
GLOBALIZAÇÃO 
 

Um entendimento em camadas e aproximativo. 

 

1. Globalização: aspectos gerais. 
 Aumento do intercâmbio em escala global. 

 

A globalização pode assim ser definida como a 

intensificação das relações sociais em escala mundial, 
que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por eventos 

ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este 

é um processo dialético porque tais acontecimentos 
locais podem se deslocar numa direção anversa às 

relações muito distanciadas que os modelam. (Anthony 

Giddes, As Consequências da Modernidade) 
 

 Aldeia Global (McLuhan): meios de comunicação que 

possibilitam comunicação instantânea em escala 

mundial.  
 

 Espaço e Tempo 

 

É da natureza do capital mover-se para além de todas 
as barreiras espaciais. A criação das condições físicas da 

troca – de meios de comunicação e transporte – devém 

uma necessidade para o capital em uma dimensão 

totalmente diferente – a anulação do espaço pelo 
tempo. (Marx, Grundrisse) 

 

 
 Percepção da realidade 
Nossa compreensão das escalas de tempo e distância foi 

revirada, e a terra ficou pequena demais para o 

progresso [...] o mundo reduzido a quase nada pela 
velocidade das transmissões, a um ínfimo pela 

velocidade supersônica. Não se trata de acreditar no fim 

do mundo, no apocalipse, mas estamos diante de uma  

singularidade absoluta. Precisamos de uma visão 
“revelacionária”, e não mais “revolucionária” 

simultaneamente, em qualquer lugar do planeta, cada 

um pode sentir o mesmo terror, a mesma inquietude 
pelo que está por vir, e experimentar o mesmo pânico; é 

inacreditável! (Paul Virilio) 

 

2. Características 
 Trata-se de um “processo”; 

 Raízes: grandes navegações – primeira DIT; 

 Desenvolvida pelas necessidades do capital 

 
As contradições e assimetrias do capital serão presentes 

no processo de globalização.  

 

3. Aprofundando: peculiaridades 
3.1. Espaciais. 

 Apenas as regiões demandas pelo capital apresentam 

densidade mais elevada de objetos que permitem 

intercâmbio global. São os Espaços de Globalização de 
Milton Santos. 

 

3.2. Sociais 

 Os objetos do MTCI é que possibilitam o atual estágio 
de globalização. Esses objetos têm custo de aquisição 

e operação. Assim, não são todos (pessoas e 

empresas) que podem se utilizar desses recursos de 

intercâmbio. 
 

Vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. 

Haveria nisto um paradoxo pedindo uma explicação? De 
um lado, é abusivamente mencionado o extraordinário 

progresso das ciências e das técnicas, das quais um dos 

frutos são os novos materiais artificiais que autorizam a 

precisão e a intencionalidade. De outro lado, há,  
também, referência obrigatória à aceleração 

contemporânea e todas as vertigens que cria, a começar 

pela própria velocidade. Todos esses, porém, são dados 
de um mundo físico fabricado pelo homem, cuja 

utilização, aliás, permite que o mundo se torne esse 

mundo confuso e confusamente percebido. Explicações 

mecanicistas são, todavia, insuficientes. É a maneira 
como, sobre essa base material, se produz a história 

humana que é a verdadeira responsável pela criação da 

torre de babel em que vive a nossa era globalizada. 
Quando tudo permite imaginar que se tornou possível a 

criação de um mundo veraz, o que é imposto aos 

espíritos é um mundo de fabulações, que se aproveita do 

alargamento de todos os contextos (M. Santos, A 
natureza do espaço, 1996) para consagrar um discurso 

único. Seus fundamentos são a informação e o seu 

império, que encontram alicerce na produção de imagens 

e do imaginário, e se põem ao serviço do império do 
dinheiro, fundado este na economização e na 

monetarização da vida social e da vida pessoal. 

De fato, se desejamos escapar à crença de que esse 
mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos 

admitir a permanência de sua percepção enganosa, 

devemos considerar a existência de pelo menos três 

mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos 
fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria 

o mundo tal como ele é: a globalização como 

perversidade; e o terceiro o mundo como ele pode ser: 
uma outra globalização. (Milton Santos, Por uma outra 

globalização) 

 

4. Fatores da Globalização 
 Fim da Guerra Fria. 

 Novas tecnologias de transporte e comunicação. 

 Transformações do capital (neoliberalismo). 

 Novas relações internacionais (Bretton Woods) 

o Fim do Padrão Ouro. 

 Padrão Ouro-Dólar. 
o FMI 

o Banco Mundial 

o Evolução do comércio mundial. 
 

5. Evolução mundial do comércio 

 Bretton Woods: iniciativa fracassada de criação da 

Organização Internacional do Comércio (veto dos 
EUA). 

o Em seu lugar, criação do Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (GATT – General 
Agreement on Tariffs and Trade). 

o GATT: Brasil e EUA são dois dos membros 

fundadores. 

 Rodadas comerciais: reuniões no âmbito do GATT para 

regularização e facilitação do comércio mundial. 
Rodadas: Genebra, 1947 ...  Uruguai, 1986-93. 

 Na rodada Uruguai foi proposta e aceita a criação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), 

implementada em 1995. 

 Rodada Doha (2001...): debate inconclusivo entre 
países ricos e pobres acerca da liberalização do 

comércio de serviços e bens de alto valor agregado 

(demanda dos países ricos) e da liberalização do 



comércio de commodities agrícolas (demanda dos 
países pobres). 

o G20 Comercial: criado na rodada Doha 

congregando apenas países pobres para 

aumentar a pressão sobre os países ricos.  


