
 

 
➢ Segue atividades para semana de “isolamento social”( 25 a 29 de maio). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
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DESEMPREGO ESTRUTURAL A COM BASE   NO DESENVOLVIMENTO DAS               
TECNOLOGIAS 

 

• O Fantasma da modernidade  e a Globalização; 

• Privatizações e o desemprego estrutural; 

• Qualificação e  flexibilização da mão de obra; 

• Mercado de trabalho e as profissões. 

 

O Desemprego no Brasil 

Diariamente, o brasileiro que trabalha em empresas ouve falar que algum 
colega foi demitido sem justa causa. Isso é mais frequente em regiões 
superpopulosas, como é o caso da Grande São Paulo. A razão é sempre a mesma: 
a queda do consumo e o custo de produção elevada. 

 

O QUE É  DESEMPREGO ESTRUTURAL 

 

O desemprego estrutural resulta das mudanças da estrutura da economia. 
Essas provocam desajustamentos no emprego da mão de obra, assim como 
alterações na composição da economia associada ao desenvolvimento. Existem 
duas causas para este tipo de desemprego: insuficiência da procura de bens e de 
serviços e insuficiência de investimento em torno da combinação de fatores 
produtivos desfavoráveis. Esse tipo de desemprego é mais comum em países 
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desenvolvidos devido à grande mecanização das indústrias, reduzindo os postos de 
trabalho. 

Nenhum outro fenômeno foi mais responsabilizado pelo o aumento do 
desemprego, nos últimos tempos, que a globalização da economia. Sem entrar no 
mérito da questão, dá para compreender  como a globalização provoca desemprego. 
Ela altera, de modo contundente, as relações da sociedade com os meios de 
produção 

1- Observe o alerta abaixo depois de sua opinião. 

ALERTA 

Na realidade, a partir de agora, o mercado de trabalho deverá privilegiar os 
profissionais polivalentes, criativos, que tenham estudos e que saibam lidar 
com as tecnologias surgidas no século XXI. 

 

2- Observe a charge a seguir: 
 
 

 
Comente sobre as causas do desemprego no momento de crise que estamos 
vivendo. 
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