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RESUMO: Percebe-se que com o fenômeno da globalização ocasionou mudanças em todo o globo, as 

culturas se misturaram, e as predominantes sobrepuseram-se perante as menos midiáticas. Isso não 

aconteceu somente no campo da cultura, mas também nos campos sociais, econômicos e políticos. Tudo 

tem relação com a globalização: demonstrar mudanças causadas pela Globalização dentro do espaço 

nos permitirá visualizar problemas e assim propor ações reguladoras para que diminuam os danos 

causados a principalmente a classe trabalhadora. Obter respostas a esse fenômeno garantirá um futuro 

no qual poderemos resolver problemáticas referente às crises em escalas mundiais nos mais variados 

espaços. O objetivo geral dessa pesquisa é entender como a globalização pode interferir na escala local, 

mais especificamente no município de Arapiraca - AL, mostrando como esse fenômeno possibilitou 

avanços e retrocessos para a região. Para isso, objetiva-se especificamente analisar a Taxa de 

Desemprego do Brasil e de Arapiraca – AL, a fim de fazermos análises que possam nos mensurar a 

proposta do objetivo geral. A metodologia utilizada para a análise dos dados será o método 

quantitativo, tendo em vista a garantia da precisão dos resultados. Para isso, tem sido realizada uma 

pesquisa sistemática de indicadores referentes, principalmente sobre a economia e desemprego no Brasil 

e em Arapiraca – AL, visando observar que motivos levaram a queda da economia e aumento do 

desemprego no período que se estende de 2008 (início da crise econômica mundial) a 2017. As buscas 

por indicadores confiáveis têm levado a dados da antiga Pesquisa Mensal de Emprego (IBGE), (que 

vigorou oficialmente até 2011), e a partir de 2012 a dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios. Nessas duas pesquisas foi possível obter as Taxas de Desemprego do Brasil, o que de certa 

forma tem relação direta com a questão do aquecimento da economia. Até o presente momento tem-se 

observado que o desemprego entre 2008 e 2013 indicava mais precisamente uma queda, e que a partir 

de 2014 houve grande aumento desse indicador, apesar de ser referenciado teoricamente que a 

economia mundial entrou em colapso em 2008/2009. Contudo, o motivo do Brasil tem segurado tal taxa 

ainda deve ser investigado. Para podermos afirmar que a Globalização interfere na escala local, ainda 

tem sido realizado o levantamento de indicadores e notícias relacionadas a economia de Arapiraca – AL. 

Dados preliminares indicam que o município seguiu a tendência brasileira de desempenho econômico e 

de desemprego, contudo a investigação ainda está sendo realizada. Os resultados que se espera dessa 

pesquisa são apresentar com claridade as transformações que a globalização trouxe para a sociedade 

contemporânea de Arapiraca, mostrando quais foram os benefícios e malefícios desse marco na 

sociedade vigente. Indagar o leitor a quando pensar no termo globalização, entender que a globalização 

também tem seus preferidos e de certa forma atinge a maior parte das cidades mundiais. Temos como 

um dever, diante desse resultado da pesquisa, fazer valer nosso papel de cidadão, buscando uma 

evolução de pensamento da sociedade, em prol de um mundo menos desigual, onde todas as culturas 

sejam valorizadas de forma igualitária. 
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