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Globalização 

A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a 
atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela 
é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e 
a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e 
transporte. 
 

Mas o que é globalização exatamente? 
 
O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos 
autores em Geografia, Ciências Sociais, Economia, Filosofia e História que se 
pautaram em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a 
globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações 
socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes 
partes do globo terrestre. 

Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma 
ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal 
característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e 
transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior 
ao longo do tempo. 

Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do 
planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias 
atuais, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação 
com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos 
dizer, então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. 
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O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo 
avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que 
aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão “aldeia global”. O termo 
“aldeia” faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das 
outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico-
informacional tornou o planeta metaforicamente menor. 
 

A origem da Globalização 
 
Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo de globalização. O 
termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior 
difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são 
muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da 
expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI, 
momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. 
De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções, 
recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas 
proporcionadas pelas três revoluções industriais. Nesse caso, cabe um destaque 
especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-Científica-
Informacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda se encontra em 
fase de ocorrência. Nesse processo, intensificaram-se os avanços técnicos no 
contexto dos sistemas de informação, com destaque para a difusão dos aparelhos 
eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. 
Portanto, a título de síntese, podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há 
cerca de cinco séculos aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada 
e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século 
XX em diante. 

Características da globalização / aspectos positivos e negativos 
 
Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais 
diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: cultura,  
espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e, principalmente, a 
economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos 
Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, 
temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se 
mutuamente. 
 
Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da 
globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse 
debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da 
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globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o 
poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma 
minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo. 
Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de 
comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, 
princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia 
dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em 
que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência 
sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando, assim, suas 
matrizes tradicionais. 

Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços 
proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de 
conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta 
no Japão, ela é rapidamente difundida (a depender do contexto social e econômico) 
para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da 
globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos 
outros fatores. 
É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da 
globalização depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da 
ideologia empregada em sua análise. Não é objetivo, portanto, deste texto entrar no 
mérito da discussão em dizer se esse processo é benéfico ou prejudicial para a 
sociedade e para o planeta. 

Efeitos da Globalização 
 
Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da 
globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do 
espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, 
de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos. Elas formam-se por 
pontos fixos – sendo algumas mais preponderantes que outras – e pelos fluxos 
desenvolvidos entre esses diferentes pontos. 
Outro aspecto que merece destaque é a expansão das empresas multinacionais, 
também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam 
seus países de origem ou, simplesmente, expandem suas atividades em direção aos 
mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de 
impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com mão de 
obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas globais e suas 
indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos 
países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. 
Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos 
regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente 
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considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam 
impedir uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir 
uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações 
conjunturais em grupos. 
Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e 
consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. 
Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal – ou neoliberal – ampliou-
se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-
se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. 

A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e 
características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser 
mais ou menos intensa a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos 
contornos e características. Podemos dizer, assim, que o mundo vive uma ampla e 
caótica inter-relação entre o local e o global. 

 

Exercícios 

1. (UNEAL) Leia a frase para responder à questão. Fenômeno decorrente da implementação de novas tecnologias de 
comunicação e informação, isto é, de novas redes técnicas, que permitem a circulação de ideias, mensagens, 
pessoas e mercadorias num ritmo acelerado, e que acabaram por criar a interconexão entre os lugares em tempo 
simultâneo. PCN Geografia. Adaptado 
A descrição revela o fenômeno da 
a) conurbação. 
b) metropolização. 
c) globalização. 
d) revolução industrial. 
e) favelização. 
 
2. (UEMG)A atual fase da evolução capitalista é denominada: Globalização. Assinale a afirmativa incorreta sobre esse 
fenômeno. 
a) É marcado pela mundialização da produção, da circulação e do consumo. 
b) Preocupa-se com a eliminação de barreiras entre nações, enfraquecendo as grandes corporações econômicas e 
fortalecendo o Estado. 
c) Acelera o processo competitivo avançado na informatização, automatização e na robotização das atividades 
produtivas. 
d) O espaço mundial tende a ficar cada vez mais homogêneo, pois tem acentuado as diferenças entre os países. 
 
3. (ENEM/MEC) Você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização e lê a seguinte passagem, em um livro: 
A SOCIEDADE GLOBAL 
As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem, por meio de bens e serviços mundiais, 
utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial, globalizado. 
Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big Mac e tomar Coca-Cola no Mc Donald’s. Em seguida, assiste a 
um filme de Steven Spielberg e volta para casa num ônibus de marca Mercedes. 
Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclip de Michael Jackson e, em seguida, deve ouvir 
um CD do grupo Simply Red, gravado pela BMG Ariola Discos em seu equipamento AIWA. 
 Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse seu curto programa de algumas horas. 
Adap. Praxedes et alli, 1997. O MERCOSUL. SP, Ed. Ática, 1997. 
Com base no texto e em seus conhecimentos de Geografia e História, marque a resposta correta. 



a) O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da terra. 
b) A cultura, transmitida por empresas transnacionais, tornou-se um fenômeno criador das novas nações. 
c) A globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de movimentos nacionalistas de forte cunho cultural e 
divisionista. 
d) O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte. 
e) Empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura. 
 
4. (ENEM/MEC) A leitura exercício acima ajuda você a compreender que: 
I. a globalização é um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população. 
II. a globalização é um fenômeno econômico e, ao mesmo tempo, cultural. 
III. a globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes. 
IV. filmes, programas de TV e música são mercadorias como quaisquer outras. 
V. as sedes das empresas transnacionais mencionadas são os EUA, Europa Ocidental e Japão. 
Destas afirmativas estão corretas: 
a) I, II e IV, apenas. 
b) II,IV e V, apenas.  
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, III e IV, apenas. 
e) III, IV e V, apenas. 
 
5. (UFPR-PR) A globalização ora em curso está para o atual período científico-tecnológico do capitalismo como o 
colonialismo esteve para sua etapa comercial ou o imperialismo para o final da fase industrial e início da fase 
financeira. Trata-se de uma expansão que visa aumentar mercados e, portanto, lucros, que é o que de fato move os 
capitais produtivos ou especulativos, na arena do mercado. SENE, E. de; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil. 
São Paulo: Scipione, 1998. p. 64. Texto adaptado. 
Sobre as manifestações características da globalização, é correto afirmar: 
(01 ) A redefinição das relações políticas, econômicas e culturais entre os países modifica o papel e o significado das 
fronteiras nacionais. 
(02) A globalização aumentou a força/influência do Estado-Nação como poder regulador da vida econômica e social 
dos países. 
(04) A nova divisão internacional do trabalho permite que grandes conglomerados empresariais passem a exercer 
uma dominação crescente no setor industrial e de serviços. 
(08) Em virtude do processo de globalização, as grandes corporações passam a ter maior mobilidade espacial e uma 
maior capacidade competitiva. 
(16) É cada vez menor a cooperação internacional entre governos, instituições não governamentais e indivíduos, 
dado o crescente isolamento das nações. 
(32) É crescente a interligação e interdependência dos mercados financeiros em escala mundial. 
Resposta: 
01 + 04 + 08 + 32 = 45 
 
6. (Enem 98) Um dos fenômenos mais discutidos e polêmicos da atualidade é a "Globalização", a qual impacta de 
forma negativa: 
a) na mão-de-obra desqualificada, desacelerando o fluxo migratório. 
b) nos países subdesenvolvidos, aumentando o crescimento populacional. 
c) no desenvolvimento econômico dos países industrializados desenvolvidos. 
d) nos países subdesenvolvidos, provocando o fenômeno da "exclusão social". 
e) na mão-de-obra qualificada, proporcionando o crescimento de ofertas de emprego e fazendo os salários caírem 
vertiginosamente. 
 

7. IFTM 2012 - Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem 
acontecendo nas últimas décadas. O ponto central da mudança é a integração dos mercados numa "aldeia-global", 
explorada pelas grandes corporações internacionais. Os Estados abandonam gradativamente as barreiras tarifárias 
para proteger sua produção da concorrência dos produtos estrangeiros e abrem-se ao comércio e ao capital 
internacional. Processo esse que é acompanhado por uma intensa revolução nas tecnologias de informação -
telefones, computadores e televisão. 
São características da globalização, exceto: 



 
a) É marcada pela expansão mundial das grandes corporações internacionais. A cadeia de fast food McDonalds, por 
exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. 
b) As transnacionais instalam suas fábricas em qualquer lugar do mundo onde existam as melhores vantagens fiscais, 
mão de obra e matérias-primas baratas. Essa tendência leva a uma transferência de empregos dos países ricos - que 
possuem altos salários e inúmeros benefícios - para as nações industriais emergentes, como os Tigres Asiáticos. 
c) A crescente concorrência internacional tem obrigado as empresas a cortar custos, com o objetivo de obter preços 
menores e qualidade alta para os seus produtos. Nessa reestruturação estão sendo eliminados vários postos de 
trabalho, tendência que é chamada de desemprego estrutural. 
d) O fim de milhares de empregos, no entanto, é acompanhado pela criação de outros pontos de trabalho. Novas 
oportunidades surgem, por exemplo, na área de informática, com o surgimento de um novo tipo de empresa, as de 
"inteligência intensiva", que se diferenciam das indústrias de capital ou mão de obra intensivas. 
e) Caixas automáticos tomam o lugar de caixas de bancos, fábricas robotizadas dispensam operários, escritórios 
informatizados prescindem datilógrafos e contadores. Nos países subdesenvolvidos e pobres, o desemprego 
também é causado pelo deslocamento de fábricas para os países com custos de produção mais baixos. 

8 - Observe a Charge a seguir: 

 
(Millôr Fernandes. Retirado de: VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 

2012.p.323.) 

A ilustração de Millôr Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência: 

a) à visão eurocêntrica das projeções cartográficas 

b) à visão conceitual da Globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem 

c) à forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da Globalização no Brasil 

d) à Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvido são dependentes do Norte 
desenvolvido. 

e) à influência da Globalização sobre o processo de transformação da educação brasileira. 
 
9 - “A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema-mundo de todos os 
lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes”. 

(Disponível em: Mundo educação/ Globalização) 

Os “graus diferentes” citados no texto referem-se: 

a) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de homogeneização cultural; 

b) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala mundial. 

c) à forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política. 

d) à impossibilidade da globalização atingir todo o planeta 
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e) à incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de desenvolvimento. 
 

10 - (UNIOESTE) 
“A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. [...] No fim do 
século XX e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da 
informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema 
técnico uma presença planetária. Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas. Ela 
é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito global, responsável pelo essencial 
dos processos políticos atualmente eficazes.” 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 
2000, p. 23-24. 

Considerando o enunciado anterior, sobre o processo de globalização na sociedade contemporânea, assinale a 
alternativa correta. 

a) A globalização é um processo exclusivamente baseado no desenvolvimento das novas técnicas de informação e 
sua origem está diretamente relacionada com a difusão e universalização do uso da internet, que se deu a partir do 
final da década de 1990. 

b) Entre as características próprias da globalização temos a alteração profunda na divisão internacional do trabalho, 
em que a distribuição das funções produtivas tende a se concentrar cada vez mais em poucos países, como é o caso 
dos Estados Unidos e do Japão. 

c) Sobre as ações que asseguram a emergência do mercado global, o autor está se referindo à doutrina econômica 
neoliberal que, entre outros princípios, defende o fortalecimento do Estado e a intervenção estatal como reguladora 
direta dos mercados – industrial, comercial e financeiro. 

d) Atualmente, as relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de produção, das forças 
produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do mercado mundial, são amplamente 
influenciadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados multinacionais. 

e) As estratégias protecionistas tomadas pelos governos em todo o mundo, dificultando a entrada de produtos 
estrangeiros em seus mercados nacionais, são consideradas como características marcantes do processo de 
globalização. 
 

 

 

 

 


