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Atualidades

TRANSFORMAÇÕES DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS E INFLUÊNCIA  
DA ECONOMIA NA SOCIEDADE GLOBAL 

A globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e suas 
consequências econômicas, políticas e sociais. 

1.3 Educação e trabalho.   

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. Esse processo 
tem sido acompanhado de uma intensa revolução nas tecnologias de informação - telefones, 
computadores e televisão.

As fontes de informação também se uniformizam devido ao alcance mundial e à crescente 
popularização dos canais de televisão por assinatura e da Internet. Isso faz com que os 
desdobramentos da globalização ultrapassem os limites da economia e comecem a provocar 
uma certa homogeneização cultural entre os países. 

CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS

A globalização é marcada pela expansão mundial das grandes corporações internacionais. A 
cadeia de fast food McDonald's, por exemplo, possui 18 mil restaurantes em 91 países. Essas 
corporações exercem um papel decisivo na economia mundial. Segundo pesquisa do Núcleo de 
Estudos Estratégicos da Universidade de São Paulo, em 1994 as maiores empresas do mundo 
(Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, General Motors, Marubeni, Ford, Exxon, Nissho e Shell) obtêm 
um faturamento de 1,4 trilhão de dólares. Esse valor equivale à soma dos PIBs do Brasil, México, 
Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela e Nova Zelândia. 

Outro ponto importante desse processo são as mudanças significativas no modo de produção das 
mercadorias. Auxiliadas pelas facilidades na comunicação e nos transportes, as transnacionais 
instalam suas fábricas sem qualquer lugar do mundo onde existam 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, com os Tigres Asiáticos. O resultado desse processo é que, atualmente, 
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grande parte dos produtos não tem mais uma nacionalidade definida. Um automóvel de marca 
norte-americana pode conter peças fabricadas no Japão, ter sido projetado na Alemanha, 
montado no Brasil e vendido no Canadá. 

REVOLUÇÃO TECNOCIENTÍFICA

A rápida evolução e a popularização das tecnologias da informação (computadores, telefones 
e televisão) têm sido fundamentais para agilizar o comércio e as transações financeiras entre 
os países. Em 1960, um cabo de telefone intercontinental conseguia transmitir 138 conversas 
ao mesmo tempo. Atualmente, com a invenção dos cabos de fibra óptica, esse número sobe 
para l,5 milhão. Uma ligação telefônica internacional de 3 minutos, que custava cerca de 200 
em 1930, hoje em dia é feita por US$ 2. O número de usuários da Internet, rede mundial de 
computadores, é de cerca de 50 milhões e tende a duplicar a cada ano, o que faz dela o meio de 
comunicação que mais cresce no mundo. E o maior uso dos satélites de comunicação permite 
que alguns canais de televisão como as redes de notícias CNN, BBC e MTV sejam transmitidas 
instantaneamente para diversos países. Tudo isso permite uma integração mundial sem 
precedentes. 

DESEMPREGO ESTRUTURAL

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 restruturação 
estão sendo eliminados vários postos de trabalho, tendência que é chamada de desemprego 
estrutural. Uma das causas desse desemprego é a automação de vários setores, em 
substituição à mão de obra humana. Caixas automáticos tomam o lugar dos caixas de bancos, 
fábricas robotizadas dispensam operários, escritórios informatizados prescindem datilógrafos e 
contadores. Nos países ricos, o desemprego também é causado pelo deslocamento de fábricas 
para os países com custos de produção mais baixos. 

NOVOS EMPREGOS

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 intensivas. A IBM, por exemplo, empregava 400 mil 
pessoas em 1990 mas, desse total, somente 20 mil produziam máquinas. O restante estava 
envolvido em áreas de desenvolvimento de outros computadores tanto em hardware como em 
software gerenciamento e marketing. Mas a previsão é de que esse novo mercado de trabalho 
dificilmente absorverá os excluídos, uma vez que os empregos emergentes exigem um alto grau 
de qualificação profissional. Dessa forma, o desemprego tende a se concentrar nas camadas 
menos favorecidas, com baixa instrução escolar e pouca qualificação.

A rapidez das transformações trazidas pela globalização e o desenvolvimento de novas 
tecnologias, afetam diretamente as relações não apenas econômicas, mas principalmente as 
relações sociais, em especial no campo do trabalho e do emprego dito “formal”. Os resultados 
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destas transformações são ainda mais profundos e têm caráter mais devastador para os 
trabalhadores com menor grau de escolaridade e instrução ou que estão à margem do mercado 
formal de trabalho. Estes trabalhadores são também excluídos por não terem o preparo 
necessário para atender às sempre mutáveis demandas do demiurgo mercado de trabalho, 
cada vez mais exigente e restrito. De acordo com Martini (1999, p.55), “não se pode admitir 
como absoluto o princípio de que o trabalho enobrece o homem. Na verdade o que enobrece o 
homem são os seus conhecimentos, seja qual for sua atividade laboral”.

Muito se fala hoje nas melhorias nos processos de produção e gerenciamento, em avanços 
como os da nanotecnologia e da biotecnologia. Avanços que visam sempre maior produtividade 
para o modo de produção capitalista, e que estão assentados em uma extensa campanha 
de construção de um senso comum, cujo fim é convencer que estes fatos se traduzirão em 
desenvolvimento para toda a humanidade (ou pelo menos para aqueles que poderão pagar 
por isso). Resultado disto é uma verdadeira mitificação da necessidade e inexorabilidade das 
sequelas nefastas deste processo, tal qual um dogma. Contrariá-lo chega a ser considerado 
quixotesco. Não obstante, pensadores como Polanyi (2000, p.55), defendem que “o ritmo das 
mudanças muitas vezes não é menos importante do que a direção da própria mudança, mas 
enquanto esta última frequentemente não depende da nossa vontade, é justamente o ritmo no 
qual permitimos que a mudança ocorra que pode depender de nós”.

Assim, se continuarmos a acreditar que o progresso econômico não pode e não deve ser 
questionado ou alterado, conforme o contexto, então não existe espaço algum para que a 
realidade deste trabalhador, que sofre na pele, na sua vida, possa enfim ser melhorada.

Polanyi (op cit, p56) refere-se aos efeitos do ritmo das transformações que a revolução 
industrial inglesa, principalmente no setor lanígero, causou no universo de vida do trabalhador: 
“... justamente desse ritmo dependia, principalmente, saber se os despojados poderiam ajustar-
se às condições modificadas sem danificar fatalmente a sua substância humana e econômica, 
física e moral; se eles encontrariam novos empregos nas áreas de oportunidades indiretamente 
ligadas à mudança, e se os efeitos do incremento de importações, induzido pelo aumento das 
exportações, permitiria àqueles que perderam seus empregos com a mudança, encontrar 
novas fontes de subsistência”.

Hoje é possível constatar que algumas coisas, principalmente no universo da vida do trabalhador 
comum, não mudaram tanto assim.

A globalização, as novas tecnologias e a velocidade das transformações no mercado de 
trabalho fazem com que o indivíduo tenha que aprender (ou pelo menos tentar) a lidar com 
situações totalmente novas e que são de fundamental importância para a realização dos seus 
sonhos para o futuro como ser humano e como trabalhador que constrói a si mesmo e toda 
sua realidade. Há ainda a premência da rápida adaptação às novas exigências do trabalho, para 
o qual algumas vezes sequer tem tempo para se preparar. Isto acaba causando no trabalhador 
um sofrimento e uma sensação de angústia diante de um futuro que se vislumbra aterrador, 
traduzido por Martins (1999 p. 53/54): “...o indivíduo enfrenta fatos totalmente novos, como 
a  desqualificação de referenciais, a morte das utopias, dos sonhos, as novas exigências sociais 
como a meritocracia, a  exigência de competência  no trabalho, dos  quais não tem a menor 
idéia do que sejam, mas sofre suas consequências, a maior delas o desemprego , e  via de 
consequência, a fome, a miséria, a violência (...) pela ausência ou mudança de valores.” 
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Comunicação

A internet está entre os meios de comunicação mais utilizados no mundo.

A globalização das comunicações tem sua face mais visível na internet, a rede mundial de 
computadores, possível graças a acordos e protocolos entre diferentes entidades privadas da 
área de telecomunicações e governos no mundo. Isto permitiu um grande fluxo de troca de 
ideias e informações sem critérios na história da humanidade. Se antes uma pessoa estava 
limitada a imprensa local, agora ela mesma pode se tornar parte da imprensa e observar as 
tendências do mundo inteiro, tendo apenas como fator de limitação a barreira linguística.

Outra característica da globalização das comunicações é o aumento da universalização do 
acesso a meios de comunicação, graças ao barateamento dos aparelhos, principalmente 
celulares e os de infraestrutura para as operadoras, com aumento da cobertura e incremento 
geral da qualidade graças a inovação tecnológica. Hoje uma inovação criada no Japão pode 
aparecer no mercado português ou brasileiro em poucos dias e virar sucesso de mercado. Um 
exemplo da universalização do acesso a informação pode ser o próprio Brasil, hoje com 42 
milhões de telefones instalados, e um aumento ainda maior de número de telefone celular em 
relação a década de 1980, ultrapassando a barreira de 100 milhões de aparelhos em 2002.

Redes de televisão e imprensa multimídia em geral também sofreram um grande impacto 
da globalização. Um país com imprensa livre hoje em dia pode ter acesso, algumas vezes por 
televisão por assinatura ou satélite, a emissoras do mundo inteiro, desde NHK do Japão até 
Cartoon Network americana.

Pode-se dizer que este incremento no acesso à comunicação em massa acionado pela 
globalização tem impactado até mesmo nas estruturas de poder estabelecidas, com forte 
conotação a democracia, ajudando pessoas antes alienadas a um pequeno grupo de 
radiodifusão de informação a terem acesso a informação de todo o mundo, mostrando a elas 
como o mundo é e se comporta

Mas infelizmente este mesmo livre fluxo de informações é tido como uma ameaça para 
determinados governos ou entidades religiosas com poderes na sociedade, que tem gasto 
enorme quantidade de recursos para limitar o tipo de informação que seus cidadãos tem 
acesso.

Na China, onde a internet tem registrado um expressivo crescimento, já contando com 136 
milhões de usuários graças à evolução, iniciada em 1978, de uma economia centralmente 
planejada para uma nova economia socialista de mercado, é outro exemplo de nação notória 
por tentar limitar a visualização de certos conteúdos considerados "sensíveis" pelo governo, 
como do Protesto na Praça Tiananmem em 1989, além disso em torno de 923 sites de notícias 
ao redor do mundo estão bloqueados, incluindo CNN e BBC, sites de governos como Taiwan 
também são proibidos o acesso e sites de defesa da independência do Tibete. O número de 
pessoas presas na China por "ação subversiva" por ter publicado conteúdos críticos ao governo 
é estimado em mais de 40 ao ano. A própria Wikipédia já sofreu diversos bloqueios por parte 
do governo chinês.

No Irã, Arábia Saudita e outros países islâmicos com grande influência da religião nas esferas 
governamentais, a internet sofre uma enorme pressão do estado, que tenta implementar 
diversas vezes barreiras e dificuldades para o acesso a rede mundial, como bloqueio de sites de 
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redes de relacionamentos sociais como Orkut e MySpace, bloqueio de sites de noticias como 
CNN e BBC. Acesso a conteúdo erótico também é proibido.

Qualidade de vida

Londres, a cidade mais globalizada do planeta.

O acesso instantâneo de tecnologias, principalmente novos medicamentos, novos 
equipamentos cirúrgicos e técnicas, aumento na produção de alimentos e barateamento no 
custo dos mesmos, tem causado nas últimas décadas um aumento generalizado da longevidade 
dos países emergentes e desenvolvidos. De 1981 a 2001, o número de pessoas vivendo com 
menos de US$1 por dia caiu de 1,5 bilhão de pessoas para 1,1 bilhão, sendo a maior queda da 
pobreza registrada exatamente nos países mais liberais e abertos a globalização.

Na China, após a flexibilização de sua economia comunista centralmente planejada para uma 
nova economia socialista de mercado, e uma relativa abertura de alguns de seus mercados, 
a porcentagem de pessoas vivendo com menos de US$2 caiu 50,1%, contra um aumento de 
2,2% na África sub-saariana. Na América Latina, houve redução de 22% das pessoas vivendo 
em pobreza extrema de 1981 até 2002.

Embora alguns estudos sugiram que atualmente a distribuição de renda ou está estável ou 
está melhorando, sendo que as nações com maior melhora são as que possuem alta liberdade 
econômica pelo Índice de Liberdade Econômica, outros estudos mais recentes da ONU 
indicam que "a 'globalização' e 'liberalização', como motores do crescimento econômico e o 
desenvolvimento dos países, não reduziram as desigualdades e a pobreza nas últimas décadas".

Para o prêmio nobel em economia Stiglitz, a globalização, que poderia ser uma força propulsora 
de desenvolvimento e da redução das desigualdades internacionais, está sendo corrompida por 
um comportamento hipócrita que não contribui para a construção de uma ordem econômica 
mais justa e para um mundo com menos conflitos. Esta é, em síntese, a tese defendida em seu 
livro A globalização e seus malefícios: a promessa não-cumprida de benefícios globais. Críticos 
argumentam que a globalização fracassou em alguns países, exatamente por motivos opostos 
aos defendidos por Stiglitz: Porque foi refreada por uma influência indesejada dos governos 
nas taxas de juros e na reforma tributária.

Efeitos na indústria e serviços

Os efeitos no mercado de trabalho da globalização são evidentes, com a criação da modalidade 
de outsourcing de empregos para países com mão-de-obra mais baratas para execução de 
serviços que não é necessário alta qualificação, com a produção distribuída entre vários países, 
seja para criação de um único produto, onde cada empresa cria uma parte, seja para criação do 
mesmo produto em vários países para redução de custos e ganhar vantagens competitivas no 
acesso de mercados regionais.

Grandes aviões são usados para rápido transporte internacional de cargas e passageiros pelo 
mundo.

O ponto mais evidente é o que o colunista David Brooks definiu como "Era Cognitiva", onde a 
capacidade de uma pessoa em processar informações ficou mais importante que sua capacidade 
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de trabalhar como operário em uma empresa graças a automação, também conhecida como 
Era da Informação, uma transição da exausta era industrial para a era pós-industrial.

Nicholas A. Ashford, acadêmico do MIT, conclui que a globalização aumenta o ritmo das 
mudanças disruptivas nos meios de produção, tendendo a um aumento de tecnologias limpas 
e sustentáveis, apesar que isto irá requerer uma mudança de atitude por parte dos governos 
se este quiser continuar relevante mundialmente, com aumento da qualidade da educação, 
agir como evangelista do uso de novas tecnologias e investir em pesquisa e desenvolvimento 
de ciências revolucionárias ou novas como nanotecnologia ou fusão nuclear. O acadêmico, 
nota porém, que a globalização por si só não traz estes benefícios sem um governo pró-ativo 
nestas questões, exemplificando-o cada vez mais globalizado mercados EUA, com aumento das 
disparidades de salários cada vez maior, e os Países Baixos, integrante da UE, que se foca no 
comércio dentro da própria UE em vez de mundialmente, e as disparidades estão em redução.

Efeitos culturais da globalização

 “Nós vivemos na era da globalização, tudo converge, os limites vão desaparecendo”. Quem 
não ouviu, no mínimo, uma destas expressões nos últimos anos? A globalização é um chavão 
de nosso tempo, uma discussão que está na moda, onde opiniões fatalistas conflitam com 
afirmações críticas, e o temor de uma homogeneização está no centro do debate. Suposições 
de uma sociedade mundial, de uma paz mundial ou, simplesmente, de uma economia mundial, 
surgem seguidamente, cujas consequências levariam a processos de unificação e adaptação, 
aos mesmos modelos de consumo e a uma massificação cultural. Mas há que se perguntar: 
trata-se apenas de conceitos em disputa ou há algo que aponte, de fato, nesta direção? Quais 
são, afinal, os efeitos culturais da globalização?

O processo de constituição de uma economia de caráter mundial não é nada novo. Já no 
período colonial houve tentativas de integrar espaços intercontinentais num único império, 
quando a idéia de “dominar o mundo” ficou cada vez mais próxima. Por outro lado, a integração 
das diferentes culturas e povos como “um mundo” já foi desejada há muito tempo e continua 
como meta para muitas gerações. Sob esta ótica, o conceito de globalização poderia ter um 
duplo sentido, se ele não fosse  tão marcado pelo desenvolvimento neoliberal da política 
internacional. 

Conforme o sociólogo alemão Ulrich Beck, com o termo globalização são identificados 
processos que têm por consequência a subjugação e a ligação transversal dos estados 
nacionais e sua soberania através de atores transnacionais, suas oportunidades de mercado, 
orientações, identidades e redes. Por isso, ouvimos falar de defensores da globalização e de 
críticos à globalização, num conflito pelo qual diferentes organizações se tornam cada vez mais 
conhecidas. Neste sentido, não se trata de um conflito stricto sensu sobre a globalização, mas 
sobre a prepotência e a mundialização do capital. Esse processo, da forma como ele atualmente 
vem acontecendo, não deveria sequer ser chamado de globalização, já que atinge o globo de 
forma diferenciada e exclui a sua maior parte – se observamos a circulação mundial de capital, 
podemos constatar que a maioria da população mundial (na Ásia, na África e na América Latina) 
permanece excluída.

Essa forma de globalização significa a predominância da economia de mercado e do livre 
mercado, uma situação em que o máximo possível é mercantilizado e privatizado, com o 
agravante do desmonte social. Concretamente, isso leva ao domínio mundial do sistema 
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financeiro, à redução do espaço de ação para os governos – os países são obrigados a aderir ao 
neoliberalismo – ao aprofundamento da divisão internacional do trabalho e da concorrência 
e, não por último, à crise de endividamento dos estados nacionais. Condições para que essa 
globalização pudesse se desenvolver  foram a interconexão mundial dos meios de comunicação 
e a equiparação da oferta de mercadorias, das moedas nacionais e das línguas, o que se deu de 
forma progressiva nas últimas décadas. A concentração do capital e o crescente abismo entre 
ricos e pobres (48 empresários possuem a mesma renda de 600 milhões de outras pessoas em 
conjunto) e o crescimento do desemprego (1,2 bilhões de pessoas no mundo) e da pobreza 
(800 milhões de pessoas passam fome) são os principais problemas sociais da globalização 
neoliberal e que vêm ganhando cada vez mais significado.

É evidente que essa situação tem efeitos sobre a cultura da humanidade, especialmente nos 
países pobres, onde os contrastes sociais são ainda mais perceptíveis. Em primeiro lugar, 
podemos falar de uma espécie de conformidade e adaptação. Em função da exigência de 
competitividade, cada um se vê como adversário dos outros e pretende lutar pela manutenção 
de seu lugar de trabalho. Os excluídos são taxados de incompetentes e os pobres tendem 
a ser responsabilizados pela sua própria pobreza. Paralelamente a isso, surge nos países 
industrializados uma nova forma de extremismo de direita, de forma que a xenofobia e a 
violência aparecem entrelaçada com a luta por espaços de trabalho. É claro que a violência 
surge também como reação dos excluídos, e a lógica do sistema, baseada na competição, 
desenvolve uma crescente “cultura da violência” na sociedade. Também não podemos esquecer 
que o próprio crime organizado oferece oportunidades de trabalho e segurança aos excluídos.

Embora tenham sido desenvolvidos e disponibilizados mais meios de comunicação, 
presenciamos um crescente isolamento dos indivíduos, de forma que as alternativas de 
socialização têm sido, paradoxalmente, reduzidas. A exclusão de muitos grupos na sociedade e 
a separação entre camadas sociais têm contribuído para que a tão propalada integração entre 
diferentes povos não se efetive; pelo contrário, isso têm levado a um processo de atomização da 
sociedade. O valor está no fragmento, de modo que o engajamento político da maioria ocorre 
de forma isolada como, por exemplo, o feminismo, o movimento ambientalista, movimentos 
contra a discriminação ética e sexual, etc. Tudo isso sem que se perceba um fio condutor que 
possa unificar as lutas isoladas num projeto coletivo de sociedade. Nessa perspectiva fala-se de 
um “fim das utopias”, que se combina com uma nova forma de relativismo: “a verdade em si 
não existe; a maioria a define”.

No que se refere à educação, cresce a sobrevalorização do pragmatismo, da eficiência 
meramente técnica e do conformismo. O mais importante é a formação profissional, 
concebida como único meio de acesso ao mercado de trabalho. A idéia é a de que, com uma 
melhor qualificação técnica, se tenha maiores possibilidades de conseguir um emprego num 
mercado de trabalho em declínio. Em consequência a isso, a reflexão sobre os problemas da 
sociedade assume cada vez menos importância; e valores como engajamento, mobilização 
social, solidariedade e comunidade perdem seus significados. Importante é o luxo, o lucro, 
o egocentrismo, a “liberdade do indivíduo” e um lugar no “bem-estar dos poucos”. Esses 
valores são difundidos pelos grandes meios de comunicação e os jovens são, nisto, os mais 
atingidos. A diminuição do sujeito/indivíduo surge como decorrência, pois o ser humano é cada 
vez mais encarado como coisa e estimulado a satisfazer prazeres supérfluos. Os excluídos são 
descartados sem perspectiva e encontram cada vez menos espaço na sociedade que, afinal de 
contas, está voltada aos consumidores, enquanto o acesso público é continuamente reduzido.  
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Por outro lado, há reações que se desenvolvem internacionalmente contra essa tendência. A 
ampliação das possibilidades de comunicação tem contribuído para que protestos isolados 
pudessem se encontrar e constituir redes. O lema: “pensar globalmente e agir localmente” 
pôde ser superado, de forma que uma ação global se tornou possível, o que alterou a visão 
de mundo e os limites de tempo e espaço. Para além das  diferenças étnicas, religiosas e 
linguísticas dos povos, podemos falar de uma nova divisão do mundo: de um lado, uma minoria 
que é beneficiada pela globalização neoliberal e, de outro, a maioria que é prejudicada com 
a ampliação do livre mercado. Esse conflito está no centro do debate atual da humanidade, 
cujos efeitos caracterizam o espírito do nosso tempo e influenciarão a cultura da humanidade 
futura. Se a imagem das futuras gerações será fragmentada ou mais homogeneizada ainda não 
se sabe, mas a possibilidade de uma crescente desumanização é muito grande.


