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abordagem

para que possamos entender melhor 
as mudanças e o rearranjo que es
tão ocorrendo nas relações com o 
mercado nos países emergentes é 
necessário fazer análise do processo 
de globalização.  

a globalização, para alves (2001), é 
um fenômeno sóciohistórico intrin
secamente contraditório e complexo 
que caracteriza uma nova etapa de 
desenvolvimento do capitalismo 
moderno.

segundo Ianni (1996, p. 11), a glo
balização é resultado do avanço do 
capitalismo não só como um modo 

de produção, mas também como um 
processo civilizatório, resultando 
na emergência de uma complexa e 
contraditória sociedade global.

para Wolf (apud Galvão, 1998a, p. 
37), a globalização está associada 
à expansão do capital e da tecno
logia, sendo resultado da crescente 
interdependência econômica dos 
países em todo mundo, gerada pela 
expansão no volume e variedade 
das transações de bens e serviços 
entre eles, dos fluxos de capital, 
bem como pela difusão mais rápida 
e abrangente da tecnologia.

as questões que envolvem os proces
sos de globalização, como é enten

dida hoje, têm a sua origem a partir 
da segunda metade do século XX 
com as discussões relativas à pós
modernidade.  

as principais características deste 
novo paradigma, a globalização, 
segundo santos Filho (1996), são:

v a presença ou necessidade de 
sistemas abertos;

v o princípio de indeterminação 
na ciência;

v a descrença nas metanarrativas;

v o foco no processo;

v o domínio da mídia na represen
tação do mundo;es
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v a explosão da informação e o 
concomitante crescimento das tec
nologias da informação;

v o capitalismo global;

v a humanização do mundo em 
todas as dimensões;

v a integração entre Estado e econo
mia ou mercado e tendências à 
hegemonia do mercado;

v a queda do sujeito e a nova con
cepção do tempo e da história;

v a complementaridade entre a alta 
cultura e baixa cultura.

a cada uma destas característi
cas poderíamos desenvolver uma 
análise profunda questionando a 

sua pertinência no processo de glo
balização e a sua importância para 
o desenvolvimento dele.

cabe lembrar que, para analisar a 
globalização, que nada mais é que 
o processo de transição do período 
industrialimperialistacolonialista 
para o cibernéticotecnológicoasso
ciativo, é fundamental entendermos 
a globalidade, isto é, os atributos 
essenciais da globalização conforme 
apontados acima.

a globalização, como processo 
pluridimensional, dialético, que 
produz as conexões e os espaços 
transnacionais sociais, se relaciona 
com a densidade social das redes 
de comunicação, pressupondo uma 
sociedade mundial sem estado e 
sem governo mundiais.

neste contexto, a teoria da glo
balização, ou o globalismo, analisa 
a separação da economia da po
lítica, o social é relevado, trans
formando assim um dos elementos 
do processo, que é o econômico, 
como sendo o essencial. 

segundo Voltaire schilling (2002), a 
expressão “globalização” tem sido 
utilizada mais recentemente num 
sentido marcadamente ideológico, 
no qual assistese no mundo in
teiro a um processo de integração 
econômica sob a égide do neo
liberalismo, caracterizado pelo 
predomínio dos interesses financei
ros, pela desregulamentação dos 
mercados, pelas privatizações das 
empresas estatais e pelo abandono 
do estado de bemestar social. 

Hoje, o modo de vida dos principais 
países capitalistas é a meta de quase 
todos os indivíduos, consciente ou 
inconscientemente, na medida em 
que existe um domínio dos meios de 
comunicação e estes são os elemen
tos que solidificam a representação 
do mundo e da vida atual. 

O apelo da fartura ou a acumulação 
de bens materiais, em detrimento 
de todos os outros elementos que 
compõem o ser individual e social, 
encantam a todos, dentro e fora 
dos países organizados em bases 
capitalistas. neste sentido, os que 

tabela 1 – PerÍodos da globalização
Períodos da Globalização

data Período Caracterização

1450 – 1850
1850 – 1950
pós – 1989

primeira fase
segunda fase
Globalização recente

Expansionismo mercantilista

Industrialimperialistacolonialista
cibernéticatecnológicaassociativa

F

Fonte – http//educaterra.terra.com.br/voltaire/atualidade/globalizacao3.htm

o neoliberalismo é carac-
terizado pelo predomínio 
dos interesses financei-
ros, pelas privatizações 
das empresas estatais e 
pelo abandono do estado 
de bem-estar social. 
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ao analisarmos alguns aspectos 
sociais de caráter local e mundial, 
tendo como referência a predomi
nância do modelo capitalista no 
processo de globalização e/ou 
exclusão, vamos nos deparar com 
questões que põem em cheque os 
caminhos que estão sendo percor
ridos, considerando o crescimento 
populacional, a disponibilidade de 
recursos, os modelos educacionais 

acabam tendo vantagem com
petitiva, dentro de um mercado 
globalizado, são as sociedades que 
funcionam primordialmente em 
bases capitalistas. Estas estabelecem 
estratégias e modelos num esforço 
de “vendêlas” a todas as partes do 
mundo.  

assim, todos os processos econômi
cos são regidos pela concorrên
cia e pela possibilidade da troca 
tecnológica, busca de redução de 
custos, informatização e automação, 
provocando a exclusão crescente 
da mãodeobra não qualificada 
ou semiqualificada, o que amplia 
a distribuição desequilibrada dos 
recursos produtivos e, conseqüente
mente, a má distribuição de renda.
  
Os modos de produção se estabe
lecem em épocas diferentes nos di
versos países; assim sendo, em cada 
país as etapas tecnológicas não ocor
rem com a mesma duração, fazendo 
com que os países e/ou empresas 
atrasadas busquem abreviar cada 
etapa, copiando o que já está acon
tecendo nos mais avançados, quer seja 
nos aspectos tecnológicos, quer nos 
aspectos culturais e das instituições. 
neste sentido, quanto menor o in
vestimento em tecnologia e desen
volvimento, maior a dependência e, 
conseqüentemente, a subserviência 
àqueles que determinam os rumos a 
serem seguidos. 

até recentemente, as empresas que 
ganham a disputa para a obtenção 
do menor custo, de maior eficiência, 
da maior produtividade tendem a 
crescer mais, ter mais lucros. Isso 
favorece mais os seus proprietários, 
ampliando a tendência à concen
tração e centralização de poder e 

de riqueza. conseqüentemente, o 
resultado da evolução do capitalismo 
é que, cada vez mais, haja o cresci
mento destas empresas, fazendo 
com que as chances dos pequenos 
praticamente inexistam. O que nos 
leva a crer que, apesar de todas as 
mudanças que vivemos nas ultimas 
três décadas, o pressuposto inicial 
permanece e continua sendo aceito 
sem restrições. 

a busca pela redução de custos, informatização e 
automação provoca a exclusão crescente da mão-
de-obra não qualificada ou semiqualificada, o que 
amplia a má distribuição de renda.

F
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e as expectativas de elevação do 
padrão de vida.  

É o capital financeiro gerando capital 
financeiro, ou a “financeirização”, 
que considera a absorção de critérios 
de decisão e prazos de maturação de 
investimentos das empresas financei
ras por todas as empresas, inclusive 
não financeiras, e o essencial é o 

encurtamento dos horizontes de 
decisão e de maturação dos investi
mentos (Ianni, 1995).

O efeito imediato desta questão, 
levandose em consideração que as 
Financeiras sempre foram mais ágeis 
para se adequar a conjunturas adver
sas, isto é, às incertezas e instabilidade 
do mercado, aumenta as incertezas 
e a instabilidade, que justificam a 
decisão “nervosa”, que aumenta 
a instabilidade e assim suces
sivamente. para as empresas que 
lidam com a movimentação deste 
capital financeiro, notadamente sem 
pátria ou finalidade produtiva, o que 
importa é o resultado financeiro da 
própria operação e a diminuição 
do risco diante da instabilidade e 
incertezas dos mercados nos quais 

a ação é realizada. para os países 
objetos destas ações, a entrada e a 
saída do capital financeiro globali
zado geram medidas que provocam 
aumento da inflação, desemprego 
e diminuição dos investimentos 
internacionais. 

O dinheiro e todos os títulos que 
rendem juros representam uma 
possibilidade de compra e de con
sumo sobre os bens e serviços que 
serão produzidos; porém, o capital 
financeiro não contribui para o 
desenvolvimento da base produtiva 
real da economia mundial, fazendo 
com que, cada vez mais, existam 
ativos financeiros que só têm valor 
se a empresa que os emitiu tiver 
como pagar os juros do título, o 
que depende da efetiva produção 

F

Fo aumento do desemprego, a criação de um mercado 
de trabalho informal, fazem com que o trabalhador 
a cada dia fique mais desprotegido e o pequeno em-
presário continue com dificuldades para sobreviver.

Para os países objetos 
destas ações, a entrada 
e a saída do capital finan-
ceiro globalizado geram 
medidas que provocam 
aumento da inflação, 
desemprego e 
diminuição dos investi-
mentos internacionais. 
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e comercialização dos produtos das 
empresas que devem aos bancos. mas 
como estas empresas passam a apre
sentar dificuldades nas suas operações 
em função da própria instabilidade 
financeira, da diminuição do crédito 
ao consumidor, das altas taxas de 
juros, os riscos de empréstimo dos 
bancos, tendencialmente crescem, 
as taxas de juros tendem a subir ou 
se manter em patamares elevados 
para compensar esse risco, e isso 
sufoca ainda mais as empresas não
financeiras. 

Outro fator importante no processo 
de globalização, quase como exigên
cia do próprio processo, é a forte 
tendência nas economias atrasadas 
de eliminarem ou reduzirem substan
cialmente a intervenção do Estado, 
aumentando a privatização, a abertura 
comercial e financeira e a desregula
mentação das atividades financeiras 
(Fiori, 2001).

a conseqüência natural deste 
processo é que a privatização au
menta a concentração de riqueza; 
a abertura comercial e financeira 
expõe o mercado interno à con
corrência internacional; as em
presas competitivas sobrevivem, 
as outras morrem, o desemprego 
aumenta, o mercado de trabalho 
informal aumenta, o trabalhador a 
cada dia fica mais desprotegido, o 
pequeno empresário continua com 
dificuldades para sobreviver, sem 
proteção e sem consumidor, em 
função do seu despreparo para uma 
competição internacional, a queda 
de arrecadação dos impostos atuais 
aumenta levando o governo a imple
mentar novos impostos e a capacidade 
de investimento do governo nas áreas 
sociais diminui. 

se o quadro acima revela a atual situa
ção dos países em desenvolvimento 
ou subdesenvolvidos incluídos ou 
excluídos da aldeia global ou da 
rede informacional, nas economias 
ou mercados centrais a privatização 
serve para dar destino produtivo aos 
capitais “parados” e para gerar re
cursos para o Estado financiar outras 
atividades estratégicas que neces
sitam de apoio. por outras palavras, 
o Governo fica cada vez mais forte, 
comparativamente à periferia, para 
proteger os interesses nacionais.

apesar de os países que compõem 
o G7 estabelecerem as regras e 
a regulamentação do processo de 
globalização, inclusive na área da 
educação que por eles enquanto 
área de serviço deveria sofrer menor 

intervenção do estado, quando estas 
de fato não atendem aos seus interes
ses, vale inclusive a nãoabertura de 
seus mercados. tais fatos foram mais 
de uma vez objeto de desacordos 
e discussão dentro da Omc – Or
ganização mundial do comércio 
– envolvendo os Estados Unidos, 
canadá, Inglaterra, entre outros, 
principalmente em função da comer
cialização de produtos agrícolas e de 
produtos industriais de baixa tecno
logia ou de tecnologia universal que 
todos sabem fazer.

segundo chesnais (1999), a glo
balização financeira não é um fato 
natural, provocado pelo mercado, 
mas foi o resultado deliberado de 
políticas financeiras da potência 
hegemônica. 

Fapesar de os países que compõem o G-7 estabelecerem as re-
gras e a regulamentação do processo de globalização, quando 
estas de fato não atendem aos seus interesses, vale inclusive 
a não-abertura de seus mercados.
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a informatização faz na linha de 
produção e nos níveis de adminis
tração o que a industrialização fez 
na classe trabalhadora no século 
XIX: substitui gente por equipamen
to, aumenta o desemprego por 
desqualificação técnica, aumenta a 
produtividade de quem mantém em
prego, aumenta a produtividade das 
empresas que conseguem ampliar o 
uso desses instrumentos.  substitui 
redes de distribuição de produtos, 
faz setores industriais absorverem 
parte de atividades que tinham 
passado para o comércio, barateia 
produtos para quem pode usar desse 
instrumento, poupalhes tempo. 

a nova economia é só um vasto con
junto de empresas que criam hardware 
e software, ferramentas importantes 
para reduzir custos como as máquinas 
no século XIX. Essas transformações 
são então afetadas tanto no que 
se refere ao modelo de produção, 
quanto aos mecanismos que regulam 
as relações decorrentes desse novo 
modelo produtivo. neste sentido, a 
administração das organizações pas
sou também por transformações pro
fundas na última década em função 
dos novos modelos que se apresen
taram como alternativa à complexi
dade dos processos administrativos 
influenciada pelas mudanças radicais 
promovidas pela terceira revolução 
industrial – a emergência da econo
mia da informação.
 
assim sendo, o que está em questão 
quanto à globalização é que se trata 
de um fenômeno de ruptura histórica 
de amplas proporções. ao analisar
mos a solução dos problemas que 
existiam no passado, os mesmos 
eram estritamente nacionais ou 
regionais, e agora se transformam 

em questões mundiais. O indivíduo, 
que estava circunscrito à realidade 
local, é levado a uma nova realidade 
global, abrindo obrigatoriamente 
suas possibilidades de reflexão, 
colocandose um novo desafio no 
seu modo de pensar, agir, sentir e 
imaginar, visto que agora se dá no 
patamar da esfera global.

Os problemas e, conseqüente
mente, as soluções a serem toma
das revelamse simultaneamente 
mundiais, nacionais, regionais e 
locais, ao mesmo tempo em que 
se desenvolvem novas formas de 
relações quer seja no âmbito do 
trabalho ou da sociedade. 

as sociedades nas quais se inserem 
as organizações, públicas ou pri
vadas, os indivíduos e as coletivi
dades, os grupos e as classes, os 
gêneros e as raças, os partidos e os 
sindicatos, se tornam cada vez mais 
complexas, ao mesmo tempo em 
que exigem mudanças nas referên
cias do espaço e do tempo.

a competitividade, globalizada, 
trouxe profundas transformações 
para as nações, alterando os seus 
mercados, a atuação das empresas e 
o seu posicionamento relativo frente 
aos seus concorrentes, incluindo 
nestas as relações de trabalho. as 
dimensões políticas, sociais, cul
turais e educacionais vão sendo in
fluenciadas por um novo paradigma 
que acentua as exigências do “novo 
mundo do trabalho” (Ianni, 1996), 
exigências estas que ultrapassam o 
âmbito da produção e da gestão, 
atingindo a esfera dos valores.

para miranda (1997, p. 41), o im
pacto da globalização, associado 

à revolução tecnológica (...) impõe 
um novo padrão de conhecimento: 
menos discursivo, mais operativo; 
menos particularizado, mais interativo, 
comunicativo; menos intelectivo, mais 
pragmático; menos setorizado, mais 
global; não apenas fortemente cogni
tivo, mas também valorativo.

     bibliografia

ALVES, G. Dimensões da Globalização – O 

Capital e suas Contradições. São Paulo: Editora 

Práxis, 2001.

ANDRADE, R. O. B. Os caminhos da Adminis-

tração. Revista Tendências do Trabalho. São 

Paulo: Tama, setembro, 1999, edição nº 301.

CHESNAIS, F. Tobin or not Tobin. São Paulo: 

Editora UNESP: ATTAC, 1999.

FIORI, J. L. 60 lições dos 90 – Uma década de 

neoliberalismo. Rio de Janeiro: Record, 2001.

GALVÃO, M. B. A. Globalização: arautos, céticos 

e críticos (primeira parte). Política Externa. São 

Paulo: Paz e Terra / USP, v. 6, n. 4, p. 36-88, 

março, 1998a.

IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1996.

____Teorias da globalização. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1995.

MIRANDA, M. G. Novo paradigma de 

conhecimento e políticas educacionais na 

América Latina. Cadernos de Pesquisa, São 

Paulo, n. 100, p. 37-48, março, 1997.

SCHILLING, V. Globalização. www.educaterra.

com.br, 2002.

Júlio César 
Tavares Moreira
Professor da ESPM nas disciplinas de 

Marketing; Sócio Consultor da Mind 

Consultoria; Mestre em Administração de 

Empresas e Doutor em Ciências Sociais – 

Relações Internacionais.

-

2 

esPM


