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Tema: “Desafios da globalização: a questão da mão de obra boliviana e o 

trabalho escravo nas industrias texteis brasileiras” 

O trabalho será pautado na questão do trabalho escravo nas industrias texteis 

brasileiras, mais especificadamente a exploração da mão de obra boliviana e 

como a globalização contribui com este ciclo socioeconomico. Tem como 

finalidade compreender em que medida a internacionalização de mercado se 

atrela à deterioração da cadeia produtiva do trabalho.  Entre os objetivos estão 

a analise de dados e teorias encontrados em sites oficiais como a Organização 

das Naçoes Unidas (ONU) e Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

o tema em questão. A metodologia consiste em uma pesquisa explorativa da 

história do trabalho e como a globalização impactou o sistema social trabalhista, 

realizando uma análise posterior dos dados coletados.  

Atualmente vive-se em uma época em que passamos por um fenomêno 

chamado globalização, processo o qual pode ser definido de acordo com o autor 

Marcio Pochmann (data) como uma internacionalização e desenvolvimento de 

mercados internos e externos, que tem por objetivo uma integração das 

economias dos Estados-nações. Este fenômeno engloba várias ações dentre as 

quais pode-se citar transações comerciais, financeiras, tecnológicas e culturais 

entre os países e se divide entre inúmeras dimensões que vão da econômica à 

cultural, político, social e militar. Podemos definir este fenômeno como sendo um 

processo uniforme, mas dependendo da sua área de realização os efeitos podem 

gerar resultados diferentes entre os países. 

Portanto,  nesse contexto introduz-se o conceito principal deste trabalho, cujo 

objetivo  é enfatizar as áreas que a globalização atua e as diferenças geradas 

pro ela. O fator principal que será abordado irá elucidar como a implantação da 

economia neoliberal provoca uma deterioração do mercado de emprego e como 

uma das consequências encontra-se pessoas de outros países realizando 

trabalho escravo em pleno século XXI e como isso afeta tanto a economia local 

quanto a economia de seu país de origem, demonstrando como grupos de 

pressão atuam sobre grupos minoritários e como isso gera uma busca pelo 

equilíbrio de atuação de ambos. O problema em questão é que quando ocorre a 

liberalização dos mercados internos as dificuldades enfrentadas pelo mercado 



doméstico são amplificados pelas injustiças do sistema internacional. 

Fontes consultadas: 

BARRET-DUCROCQ, Françoise. Globalização para quem? Editora Caramelo, 

ed. 01 

MEHLER, J. R. Desafios da indústria têxtil e as demanas de sustentabilidade. 

In: Revista Diálogos Interdisciplinares, FAAP. Vol. 02, 2013. 

PROVENZANO, C. Moda, inovação e sustentabilidade: estudo de casos 

múltiplos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós 

Graduação em Administração. Porto Alegre, 2014. 

GORENDER, Jacob. Globalização, tecnologia e relações de trabalho. Estud. 

av. vol.11 no.29 São Paulo Jan./Apr. 1997. Em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

40141997000100017&script=sci_arttext. Acesso em 15/Jun.2015 

POCHMANN, Marcio.O emprego na globalização: a nova divisão internacional 

do trabalho e os caminhos que o Brasil escolheu. 1ed. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2001 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141997000100017&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141997000100017&script=sci_arttext

