráfico, a mudança dos locais de origem dos bens pode ser explicada pela seguinte característica do processo de globalização:
a) difusão espacial das fontes de matéria-prima
b) integração nacional dos centros de tecnologia
c) redistribuição territorial das atividades industriais
d) concentração regional dos mercados consumidores

CONHECIMENTOS GERAIS/ HISTÓRIA E GEOGRAFIA

Resposta: Letra C. A alternativa [C] está correta porque no intervalo entre 1993-2016, os Estados Unidos registram
maior importação da China e México indicando realocação da produção industrial e novos acordos multilaterais.
As alternativas incorretas são: [A], porque os países da tabela indicam produção de manufaturas; [B], porque não
ocorreu integração dos tecnopolos; [D], porque o gráfico indica produção e não consumo.
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5. “Desde o início da década de 1980, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo, a uma taxa média de
10% ao ano […]. Como consequência desse impressionante crescimento, entre 1980 e 2010 o PIB chinês aumentou
2.810% e se tornou o segundo maior do planeta.”
SENE, Eustáquio & MOREIRA, J.C. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização (2). 2ª ed. São Paulo:
Moderna, 2012, p.199.
Dentre os fatores associados a esse avanço econômico podem-se destacar:
I. a presença de enormes reservas de minérios e combustíveis fósseis no subsolo chinês que concede ao País autossuficiência em termos de matéria-prima e fontes de energia e o caracteriza como grande exportador mundial de petróleo.
II. o modelo de economia planificada que, promovendo crescimento econômico com equilibrada distribuição de renda,
amplia o mercado consumidor interno chinês, um dos mais gigantescos do mundo, e elimina as desigualdades sociais.
III. a liberalização econômica e os baixos custos da mão de obra, principal fator de competitividade da indústria chinesa,
têm sido fundamentais para o crescimento econômico do País.
IV. o esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de desenvolvimento econômico
e tecnológico, fazendo com que nas últimas décadas o País esteja entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão corretas.
a) I e II
b) I e III
c) I e IV

