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GLOBALIZAÇÃO:
FASES E CRISES DO CAPITALISMO

Globalização

O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista, que consiste na 
mundialização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social e 
cultural em âmbito planetário. Porém, esse processo ocorre em diferentes escalas e possui 
consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela 
globalização, pois, entre outros fatores, elas expandem seu mercado consumidor por 
intermédio de suas empresas transnacionais.

O desenvolvimento e a expansão dos sistemas de comunicação por satélites, informática, 
transportes e telefonia proporcionaram o aparato técnico e estrutural para a intensificação 
das relações socioeconômicas em âmbito mundial. Esse processo é uma consequência da 
Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução 
Técnico-Científico-Informacional, uma vez que, por meio dos avanços tecnológicos obtidos, foi 
possível promover maior integração econômica e cultural entre regiões e países de diferentes 
pontos do planeta.

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.

Globalização por Milton Santos

Em uma das suas obras mais difundidas pelo mundo – Por uma outra globalização –, muito 
lida por “não geógrafos”, Milton Santos dividiu o mundo em “globalização como fábula” (como 
ela nos é contada), “globalização como perversidade” (como ela realmente acontece) e 
“globalização como possibilidade”, explorando a ideia de uma outra globalização.

Fases e Crises do Capitalismo

Economia de Mercado

As características do capitalismo como conhecemos são resultantes de vários séculos de 
construção de processos associados ao lucro e à ideia de economia de mercado, 
especialmente através da formação de redes de comércio.



Formação do Mercantilismo

As trocas comerciais e as necessidades crescentes de busca por matérias-primas ou novos 
mercados ajudaram a estimular as relações mercantilistas. 

Rotas Comerciais

Redes de comércio entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia que já existiam antes das 
navegações europeias a partir do século XV. 

Áreas Urbanas

Cidades que formavam entrepostos comerciais importantes e estimularam a negociação e as 
trocas comerciais. 

Navegações

As incursões europeias expandiram a formação de novas áreas comerciais e as trocas 
mercantis.

Metalismo

A acumulação de metais preciosos (ouro, prata, diamante, etc.), vista como fundamental para 
a riqueza de nações.

Matérias-primas

Com a necessidade de acumular riqueza, a busca por matérias-primas em diferentes partes 
do mundo tornou-se fundamental.

Mercantilismo

O surgimento de Estados Nacionais associados à acumulação de riquezas e expansão 
comercial para fortalecer o mercado interno;

O mercado externo é estimulado, especialmente em busca por um Superávit.

Industrialização

A mudança de um sistema de manufaturas para o modelo industrial, associado à formação de 
complexas sociedades urbanas.



Iluminismo

Corrente de pensamento que estimula a ciência e as inovações.

Revoluções

A Revolução Americana e a Revolução Francesa foram, também, necessidades de mudanças 
políticas e econômicas.

Crescimento Urbano

Mais pessoas começam a viver em cidades. 

Mercado Consumidor

As sociedades urbanas e industriais, com novas necessidades de consumo.

Liberalismo

Prevalece o individualismo e o direito à propriedade privada;

O comércio e empreendimentos não partem do Estado;

Redução de barreiras alfandegárias e facilitação das trocas comerciais.

Expansão do Capital

O capitalismo liberal expandiu sua influência sobre o comércio mundial, estimulando a 
formação de novos mercados consumidores e o fim do sistema colonial mercantilista.

A experiência da Revolução Industrial e a expansão econômica derivada do surgimento de 
novos mercados consumidores e do fim do antigo sistema colonial contribuíram para a 
ampliação do capitalismo industrial.

Segunda Revolução Industrial

Novos países passam a se industrializar (Estados Unidos, França, Japão, Itália, Alemanha), 
principalmente na segunda metade do século XIX.

Novas Economias

O fim do Pacto Colonial e da escravidão estimulou o surgimento de novos mercados 
consumidores.



“Partilha” da África

O continente passa a ser uma fonte estratégica de recursos naturais para sustentar o 
crescimento econômico das potências europeias.

Taylorismo

Modelo de produção baseado na eficiência, na aplicação científica e no controle da produção. 

Fordismo

Influenciada pelo taylorismo, com a produção em massa.

Primeira Guerra Mundial

Após o final do conflito, supremacia dos EUA na economia mundial.

Superprodução e crise de 1929

Colapso e necessidade de novas políticas econômicas.

Keynesianismo

O colapso de 1929 e a necessidade de mudanças na condução de políticas socioeconômicas 
permitiram que o modelo de Keynes ganhasse terreno.

Espírito Animal

Para Keynes, a ideia de lucro a qualquer preço dotava a classe empresarial de aspectos 
negativos que punham o sistema econômico e o bem-estar social em risco.

Intervenção do Estado

É necessária para conter os aspectos negativos do capitalismo.

Bem-estar Social

Estímulos do Estado para promover equidade social e a ampliação do acesso ao mercado de 
consumo.

Pós-Segunda Guerra

A supremacia dos EUA gerou grande crescimento econômico, embora com o surgimento da 
URSS como uma nova força e a Guerra Fria. 



Crise dos anos 1970

Mudanças nas políticas econômicas influenciadas pelas ideias keynesianas.

Neoliberalismo: Elementos

Mercados de Capitais

Com a venda de ações de empresas, por exemplo. 

Virtualização

Relações e fluxos econômicos cada vez menos dependentes de meios materiais.
 
Consenso de Washington

Orientações para que países com problemas econômicos (como o Brasil nos anos 1980 e 1990) 
adotassem medidas neoliberais.

Raízes dos Neoliberais

Os choques do petróleo nos anos 1970 e a dificuldade de manutenção das políticas de 
bem-estar social orientaram as mudanças nas ações dos Estados Nacionais. 

Personagens

Escola de Chicago

Corrente de pensamento que disseminou as ideias neoliberais.

Pinochet

Em seu governo, o ditador chileno contou com economistas que pusessem em prática as ideias 
neoliberais.

Margaret Thatcher

A primeira-ministra inglesa adotou medidas neoliberais para conter os gastos públicos e 
reduzir o tamanho do Estado.



Ronald Reagan

O presidente dos EUA também adotou políticas neoliberais e orientou outras nações a fazerem 
o mesmo.

Políticas Neoliberais

Para diminuir o tamanho das estruturas do Estado, reduzindo gastos e aumentando o grau de 
liberdade econômica com a mínima intervenção estatal. 

RESUMO

O grande marco de fim da Guerra Fria foi quando os EUA adentraram a Terceira Revolução 
Industrial, momento em que passaram a produzir muita tecnologia, e a ganhar mercado e 
capitais. Enquanto, por outro lado, a URSS investia fortemente na indústria armamentista 
visando um possível enfrentamento direto e ficando assim atrás na disputa, entrando em crise 
na década de 1980, e emergindo assim os EUA como a grande potência mundial. 

A inteligência americana cria assim um termo que evidencia o novo contexto mundial, surge 
então a ideia de Nova Ordem Mundial que funciona sob a lógica da Globalização, ou seja, é 
apresentada ao mundo a ideia que agora todos seriam um só, sob a mesma lógica econômica 
(Capitalismo). 

A ideia de mundo unipolar não persistiu por muito tempo, pois os países europeus destruídos 
pela Segunda Guerra Mundial se recuperaram, inclusive com o dinheiro norte americano 
(Plano Marshall). Emergem assim países concorrentes, como o Japão, por exemplo. 
Identifica-se assim a tríade do capitalismo: EUA, Japão e Europa Ocidental na década de 1990. 
Na década de 2000 passam integrar este grupo também os países emergentes. Fala-se então 
em um mundo multipolar. 

Cabe destacar que no campo militar os EUA permanece unipolar mas isso pode ser alterado 
com o destaque militar da China devido seu investimento em armamento. 

Nesse novo contexto, o papel do Estado foi alterado, passando a adotar o Neoliberalismo. Com 
o destaque de Margareth Tatcher e Ronald Reagan, emerge a lógica em que o controle da 
economia cabe às empresas mas o Estado está minimamente presente. 

A passagem de um Estado Keynesiano (Estado Controlador) para um Estado Neoliberal é 
chamado de desregulamentação. 

Sobre a Globalização destaca-se ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, 
mas envolve todo processo que ocorra em escala global, como: fenômenos culturais, 
ambientais, esportivos e outros. Além disso, para que esse processo ocorra, a rede de 
comunicação e de transportes são fundamentais.



SE DELICIEM!

1. “Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as 
unidades de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os 
mais altos e seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada.” 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 
(adaptado). 

No texto, são apresentadas estratégias empresariais no contexto da Globalização. Uma 
consequência social derivada dessas estratégias tem sido:
 
a) o crescimento da carga tributária. 
b) o aumento da mobilidade ocupacional.
c) a redução da competitividade entre as empresas. 
d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 
e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados Nacionais.

2. “Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões 
corriam o risco de serem despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os 
EUA e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. 
Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores 
das casas. Em Cleveland, foi como se um “Katrina financeiro” atingisse a cidade. Casas 
abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, 
principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram casa abandonadas.” 
HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à): 

a) superprodução de bens de consumo. 
b) colapso industrial de países asiáticos. 
c) interdependência do sistema econômico. 
d) isolamento político dos países desenvolvidos. 
e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento.

3. “No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido 
pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, 
unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza 
esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa.” 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das 
transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em:



a) eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 
b) limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 
c) diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 
d) concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 
e) automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego.

4. 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 existem 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 intensiva.

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.

GABARITO

1- B/  2- C/  3- E/  4- E/.


