
Globalização  

A globalização está a criar novas ameaças! A globalização oferece grandes oportunidades para 
o progresso humano! Estas e outras opiniões cruzam-se todos os dias nos media. Onde está a 
razão? Analise connosco esta questão.  

 

 

Características da globalização 
 
 
 
Se há algumas décadas atrás uma catástrofe ocorrida num outro canto do mundo em pouco nos afectaria, hoje 
em dia, o caso muda de figura.  
 
O fenómeno da globalização está a unir de tal forma o mundo que tudo tem influência um pouco por todo o 
lado. 
 
No Relatório do Desenvolvimento Humano de 1999, uma das conclusões a reter é que “a redução do espaço e 
do tempo e o desaparecimento de fronteiras estão a ligar as vidas das pessoas mais profundamente, mais 
intensamente e mais directamente do que alguma vez antes”. 
 
Toda a comunidade global é afectada por fenómenos sociais, económicos ou comerciais que ocorram em 
qualquer parte do mundo.  
 
O Relatório do Desenvolvimento Humano de 1999 dá como exemplo o colapso do baht tailandês que “não se 
limitou a atirar milhões para o desemprego, no Sudeste Asiático – o declínio da procura mundial que se lhe 
seguiu significou reduções do investimento social na América Latina e um súbito aumento do custo dos 
medicamentos importados, em África”. 
 
Se tempos houve em que a história mundial assistiu a fenómenos semelhantes ao da globalização, a verdade é 
que, actualmente, ela reveste-se de novas características: 

  “novos mercados – mercados de câmbios e de capitais ligados mundialmente e operando 24 horas por dia, 
com negociações à distância em tempo real; 
  novos instrumentos – ligações via Internet, telefones celulares, redes de comunicação; 
  novos actores – a Organização Mundial do Comércio (OMC) com autoridade sobre os governos nacionais; 
empresas multinacionais com mais poder económico do que muitos Estados; redes mundiais de organizações 
não governamentais (ONG) e outros grupos que transcendem as fronteiras nacionais; 
  novas regras – acordos multilaterais sobre comércio, serviços e propriedade intelectual, apoiados por fortes 
mecanismos de imposição e mais vinculativos para os governos nacionais, reduzindo o campo de acção da 
política nacional.” 
 
A comunidade mundial está em franca expansão.  
O aumento do comércio, as novas tecnologias, os investimentos em países estrangeiros, os meios de 
comunicação e o enorme crescimento da Internet indiciam em grande crescimento económico a nível mundial e 
um significativo progresso humano.  
 
A globalização parece indiciar um grande progresso no séc. XXI. 
 
Segundo o Relatório já citado, “mercados mundiais, tecnologia mundial, ideias mundiais e solidariedade 
mundial podem enriquecer a vida das pessoas, em todo o lado, aumentando grandemente as suas escolhas. A 
crescente interdependência da vida das pessoas apela para a partilha de valores e para um empenhamento 
partilhado no desenvolvimento humano de todos os povos.” 
 
Os primeiros grandes passos no sentido da globalização começaram a dar-se nas últimas duas décadas.  
O fim da Guerra Fria, a dissolução da URSS e a Queda do Muro de Berlim foram determinantes para que se 
começassem a encontrar pontos comuns nas economias e políticas mundiais.  



 
Os Direitos Humanos não mais foram esquecidos e os objectivos de desenvolvimento mundial são 
constantemente debatidos nas conferências das Nações Unidas. 
 
Um dos principais factores para o crescendo da globalização é a expansão dos mercados: “a globalização actual 
está a ser guiada pela expansão do mercado – abrindo as fronteiras nacionais ao comércio, capitais, informação 
– ultrapassando a governação desses mercados e as suas repercussões para as pessoas.  
Fizeram-se mais progressos nas normas, padrões, políticas e instituições para abrir os mercados mundiais do 
que para as pessoas e seus direitos.” 
 
Mas, “os mercados não são nem a primeira nem a última palavra no desenvolvimento humano. Muitas 
actividades e bens essenciais ao desenvolvimento são fornecidos fora dos mercados – mas estão a ser 
comprimidos pela pressão da concorrência mundial.  
Há compressão fiscal sobre os bens públicos, uma compressão do tempo sobre as actividades de apoio familiar 
e social e uma compressão dos incentivos sobre o ambiente.” 
 
“Quando o mercado vai demasiado longe, dominando os resultados sociais e políticos, as oportunidades e 
recompensas da globalização difundem-se de forma desigual e não equitativa – concentrando poder e riqueza 
num grupo seleccionado de pessoas, países e empresas, marginalizando os outros. 
 
Quando o mercado fica fora de controlo, as instabilidades revelam-se na aceleração e na queda das economias, 
como na crise financeira da Ásia Oriental e suas repercussões mundiais, que reduziu o produto mundial num 
valor estimado de 2 biliões de dólares em 1998-2000.” 
 
Aliás, não será preciso recuar muito no tempo para recordarmos um exemplo estrondoso do que podem ser as 
consequências da globalização.  
Os recentes atentados de 11 de Setembro de 2001 nos EUA tiveram uma repercussão enorme em todo o 
mundo. Assim se mostrou como um duro golpe na economia da grande potência mundial pode ter 
consequências nocivas em todo o mundo. 
 
“O desafio da globalização no novo século não é travar a expansão dos mercados mundiais.  
O desafio está em encontrar as regras e instituições para uma governação mais forte – local, nacional, regional 
e mundial – para proteger as vantagens dos mercados mundiais e da concorrência mas, também, para 
providenciar espaço suficiente para os recursos humanos, comunitários e ambientais necessários para 
assegurar que a globalização funciona para as pessoas – não apenas para os lucros.  
Globalização com: 

  Ética – menos violação dos direitos humanos; 
  Equidade – menos disparidade dentro e entre nações; 
  Inclusão – menos marginalização de pessoas e países; 
  Segurança humana – menos instabilidade das sociedades e menos vulnerabilidade das pessoas; 
  Sustentabilidade – menos destruição ambiental; 
  Desenvolvimento – menos pobreza e privação.” 
 
Só se todos estes factores estiverem garantidos é que a globalização será um êxito em todas as frentes.  
 
A globalização dos mercados é, indubitavelmente, muito importante e uma questão incontornável mas é preciso 
que seja acompanhada de todos os factores que compõem a humanidade para que seja, efectivamente, uma 
verdadeira globalização. 
 
O fenómeno da globalização está, ao mesmo tempo, a afectar directamente a vida das pessoas devido à 
conjugação de vários factores que resultam da ideia de “aldeia global”: 

  “Redução do espaço: A vida das pessoas – os seus empregos, rendimentos e saúde – é afectada por 
acontecimentos no outro lado do globo e, muitas vezes, por acontecimentos que desconhecem. 
  Redução do tempo: Os mercados e as tecnologias mudam actualmente a uma velocidade sem precedentes, 
com acção à distância em tempo real e com impactos sobre a vida de pessoas muito distantes. 
  Desaparecimento de fronteiras: As fronteiras nacionais estão a desaparecer, não apenas para o comércio, 
capital e informação mas, também, para as ideias, normas, cultura e valores.  



As fronteiras estão, igualmente, a desaparecer na política económica – à medida que os acordos multilaterais e 
as pressões para manter a concorrência nos mercados mundiais constrangem as opções de política nacional e 
que as empresas multinacionais e os sindicatos mundiais do crime integram as suas operações a nível 
mundial.”  
 
 
Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano 1999 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Adaptado) 

 

Contexto histórico da globalização 

A globalização é um fenómeno que surgiu na década de 80, ligado a uma nova vaga de liberalização 
económica, o neoliberalismo, inaugurada por algumas potências económicas mundiais (nos EUA com Ronald 
Reagan e no Reino Unido com Margaret Thatcher) e que se impôs por todo o mundo dito “capitalista”.  
Consequentemente, com maior ou menor empenho, todos os países fazem parte do conceito de “aldeia global”.  
 
Durante vários séculos, existiu apenas uma forma de globalização ocidental, a globalização europeia.  
 
A situação começou a alterar-se no início do século XX, quando os EUA entraram na cena internacional, 
passando a liderar as exportações, até à Segunda Guerra Mundial.  
 
Na segunda metade do século XX, os EUA converteram-se numa grande potência hegemónica e a Europa 
passou a protagonizar duas formas alternativas de globalização: o capitalismo da Europa Ocidental e o 
comunismo da Europa Central e Oriental.  
 
A Guerra Fria contribuiu decisivamente para que as rivalidades se extremassem e que as diferenças dos 
capitalismos (europeu ocidental e norte-americano) não fossem reconhecidas pelos países comunistas ou, 
sendo-o, fossem desvalorizadas.  
 
O colapso do comunismo permitiu a afirmação das diferenças e das rivalidades entre os modelos capitalistas 
europeu e norte-americano.  
Ambos marcaram presença na construção das instituições e nas discussões sobre os modelos de Estado e de 
capitalismo que tiveram lugar na Rússia e noutros países da Europa Central e Oriental, no início dos anos 90.  
 
As diferenças entre os dois modelos de capitalismo e, portanto, de globalização são consideráveis.  
O modelo europeu procura um equilíbrio entre a competitividade e solidariedade social, através da 
manutenção de um Estado-providência relativamente forte e de uma flexibilidade mitigada da relação salarial, 
em cuja gestão os sindicatos continuam a ter um papel mais ou menos significativo.  
 
No modelo americano impera a competitividade e a flexibilidade, não existindo um Estado-providência 
patente.  
Contudo, as empresas multinacionais têm, nos EUA, maior capacidade para influenciar políticas públicas do que 
as empresas da Europa, onde os países, através da União Europeia, continuam a ter uma relativa autonomia na 
gestão macroeconómica. 
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Aspectos negativos da globalização 

Se é verdade que a globalização configura uma nova era de interacção entre países, economias e povos, 
também é verdade que está a fragmentar os processos de produção, mercados de trabalho, entidades políticas 
e sociedades.  
Estes últimos são os aspectos negativos, desintegradores e marginalizadores da globalização. 
 
No mercado de trabalho, por exemplo, embora haja actualmente muito mais oportunidades do que há 20, 50 
ou 100 anos atrás, o mercado mundial só abre fronteiras aos trabalhadores mais qualificados, sendo esses os 
principais beneficiados com esta abertura do mercado de trabalho. 
 
Se o mundo está em constante crescimento social e económico, uma parcela desse mesmo mundo continua a 
viver em condições que nada têm a ver com as vividas na “aldeia global”: 



  “aproximadamente 1,3 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável; 
  uma em cada sete crianças em idade do primário está fora da escola; 
  840 milhões de pessoas estão subalimentadas; 
  1,3 mil milhões de pessoas, aproximadamente, vivem com rendimentos inferiores a 1 dólar (PPC 1987) por 
dia.” 
 
Mesmo nos países industrializados e desenvolvidos a pobreza é uma realidade, encoberta pelas estatísticas de 
sucesso que esses países apresentam.  
 
É claro que estas situações de disparidade económica não são uma consequência directa do fenómeno da 
globalização mas poderão vir a tornar-se um entrave à mesma. 
 
 
Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano 1999 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Adaptado) 

Desigualdades no contexto da globalização 

Embora não seja uma consequência directa do fenómeno da globalização, a verdade é que as disparidades 
económicas e sociais entre alguns países são visivelmente significativas. 
 
Mais uma vez recorremos ao Relatório do Desenvolvimento Humano de 1999 para ilustrar e explicar estas 
desigualdades mundiais: “Desde os anos 80, muitos países experimentaram as oportunidades da globalização 
económica e tecnológica.  
Para além dos países industrializados, os tigres da Ásia Oriental de industrialização recente são agora 
acompanhados pelo Chile, República Dominicana, Índia, Maurícia, Polónia, Turquia e muitos outros, ligando-se 
aos mercados mundiais, atraindo investimento estrangeiro e tirando vantagem dos avanços tecnológicos.” 
 
“No outro extremo estão os muitos países que pouco têm beneficiado da expansão dos mercados e do avanço 
da tecnologia – Madagáscar, Níger, Federação Russa, Tajiquistão e Venezuela entre outros.” 
 
A globalização económica contribui, de facto, para esta bipolaridade.  
Estes países pouco beneficiados com a expansão dos mercados estão cada vez mais marginais no tecido 
económico mundial, visto que as suas exportações pouco cresceram e o investimento estrangeiro parece não 
querer entrar lá.  
Assim, dificilmente estes países poderão competir com as grandes economias. 
 
“Se as oportunidades mundiais não forem melhor repartidas, o crescimento fracassado das últimas décadas irá 
continuar. Mais de 80 países ainda têm rendimentos per capita mais baixos do que há uma década ou mais 
atrás.  
 
Enquanto 40 países mantiveram um crescimento médio do rendimento per capita de mais de 3% ao ano desde 
1990, 55 países, principalmente na África Subsariana e na Europa do Leste e Comunidade de Estados 
Independentes (CEI), tiveram rendimentos per capita decrescentes.” 
 
Também o sector do emprego se encontra bipolarizado entre as grandes oportunidades para os mais 
qualificados e as escassas oportunidades para os menos qualificados.  
Assim, se um trabalhador qualificado pode facilmente pensar em ultrapassar as barreiras nacionais e lançar-se 
no mercado mundial de trabalho, para os trabalhadores com poucas qualificações este cenário é altamente 
improvável.  
 
O mercado mundial de trabalho abre, assim, as suas portas aos trabalhadores mais qualificados, seja qual for o 
seu país de origem.  
Para estes afortunados, é a grande oportunidade de uma melhor carreira com melhores remunerações. 
 
Mas as desigualdades ultrapassam em muito as pessoas. Elas sentem-se em termos de países. “O hiato de 
rendimento entre o quinto da população mundial que vive nos países mais ricos e o quinto que vive nos mais 
pobres era de 74 para 1 em 1997, acima de 60 para 1 em 1990 e de 30 para 1 em 1960.” 
 
“Nos últimos anos da década de 90, o quinto da população mundial que vive nos países de rendimento mais 
elevado tinha: 



  86% do PIB mundial – o quinto da base apenas 1%. 

  82% dos mercados mundiais de exportação – o quinto da base apenas 1%. 

  68% do investimento directo estrangeiro – o quinto da base apenas 1%. 

  74% das linhas telefónicas mundiais, meios básicos de comunicação hoje – o quinto da base apenas 1,5%.” 
 
O Relatório do Desenvolvimento Humano de 1999 apresenta também os seguintes dados relativos à 
concentração de rendimento, recursos e riqueza entre pessoas, empresas e países:  

  “Os países da OCDE, com 19% da população mundial, detêm 71% do comércio mundial de bens e serviços, 
58% do investimento directo estrangeiro e 91% do total de utilizadores da Internet.  

  Nos quatro anos anteriores a 1998, as 200 pessoas mais ricas do mundo mais do que duplicaram a sua 
riqueza líquida, para cima de 1 bilião de dólares.  
Os activos dos três primeiros multimilionários são superiores ao PNB conjunto de todos os países menos 
desenvolvidos e dos seus 600 milhões de pessoas.  

  A vaga recente de fusões e aquisições está a concentrar o poder do capital nas mega-empresas – com o risco 
de desgastar a concorrência.  
Em 1998, as 10 maiores empresas de pesticidas controlavam 85% de um mercado mundial de 31 mil milhões 
de dólares – e as 10 maiores empresas de comunicações, 86% de um mercado de 262 mil milhões.  

  Em 1993, apenas dez países eram responsáveis por 84% das despesas mundiais de investigação e 
desenvolvimento e controlavam 95% das patentes americanas das duas últimas décadas.  
Além disso, mais de 80% das patentes concedidas nos países em desenvolvimento pertencem a residentes nos 
países industrializados.”  
 
 
Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano 1999 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Adaptado). 

O novo conceito de globalização 

Apesar de no séc. XIX já estarem reunidas algumas das condições necessárias para promover a globalização, a 
verdade é que, principalmente nas últimas duas décadas, surgiram novos elementos para a globalização. 
 
Novos mercados, novos actores, novas regras e normas, novos instrumentos de comunicação aparecem agora 
como os grandes factores conducentes à globalização. 
 
Nos novos mercados englobam-se: 

  “mercados mundiais em crescimento nos serviços – banca, seguros, transportes. 

  novos mercados financeiros – desregulamentados, interligados mundialmente, trabalhando 24 horas por 
dia, com acção à distância em tempo real, com novos instrumentos tais como os derivados.  
Os corretores financeiros estão no topo das ligações. Comunicações instantâneas, fluxos livres de capital e 
constantes actualizações vindas de todo o mundo habilitam os mercados financeiros, de Londres a Jacarta, de 
Tóquio a Nova Iorque, a actuar como uma unidade, em tempo real.  

  proliferação de fusões e aquisições – as fusões e aquisições além fronteiras foram responsáveis por 59% 
do investimento directo estrangeiro total em 1997.  

  mercados mundiais de consumo com marcas mundiais.” 
 
Por novos actores entendem-se:  
 
“- sociedades multinacionais, com produção e comercialização integradas, dominando a produção 
mundial – as empresas multinacionais percorrem os mercados mundiais e integram a produção.  



 
- a Organização Mundial do Comércio – primeira organização multilateral com autoridade para impor o 
cumprimento de regras aos governos nacionais;  
 
- um sistema internacional de tribunais criminais em criação;  
 
- uma rede internacional de ONG em grande expansão – as ONG, em linha, podem fazer campanhas em 
todo o mundo, com as suas mensagens atravessando fronteiras em segundos.  
 
- blocos regionais em proliferação e ganhando importância – União Europeia, Associação dos Países do 
Sudeste Asiático, Mercosul, Acordo Norte-Americano de Comércio Livre, Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral, entre muitos outros;  
 
- mais agrupamentos de coordenação de políticas – G-7, G-10, G-22, G-77, OCDE.”  
 
Se os mercados e os actores sócio-económicos parecem convergir para uma verdadeira globalização, há que 
impor novas regras e normas para que tudo possa funcionar em conformidade:  

  “Políticas económicas de mercado em difusão por todo o mundo, com maior privatização e 
liberalização do que em décadas anteriores;  

  Adopção ampla da democracia como escolha de regime político; 

  Convenções sobre direitos humanos e instrumentos em preparação, quer sobre a cobertura, quer 
sobre o número de signatários – e crescente consciência das pessoas em todo o mundo;  

  Objectivos consensuais e agenda de acção para o desenvolvimento; 

  Convenções e acordos sobre o ambiente global – biodiversidade, camada de ozono, recolha de resíduos 
perigosos, desertificação, alterações climáticas;  

  Acordos multilaterais sobre o comércio, assumindo novas agendas tais como as condições ambientais e 
sociais;  

  Novos acordos multilaterais – sobre serviços, propriedade intelectual, comunicações – comprometendo 
mais os governos nacionais do que quaisquer acordos anteriores;  

  Acordo Multilateral sobre Investimento em debate.”  
 
Finalmente, os novos instrumentos de comunicação, mais rápidos e mais baratos, têm, indubitavelmente, um 
papel preponderante neste novo conceito de globalização:  
 
“- Internet e comunicação electrónica ligando muitas pessoas em simultâneo;  
 
- Telefones celulares; 
 
- Máquinas de fax; 
 
- Transportes aéreos, ferroviários e rodoviários, mais rápidos e mais baratos;  
 
- Desenho por computador.” 
 
São todos estes factores reunidos que lançam para o séc. XXI o novo conceito de globalização.  
 
 
Fonte: Relatório do Desenvolvimento Humano 1999 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(Adaptado) 


