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RESUMO   
 

 

Podemos entender a globalização como um processo no qual fenômenos locais ganham dimensão global. 

Essa mudança de escala se relaciona com o desenvolvimento da tecnologia e do transporte. O mundo era 

mais distante em suas culturas e vivências quando estes não eram tão conectados, gerando uma maior 

proximidade com o local. Alguns estudiosos afirmam que a globalização começou junto com o processo das 

grandes navegações que possibilitou uma troca de mercadoria e de hábitos muito grande. Esse choque 

cultural gerou também a imposição de culturas em outros territórios. Atualmente, temos a influência e o 

acesso a informação de diversos lugares do mundo. A mudança de escala local para global então é a 

característica da globalização. Esse fenômeno ocorre também em diversos setores, sejam eles culturais, 

econômicos, produtivos ou políticos. Hoje os acordos entre os países e as multinacionais geram muita 

produção diversificada fragmentada em diversos países. Uma marca americana por exemplo pode produzir 

em diversos países.  Os problemas e riscos ambientais também ganharam uma dimensão global.  

 

Transporte e comunicação 

Entendendo globalização como uma questão de escala em diferentes FENOMENOS NA SOCIEDADE, 

podemos nos perguntar como isso ocorreu. Os transportes e os meios de comunicação se desenvolveram 

muitos e influenciaram nesse processo. A compra de produtos de diversas regiões do mundo tem a ver com 

acordos comerciais e políticos entre países. Os países emergentes, que tiveram uma industrialização tardia, 

tinham muito interesse em se industrializar, e para isso precisavam dos países hegemônicos que já produziam 

em larga escala para que isso ocorresse. Os países ricos também tinham interesse nesse processo, uma vez 

que buscavam ampliar o mercado consumidor. Nesse processo, muitas alianças foram feitas de acordo com 

os países que ofereciam mais vantagens para as empresas estrangeiras realizarem a conexão dos sistemas 

financeiros. Isso quer dizer que o desenvolvimento da comunicação altera também a forma de produzir e de 

fazer compras, uma vez que atualmente podemos comprar com um clique no computador produtos cada 

vez mais diversificados de diferentes países. A conexão acontece com a transação financeira que faz com que 

empresas cresçam a níveis mundiais. É necessário também um sistema de transporte cada vez mais 

interligado, para o transporte de mercadorias e ligação entre os diversos setores cada vez mais fragmentados 

de uma empresa.  A missão do transporte então é entregar em mais lugares em menos tempo. Produzir em 

grande escala para abastecer em escala global, e a competição, faz com que empresas tenham essas ligações 

cada vez mais estabelecidas.  

 

 

Economia globalizada 

Com o aumento da concorrência mundial, houve uma maior concentração de renda e outras empresas 

começaram a se perder no setor competitivo caso não fizesse alianças. Concorrer com empresas grandes 

não é fácil, então muitas vezes ocorre a soma de empresas. A junção de várias empresas grandes gera mega 

empresas na chamada fusão empresarial. Os grandes monopólios concentram cada vez mais capital, 

causando uma tendência de ter poucas empresas dominando um setor, são os chamados oligopólios. O 

estado faz diversos acordos com essas empresas que também possuem muito poder político. Os blocos 

econômicos também geram grandes mercados e associações empresariais que facilitam as trocas 

econômicas.  

 

Cultura e contradições 

O aumento do contato entre as culturas gerou diversos fenômenos. A própria cobrança de falar inglês no 

mercado de trabalho mostra uma necessidade saber se comunicar com o contato com o estrangeiro. Ao 

mesmo tempo que temos maior acesso à cultura, os países com maior destaque econômico conseguem 

passar muito mais informação e influenciar muito mais as outras culturas, por dominarem muitas empresas, 

inclusive de comunicação, e terem muitos acordos políticos e comerciais. Filmes americanos, músicas, 
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comidas, chegam em todos os países do mundo. Apesar disso, os conflitos como xenofobia mostram o receio 

dos países desenvolvidos de que a população de outros países ocupem seu território, ao mesmo tempo que 

fazem diversos acordos comerciais no território alheio. 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

 

1.  

 
 

 

Considerando as características do processo de globalização, escolha a alternativa que melhor 

complementa a frase que explica a figura: 

a)   

b)  

c)  

d)   
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Exercícios  
 

1. b 

Enquanto o capital se internacionaliza, alguns países se fecham para os migrantes. A charge demonstra a 

contradição da globalização que é a concentração de empresas e financiamento a partir de acordos entre 

os países, ao mesmo tempo que a população que migra buscando melhores condições de vida não é 

bem vinda por competir em empregos com a população nativa. A distância entre ricos e pobres aumenta.   

 

 


