
RESUMO: Através de um breve levantamento histórico do processo de globalização,
este trabalho busca mostrar como as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC's) permitiram mudanças fundamentais no processo de gestão tecnológica. Pro-
curamos mostrar como a complexidade de alianças estratégicas das grandes empre-
sas permitiram o desenvolvimento de produtos resultantes de operações efetivadas
em diferentes países, vinculadas em tempo real. Com isso, este trabalho tem a inten-
ção de mostrar uma reflexão de como as TIC's são decisivas dentro de um mundo
globalizado que preza a existência de um modelo flexível e adaptável onde a habili-
dade organizacional em aumentar as fontes de todas as formas de conhecimento
torna-se a base da empresa inovadora.
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ABSTRACT: Through a brief historical rising of globalization process this work
search to show as the technologies of the information and comunicatons (TIC's)
they allowed fundamental changes in the process of technological administration.
We will try like this to show as the complexity of strategic alliances of the great
companies allowed the development ofresulting products of operations executed at
different countries, linked in real time. With that, this work has the intention of
showing a reflection of like TIC's they are decisive inside of a world globalizado
that respects the existence of aflexible and adaptable model where the organizati-
onal ability in increasing the sources of all the knowledge forms, becomes the base
of the innovative company.
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INTRODUÇÃO

A revolução tecnológica produziu intensas
modificações sócio-econômicas processadas parale-
lamente ao processo de internacionalização das eco-
nomia mundial. Alterações inusitadas nos processos
de organização da atividade produtiva das empresas
ocorreram graças ao salto qualitativo das TIC's. A
revolução tecnológica não só permitiu a reformula-
ção das estratégias de produção e distribuição, como
também permitiu que as empresas pudessem formar
grandes networks. Além disso, as transformações
processadas principalmente a partir da segunda me-
tade da década de 1970 fizeram-se sentir também no
mercado financeiro mundial, pois possibilitou o fun-
cionamento em linha de diversos mercados, em tem-
po real. Acrescentado a isso ocorreu uma grande
mobilidade de capital que atingiu de imediato a vida
de boa parte dos cidadãos, alterando seus empregos,
suas atividades rotineiras de trabalho e, conseqüen-
temente, modificando comportamentos e relaciona-
mentos (DUPAS, 1999).

Com o intuito de mostramos qual o papel
que as TIC's desempenham no atual processo de glo-
balização, é essencial deixarmos claro que procura-
mos delimitar este termo como sendo um fenômeno
onde processos de alcance mundial sejam eles finan-
ceiros, econômicos, ambientais, políticos, sociais e
culturais, predominam sobre todo e qualquer cará-
ter regional, nacional ou local. Dessa forma o termo
ganha um caráter multidimensional que culmina em
transformações primordiais nas áreas de inovação
científica e tecnológica, capazes de reconfigurar todo
o cenário sócio-econômico mundial. (CEPAL, 2002).
A globalização é um processo que irrompeu na
Europa, no final da Idade Média (séc. XV), onde o
Renascimento encarnou novas atitudes científicas e
culturais, fazendo com que o sistema capitalista,
então emergente, se transformasse no único proces-
so histórico de alcance realmente global.

Contudo, antes de apresentarmos as influên-
cias das TIC's faz-se necessário diferenciar as fases
do processo de globalização. E nesse intento, apre-
sentaremos de início uma periodicização reconheci-
da por historiadores modernos, que delimita o estu-
do nos últimos 130 anos da nossa história.

1. As fases do processo de globalização

Segundo Chesnais (1996), o adjetivo "glo-
bal" surgiu no começo dos anos 1980, nas grandes
escolas americanas de administração de empresas,
como Harvard, Columbia, Stanford, etc. Com o pas-
sar do tempo, foi popularizado nas obras e artigos
de estratégia e marketing e fez sua estréia mundial
através da imprensa econômica e financeira da lín-

gua inglesa. Em pouquíssimo tempo, o termo inva-
diu o discurso neoliberal. Em se tratando de admi-
nistração de empresas, o termo era utilizado tendo
como destinatários os grandes grupos, para passar a
seguinte mensagem:

Em todo lugar onde possa gerar lucros, os
obstáculos à expansão das atividades de vo-
cês foram levantados, graças à liberação e à
desregulamentação; a telemática e os saté-
lites de comunicações colocam em suas
mãos formidáveis instrumentos de comuni-
cação e controle; reorganizem-se e reformu-
lem, em conseqüência, suas estratégias in-
ternacionais (CHESNAIS, 2002)

Os grandes industriais japoneses apodera-
ram-se dessa expressão para definir sua visão do
novo mundo triádico que estaria nascendo. Estimu-
lar o globalismo, significa, para eles, uma tomada
de consciência rumo a interesses comuns e coopera-
ções mutuas entre grandes dirigentes industriais e os
dirigentes políticos americanos e europeus (CHES-
NAIS, 2002). Assim, a partir de então, as publica-
ções que fazem a mais extensa apologia do "tecno-
globalismo" apresentam um cenário em expansão
onde não inexistem fronteiras territoriais.

Contudo, antes de analisarmos quais modi-
ficações o processo de globalização vem sofrendo
graças às TIC's, como caráter puramente ilustrati-
vo é interessante apontar as fases que esse proces-
so percorreu nos últimos anos para deixar transpa-
recer características específicas de cada momento
histórico. E para a realização dessa etapa do nosso
trabalho encontramos no texto da CEPAL (2002)
apontamentos que mostram como essas três fases
distintas do processo de globalização podem ser
divididas. A seguir, procuraremos mostra essas fa-
ses brevemente:

a) Primeira fase (1870-1913), conhecida também
como belle époque, é caracterizada por uma alta
mobilidade de capitais e mão-de-obra de forma con-
junta com um auge comercial que se baseava mais
numa grande redução dos custos de transporte do
que no livre comércio. Foi neste período que ocor-
reu surgimento de formas de regulação estatal e a
manutenção de várias restrições ao livre comércio
de bens. O protecionismo comercial era uma regra
em todas as nações que mantiveram sua autonomia
alfandegária, de forma que o crescimento econômi-
co foi o motor da expansão do comércio internacio-
nal. Havia a hegemonia britânica, com os grandes
impérios coloniais, impondo um comércio unilateral
do tipo norte-sul. As modalidades dominantes de
movimentos internacionais de capital de longo pra-
zo foram a criação de um mercado internacional de
vales de dívida pública e a subscrição de capital para
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grandes projetos (principalmente infra-estrutura e
recursos naturais),,além do financiamento do comér-
cio internacional em torno do qual surgiu uma rede
bancária internacional. A esse quadro somou-se o
financiamento do comércio internacional, em torno
do qual surgiu uma incipiente rede bancária. No pe-
ríodo entre guerras o processo de globalização foi
interrompido, e também retraído, devido a uma gran-
de instabilidade política internacional, primeiro pela
impossibilidade de reconstruir as tendências prévias
à década de 1920 e segundo por um notável recuo
do processo durante a década 1930. A interrupção
do dinamismo do comércio internacional se deu gra-
ças à instabilidade política mundial, à desacelera-
ção do crescimento econômico nos países desenvol-
vidos, ao freqüente uso de medidas protecionistas e
à incapacidade de restabelecimento do padrão ouro
(CEPAL, 2002). As modalidades de financiamento
de longo prazo praticamente desapareceram com a
depressão dos anos 30.

b) A segunda fase do processo de globalização se
deu a partir da II Guerra Mundial (1945-1973), com
o início da "idade do ouro". Foi então que teve iní-
cio uma nova etapa de integração global onde pre-
dominou uma crescente mobilidade privada de capi-
tais e um esforço cada vez maior para desenvolver
instituições de cooperação internacional em matéria
financeira e comercial. Uma fase caracterizada pela
expansão do comércio de produtos industrializados
entre os países desenvolvidos, pela criação de insti-
tuições internacionais de cooperação financeira e
comercial. Nesta época houve uma considerável ex-
pansão do comércio de manufaturas dos países de-
senvolvidos com a existência de grande variedade
de modelos de organização econômica e limitada
mobilidade de capitais e de mão-de-obra. Os acor-
dos de Bretton Woods1 e a criação de uma rede ban-
cária oficial de financiamento internacional foram
resposta à crise da década de 1930 (CEPAL, 2002).
Em 1945, a preocupação dos países industrializa-
dos estava centrada no desejo de pleno emprego e
bem-estar social (welfare state) (NAYYAR e COURT,
2002). Assim, o papel do Estado era de regulador da
economia, interferindo nas atividades de C&T (alo-
cando recursos e ditando prioridades), bem como
favorecendo o desenvolvimento de tecnologias asso-

ciadas aos bens duráveis (principalmente metalme-
cânica). A partir dos anos 1960, há o estabelecimen-
to de um regime internacional relativamente estável,
com um sistema de paridades fixas entre as moedas
e a difusão do modelo fordista de produção e consu-
mo de massas, a partir dos EUA, onde aparecem
grandes empresas começam a expandir suas "filiais
intermediárias" cuja oferta destina-se principalmen-
te ao mercado interno dos países onde são instala-
das (CHESNAIS, 1996). Foi também a partir 1960,
que ressurgiu o financiamento privado internacional
de longo prazo "como produto não só da nova fase
de estabilidade da economia mundial, mas também
de uma sucessão de fatores: o excedente de dólares
desta década, e de petrodólares da seguinte" (CE-
PAL, 2002). Os fluxos mais dinâmicos de comércio
estiveram centrados originalmente entre os blocos
comerciais europeus, com um incremento da parti-
cipação do Japão e dos "tigres asiáticos" no comér-
cio internacional, não havendo uma estreita correla-
ção positiva entre o crescimento das exportações e
do produto dos distintos países (esta correlação só
foi reforçada na terceira fase). O ponto de quebra
entre esta fase e a seguinte pode ser estabelecido pela
desintegração do regime de regulação macroeconô-
mica de Bretton Woods e pela primeira crise do pe-
tróleo (Petit, 1995). além da crescente mobilidade
de capital privado e do fim da "idade do ouro" de
crescimento dos países industrializados (CEPAL,
2002). Além disso, à altura da década de 70, o regi-
me fordista-keynesiano (o qual funcionava bem em
economias nacionais) já evidenciava com muita cla-
reza seus pontos fracos, traduzidos no acúmulo de
deficiências. Uma das explicações para o esgotamen-
to deste sistema é que haveria uma saturação da de-
manda, limitando sua expansão. Quando a demanda
de quantidade e qualidade tornou-se imprevisível, os
mercados tornaram-se mundialmente diversificados
e o ritmo da transformação tecnológica tornou ob-
soletos os equipamentos de produção, o sistema for-
dista tornou-se muito rígido e dispendioso para as
características da nova economia (CASTELLS,
1999; CHESNAIS, 1996). Assim, o modelo keyne-
siano de crescimento capitalista atingiu suas pró-
prias limitações no início da década de 70 e sua cri-
se manifestou-se sob a forma de inflação desenfrea-
da. Este regime foi substituído, trazendo consigo uma

1 "Em julho de 1944, representantes da Aliança das Nações Unidas, que reunia os países em guerra contra o eixo fascista (inclusive o Brasil),
reuniram-se na pequena localidade de Bretton Woods, no nordeste dos Estados Unidos, para empreender uma dos mais audaciosas iniciativas em
engenharia social tentadas até então ou mesmo, na verdade, desde então. Tratava-se de criar regras e instituições formais de ordenação de um sistema
monetário internacional capaz de superar as enormes limitações que os sistemas então conhecidos, o padrão-ouro e o sistema de desvalorizações
cambiais competitivas, haviam imposto não apenas ao comércio internacional mas também à própria operação das economias domésticas. Buscava-
se, assim, definir regras comuns de comportamento para os países participantes que, se poderiam por um lado contribuir para que eles atingissem
níveis sustentados de prosperidade econômica como nunca havia sido possível antes, exigiriam, por outro lado, que abrissem mão de pelo menos parte
da sua soberania na tomada de decisões sobre políticas domésticas, subordinando-as ao objetivo comum de conquista da estabilidade macroeconômi-
ca" (CARVALHO, 2006)
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mudança dos regimes de desenvolvimento e de acu-
mulação. Desta forma, os governos e empresas, para
tentar controlar este processo inflacionário, realiza-
ram uma série de reformas visando 4 objetivos bási-
cos: aprofundar a lógica capitalista de busca de lu-
cro nas relações capital/trabalho, aumentar a pro-
dutividade tanto do capital como do trabalho, glo-
balizar a produção, circulação e mercados direcio-
nando o apoio estatal para ganhos de produtividade
e competitividade das economias nacionais (em de-
trimento dos interesses públicos e da proteção so-
cial). Neste processo de reestruturação as inovações
tecnológicas (principalmente às relativas à infor-
mação e comunicação) e a transformação organi-
zacional tiveram um papel decisivo, garantindo a
velocidade e eficiência desta reestruturação e faci-
litando o processo de globalização (CASTELLS,
1999). Esta transformação no sistema capitalista
mundial abrange o Estado, as políticas financeiras
e industriais, o comércio mundial, as EMs, a orga-
nização do trabalho, as formas de emprego e de-
semprego, as ideologias e os comportamentos indi-
viduais (Petit, 1995), sendo que uma das questões
cruciais de tal processo diz respeito à passagem do
regime fordista ao regime de lean production. As-
sim, os recursos técnicos mais modernos favore-
cem a economia de escopo, a produção diversifica-
da em pequenos lotes, a terceirização e a desinte-
gração vertical da produção. Formam-se as empre-
sas-rede, com conformação variada e flexível, que
vincula a empresa dona do design e da griffe a inú-
meras outras, executantes das mais diversas ope-
rações fabris. A vinculação se faz e desfaz de acor-
do com a conveniência da empresa detentora da
griffe (CASTELLS, 1999). Desta forma, as PMES
continuarão a ocupar um espaço econômico, por-
que as características tecnológicas atuais estimu-
lam sua formação e porque sua existência interes-
sa às grandes empresas, as quais permanecem no
centro da estrutura do poder econômico na nova
economia global (CHESNAIS, 1996). As novas
tecnologias permitiram, assim, a transformação
das linhas de montagem fordistas em unidades de
produção para atender às variações do mercado
(flexibilidade do produto) e das transformações
tecnológicas (flexibilidade do processo) (CAS-
TELLS, 1999). Dessa maneira os efeitos da mu-
dança tecnológica na distribuição de emprego e
renda acaba tendo um impacto negativo (Petit,
1995), ou seja, a difusão das TIC's são acompa-
nhadas de um desemprego estrutural e um cresci-
mento de desigualdades sociais tanto entre países
como no interior de um deles (CEPAL, 2002).

c) Terceira fase: Todas as transformações que rapi-
damente descrevemos acima auxiliaram para o iní-

cio de uma nova fase do processo de globalização
no último quarto do séc. XX. Um novo período que
pode ser caracterizado pela gradual generalização
do livre comércio, pela crescente presença no cená-
rio mundial de empresas transnacionais funcionan-
do como sistemas de produção integrados, pela ex-
pansão e grande mobilidade de capitais e ainda, por
uma notável tendência pela homogeneização dos
modelos de desenvolvimento. Contudo, nesse perío-
do, observa-se também a persistência de restrições
ao movimento da mão-de-obra, caracterizando uma
diferença essencial entre esta etapa e a primeira, que
foi acompanhada por grandes fluxos de migração
(CEPAL, 2002).

Os progressos no transporte, informação e
comunicações fazem parte de um conjunto
mais amplo de inovações tecnológicas que
permitiram avanços sem precedentes na pro-
dutividade, no crescimento econômico e no
comércio internacional. [...] A partir da déca-
da de 1970, estendeu-se a subcontratação in-
ternacional das tarefas mais intensas em mão-
de-obra (montagem) (CEPAL, 2002).

Assim se deu o primeiro passo para o desen-
volvimento de sistemas de produção integrados, que
permitiu segmentar o processo produtivo em diver-
sas etapas, especializando fábricas ou empresas sub-
contratadas distribuídas em diversos países na pro-
dução de componentes, nas fases do processo pro-
dutivo e na montagem de modelos particulares. Desta
forma tem-se a liberação do comércio, dos fluxos
financeiros e dos investimentos nos países em de-
senvolvimento, processos estes acelerados durante
as duas últimas décadas. É nesse período que fica
visível que a globalização financeira se deu de for-
ma mais rápida que a comercial e produtiva e tam-
bém é onde surgiram as novas tecnologias e as TIC's
permitindo, no âmbito comercial, a globalização dos
mercados e amplas oportunidades para uma melhor
integração na economia mundial dos países em de-
senvolvimento.

Com isso, por volta do início da década de
1980 verificou-se a emergência de um novo pa-
drão tecnológico resultante principalmente da nova
configuração do processo de acúmulo de capital,
permitindo o surgimento de novos produtos e ser-
viços, cada vez mais sofisticados. Dentro desse
novo contexto, o próximo tópico deste trabalho
procura mostrar como passou a ser primordial a
necessidade de que as informações e o conheci-
mento possam fluir livremente gerando um saber
produtivo de caráter coletivo e flexível que pres-
supõe novas bases produtivas, novas formas de
organização da produção e novas sociabilidades
pautadas, sobretudo, no poder de produção e di-
fusão das informações.
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2. As tecnologias da informação no atual proces-
so de globalização

Considerando que as TIC's compreendem
uma grande variedade de bens e serviços associados
ao tratamento, processamento e armazenamento de
informações, é fácil perceber que estas desempenham
papel fundamental nesta nova etapa da globalização
(CASTELLS, 1999).

A revolução tecnológica atingiu o mercado
financeiro mundial permitindo o funcionamento on
Une de diferentes mercados em tempo real. Devido
às comunicações por voz, imagens e/ou textos se-
rem praticamente instantâneas o mundo rapidamen-
te se conectou permanecendo interligado em tempo
contínuo. (CASTELLS, 1999; DUPAS, 1999; PO-
HJOLA, 2002). Dessa vantagem se aproveitaram as
instituições financeiras e as grandes empresas, após
perceberem maiores possibilidades de controlar a ex-
pansão de seus ativos em escala internacional, re-
forçando assim o âmbito mundial de suas operações.
A expansão das TIC's permitiu a extensão das rela-
ções de terceirização, particularmente às empresas
situadas à distâncias continentais, assim como a des-
localização de tarefas rotineiras, abrindo possibili-
dades de fragmentação dos processos de trabalho,
flexibilizando os processos de produção, reduzindo
estoques de produtos intermediários, bem como de
produtos finais, encurtando prazos de entrega, dimi-
nuindo capitais de giro e tempo de faturamento. Isso
contribuiu para melhorar gestão tecnológica, a per-
formance e o conseqüente aumento de competitivi-
dade das empresas, acirrando assim a diferença en-
tre as nações ricas e as nações pobres. (CHESNAIS,
1996; HOBSBAWM, 1995; OCDE, 1992)

Outro ponto a se considerar são as modifi-
cações das relações dos grupos industriais com a
classe assalariada. Graças a um novo quadro neoli-
beral predominante no processo de globalização, alia-
do às novas oportunidades geradas pelas TIC's, as
empresas aproveitaram a oportunidade para aumen-
tar o setor de manufaturas e especular a recupera-
ção da rentabilidade do capital investido nesses se-
tores, impondo precariedade contratual e baixos sa-
lários. As empresas buscaram assim, adaptarem-se
às novas exigências de competitividade para garan-
tir presença no mundo globalizado. Tais mudanças
promoveram e, vêm promovendo, alterações na es-
trutura e dinâmica do mercado de trabalho, gerando
o desemprego, precarizando as condições e as rela-
ções de trabalho, reduzindo o emprego assalariado
com registro e, conseqüentemente, ampliando a dis-
tribuição de trabalhos informais. Temos também uma
mudança motivada pela busca de mão-de-obra ba-
rata, que transferiu empregos de países ricos para
alguns países pobres (CHESNAIS, 1996; LANDES,

1998; MATTOSO, 1995; GOMES, 2002). Ao mes-
mo tempo, as TIC's também conseguiram provocar
mutações nas formas originais de produção, pois
reconduziram certos setores de serviços para o es-
paço doméstico em substituição aos escritórios con-
vencionais, como no caso de engenheiros, desig-
ners, analistas de sistemas, etc. Desta forma, as
TIC's forneceram possibilidades de maior produti-
vidade, melhoria de qualidade de produtos em face
dos índices mais baixos de interferências externas
(TARGINO, 1995).

Segundo Dupas (1999) as TIC's e as formas
como a gestão tecnológica é empregada no atual
mundo capitalista acaba gerando uma dialética de
exclusão versus inclusão.

Apesar do desemprego estrutural crescente
(incapacidade progressiva de geração de em-
pregos formais em quantidade ou qualidade
adequadas), o capitalismo atual garante sua
dinâmica também porque a queda do preço dos
produtos globais incorpora continuamente
mercados (inclusão) que estavam à margem
do consumo por falta de renda (DUPAS, 1999).

Novamente retomando Dupas (1999), as
TIC's no atual processo de globalização a forma
como a gestão tecnológica é tida no atual cenário
capitalista, é alimentada também por outra força de
suas contradições.

De um lado, a enorme escala de investimen-
. tos necessários à liderança tecnológica de
produtos e processos - e a necessidade de
networks e mídias globais - continuará for-
çando um processo de concentração que ha-
bilitará como líderes das principais cadeias
de produção apenas um conjunto restrito de
algumas centenas de empresas gigantes mun-
diais. Essas corporações decidirão basica-
mente o que, como, quando, quanto e onde
produzir os bens e os serviços (marcas e re-
des globais) utilizados pela sociedade con-
temporânea. Ao mesmo tempo, elas estarão
competindo por redução de preços e aumen-
to da qualidade, em um jogo feroz por market
share e acumulação. Enquanto essa disputa
continuar gerando lucros e expansão, parte
da atual dinâmica do capitalismo estará pre-
servada (DUPAS, 1999).

A nível planetário as TIC's também têm di-
recionado a modificação e homogeneização de hábi-
tos de consumo, nivelando de certa forma a cultura
em favor de um padrão norte-americano estereoti-
pado. Segundo Chesnais (1996) aquilo que Marx
chamava de "fetichismo da mercadoria" se dá agora
de uma forma total, ou seja, o trabalho é, mais do
que nunca foi em qualquer momento do passado, uma
mercadoria. Mercadoria essa que tem seu valor ve-
nal desvalorizado em função de um progresso técni-



Veraszto E.V., Silva D., Miranda N.A., Simon F.O.,

co que fez voar pelos ares as grandes lutas sociais
que garantiram acertadas legislações para o traba-
lho. O que vemos e temos é a civilização do "bazar
cultural mundializado", um grande shopping center
global que consome músicas, vídeos, filmes, teleno-
velas distribuídos em escala planetária por cabo ou
por satélite (CHESNAIS, 1996). Alguns autores
como Mignot-Lefebvre (1994), citados por Targino
(1995), apontam quem as TIC's acabaram escravi-
zando a sociedade ao invés de emancipá-la, pois
auxiliou o capitalismo na instauração de uma socie-
dade de consumo, onde os atributos do homo faber
(permanência, estabilidade e durabilidade) são sa-
crificados em detrimento da efemeridade do consu-
mo (TARGINO, 1995).

Uma outra influência das TIC's no processo
de globalização, segundo Hobsbawm (1995), mais
perturbadora é "a desintegração de velhos padrões
de relacionamento social humano, e com ela, a que-
bra dos elos entre as gerações[...]". Um certo indivi-
dualismo exacerbado predomina em substituição a
velhos hábitos e valores que abre portas para certas
inseguranças quanto a novas formas de configura-

• ções sociais. Como aconteceu com a economia, os
valores que norteiam o convívio social também adqui-
riram um caráter efêmero, transitório e virtual. A
revolução tecnológica em curso originou-se e difun-
diu-se, não por acaso, em um período histórico da
reestruturação global do capitalismo, e assim, a nova
sociedade emergente desse processo de transforma-
ção é capitalista e informacional (embora tenha va-
riações históricas consideráveis em diferentes paí-
ses). (CASTELLS, 1999).

A nível social e educacional as novas TIC's
também trazem algumas modificações consideráveis
no mundo globalizado. Observando o trabalho de
Garcia Guadilla (1994) fica caracterizado que o va-
lor econômico do conhecimento está impondo modi-
ficações substantivas na formação de novos profis-
sionais, assim como na produção de conhecimentos
necessários para que um país possa ganhar posição
estratégica na nova configuração econômica mun-
dial. Em três cenários distintos as TIC's podem es-
tar influenciando uma revolução nas formas de pro-
dução do conhecimento:

a) no primeiro cenário o conhecimento adquire o
seu mais alto valor econômico. Como a luta pelo
poder está cada vez mais entrelaçada com a posse
do conhecimento, a distância entre os países avan-
çados e os países em desenvolvimento (PED) fica
cada vez maior, em se tratando de novas tecno-
logias;

b) neste cenário o conhecimento é considerado com
fonte democrática de poder, com as novas TIC's

podendo servir como instrumento para os PED in-
corporarem em seus processos produtivos, solu-
ções para necessidades locais. Isto porque o cres-
cimento econômico dependerá cada vez mais do
não-material, ou seja, da inteligência humana e
da criação;

c) um cenário onde a produção de conhecimentos
está estreitamente ligada à cultura dos grupos de
base, um processo onde o vínculo entre os atores
envolvidos é mantido forte, frente a objetivos co-
muns.

Assim podemos verificar que as TIC's vêm
influenciando de maneira acentuada o processo de
globalização atual. Além de interligar mercados, di-
minuindo barreiras geográficas, dentre outros pon-
tos estão modificando relações de trabalho e de con-
vivência, reestruturando o mercado e as transações
comerciais, criando hábitos e costumes, ao mesmo
tempo em que eleva o conhecimento a um patamar
de bem econômico, exigindo assim a implementação
de novas formas de educação para a formação de
profissionais e pesquisadores capazes de atuar em
um mundo globalizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que partimos do pressuposto
de que as TIC's compreendem uma grande varieda-
de de bens e serviços associados ao tratamento, pro-
cessamento e armazenamento de informações, po-
demos afirmar que estas desempenham papel pri-
mordial na etapa da globalização que estamos vi-
venciando, já que a globalização econômica só ocorre
se alicerçada nas novas tecnologias da comunicação
e da informação.

Assim, podemos afirmar que o mundo não
optou pela destruição de tudo que herdara da velha
sociedade, mas sim prezou a adaptação seletiva da
herança passada para o uso próprio. Nesse contex-
to, as TIC's passaram a representar um novo para-
digma a partir do momento que sua utilização per-
mitiu interligar mercados, tornando possível aban-
donar os critérios tradicionais de localização geo-
gráfica da produção. Como já mostramos, o mundo
assistiu, em todas as áreas econômicas, a um violen-
to processo de fusões e incorporações que pressu-
põe saltos tecnológicos e a busca por novos merca-
dos cada vez mais globais. Tudo indica que a ten-
dência de concentração vista nas últimas décadas
ainda persistirá dominante por mais um tempo, já
que as velhas economias estão reduzidas a simples
complicações das atividades transnacionais enquanto
que a nova tendência preza por uma unidade opera-
cional única e básica.
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