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processos                                                    

   

2



Quando	surgiu	a	globalização?	(1)	[FONTE:	
Globalization:	A	Short	History,	Jürgen	Osterhammel	e	Niels	P.	Petersson,	2009]



Quando	surgiu	a	globalização?	(2)

• É possível falar num mundo globalizado pelo menos 
desde os descobrimentos portugueses e espanhóis dos 
séc. XV e XVI (historicamente, foi a primeira 
globalização); 

• O período entre 1890 e 1913, associado aos avanços da 
revolução industrial e marcado por uma grande expansão 
do comércio internacional, é, também, frequentemente, 
apontado como um período de globalização (nesta óptica 
foi uma segunda globalização); 

• Mais recentemente, fala-se de globalização, desde os 
finais da década de 80 do século XX, até ao período 
actual (ou, pelo menos, até à crise financeira de 2008...).



Os diferentes processos ou dimensões 
da actual globalização (1)

1)	 Globalização	 das	 finanças	 e	 capitais:	 liberalização	 dos	
mercados	financeiros,	mobilidade	do	capital,	fusões	e	aquisições;	
2)	Globalização	 dos	mercados	 e	 das	 estratégias,	 em	 particular	
da	concorrência:	Integração	das	actividades	de	negócios	à	escala	
internacional,	 estabelecimento	 de	 operações	 no	 estrangeiro,	
pesquisa	de	componentes	e	alianças	estratégicas;	
3)	 Globalização	 da	 tecnologia,	 da	 I&	 D	 e	 conhecimento:	 A	
tecnologia	como	motor	de	dinâmicas	planetárias;		surgimento	de	
tecnologias	 de	 informação	 e	 comunicação	 possibilitando	 o		
aparecimento	de	redes	globais	(a	«sociedade	em	rede»,	Manuel	
Castells).



4) Globalização dos modos de vida e dos padrões de consumo 
(globalização cultural): Transferência e transplante dos modos de 
vida dominantes; padrões de consumo similares; papel dos media; 
transformação da cultura em «cultura food» e «produtos culturais»; 
aplicação das regras da OMC aos fluxos culturais; 

5) Globalização das capacidades reguladoras de governação: 
Papel diminuto dos governos e parlamentos nacionais; perdas no 
funcionamento da democracia à escala nacional; tentativas para 
projectar uma nova geração de instituições de governação global; 

6) Globalização como unificação política do mundo: Análise da 
integração das sociedades mundiais num sistema político e 
económico global liderado por um «poder central»; 
7) Globalização das percepções e da consciência: Processo 
sociocultural centrado no conceito «uma Terra»; movimento 
«globalista»; cidadãos planetários.

Os diferentes processos ou dimensões 
da actual globalização (2)



O conceito de globalização (1)

«A globalização refere-se à multiplicidade de ligações e 
interconexões entre os Estados e as sociedades que caracterizam o 
presente sistema mundial. Descreve o processo pelo qual os 
acontecimentos, as decisões e actividades levadas a cabo numa 
parte do mundo acarretam consequências significativas para os 
indivíduos e comunidades em zonas distintas do globo. A 
globalização compreende dois fenómenos distintos: alcance 
(extensão) e intensidade (profundidade). Por um lado, define um 
conjunto de processos que abrangem a maioria do globo e que 
actuam mundialmente; o conceito tem, por isso, uma conotação 
espacial. Por outro lado, está também implícita uma intensificação 
dos níveis de interacção, interconjugação ou interdependência entre 
os Estados e sociedades que constituem a comunidade mundial».   

         Grupo de Lisboa (1994, p. 47)



«A	globalização	económica	pode	ser	definida	como	a	crescente	
inserção	das	 «economias	 nacionais	 na	 economia	 internacional,	
através	do	comércio,	do	investimento	directo	estrangeiro	(pelas	
empresas	e,	em	especial,	pelas	empresas	multinacionais),	pelos	
movimentos	 de	 capital	 de	 curto-prazo,	 pelos	 fluxos	
internacionais	 de	 trabalhadores	 da	 humanidade	 em	 geral	 e	
pelos	fluxos	da	tecnologia».		

Jagdish	Bhagwati	(2004,	p.	3)	

O conceito de globalização (2)



A globalização e alguns dos seus principais 
pensadores (1) [FONTE:  Encyclopædia Britannica]



A globalização e alguns dos seus principais 
pensadores (2) [FONTE: The Global Village Transformations in World Life and 
Media in the 21st Century Marshall McLuhan and Bruce R. Powers]



A globalização e alguns dos seus principais 
pensadores (3)  [FONTE:  Harvard Business Review, Maio de 1983]



A globalização e alguns dos seus principais 
pensadores (4) [FONTE:  Harvard Business Review, Maio de 1983]



A globalização e alguns dos seus 
principais pensadores (5) [FONTE: NYT,  6/07/2006]



A globalização e alguns dos seus 
principais pensadores (6) [FONTE:  Wikipedia]



A globalização e alguns dos seus principais 
pensadores (7) [FONTE:  The Rise of the Network Society, 2ª ed.,  Manuel Castells]



A globalização e alguns dos seus 
principais pensadores (8) [FONTE:  Wikipedia]



A globalização, os seus apologistas e os seus 
críticos (1) [FONTE:  Kenichi Ohmae, The End of the Nation State The Rise of Regional 
Economies, 1995]



A globalização, os seus apologistas e os 
seus críticos (2) 
«Antes	da	 identidade	nacional,	antes	da	afiliação	 local,	antes	do	ego	alemão	
ou	 do	 ego	 italiano,	 ou	 do	 ego	 japonês	 —	 antes	 de	 tudo	 isso	 vem	 o	
comprometimento	com	uma	missão	global,	única	e	unificada.	Você	não	pensa	
que	a	empresa	para	a	qual	trabalho	é	uma	fábrica	japonesa	de	automóveis	que	
está	 tentando	construir	e	vender	os	seus	produtos	nos	Estados	Unidos.	Você	
trabalha	para	a	Honda,	ou	Nissan,	ou	Toyota.	Os	clientes	que	interessam	são	as	
pessoas	que	apreciam	os	seus	produtos	em	todos	os	 lugares	do	mundo.	Sua	
missão	 é	 fornecer	 a	 eles	 valor	 excepcional.	 Quando	 você	 pensa	 em	 seus	
colegas,	pensa	nas	pessoas	que	compartilham	essa	missão.	O	país	de	origem	
não	 importa.	 O	 local	 da	 sede	 não	 importa.	 Os	 produtos	 pelos	 quais	 você	 é	
responsável	e	a	companhia	à	qual	você	serve	estão	agora	desnacionalizados».	

Kenichi	Ohmae	(1991,	p.	94)	



A globalização, os seus apologistas e 
os seus críticos (3)

«A	terra	está	agora	disponível	para	uma	nova	era	de	conquista,	
como	 no	 século	 XV.	 Durante	 o	 Renascimento,	 os	 principais	
actores	foram	os	Estados	(os	reinos	de	Portugal	e	de	Espanha,	a	
República	 de	 Veneza,	 as	 Províncias	 Unidas,	 etc.).	 Hoje,	 são	
empresas,	 grupos	 financeiros	 privados	 e	 industriais,	 com	 a	
ajuda	e	o	apoio	de	seus	Estados	‘locais’.	Os	conquistadores	não	
podem	 invocar	 —	 para	 legitimar	 as	 suas	 acções	 —,	 a	
disseminação	 da	 civilização,	 da	 religião,	 da	 cultura	 ou	 a	
influência	de	uma	nação.	Eles	reconhecem	que	a	sua	acção	é	de	
conquista	pura	e	simples	e	só	se	 justifica	com	um	argumento:	
se	não	o	formos	nós	a	fazê-lo	outros	o	farão	no	nosso	lugar».		

Ricardo	Petrella	(1995,	p.	20)



A globalização, os seus apologistas e 
os seus críticos (4) [FONTE:  Ben Heine / toonpool.com]



A globalização, os seus apologistas e os 
seus críticos (5) [FONTE: Malorie Yourman, Modern Globalization]



   O Estado-nação, vítima da globalização? (1) 
[FONTE: Martin Wolf,  Will the Nation-State Survive Globalization?, in Foreign Affairs, Janeiro / 

Fevereiro, 2001] 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   O Estado-nação, vítima da globalização? (2) 
[FONTE: Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global Civilization, 2016] 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   O Estado-nação, vítima da globalização? (3) 
[FONTE: Foreign Policy, 15/03/2016] 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   O Estado-nação, vítima da globalização? (4) 
[FONTE: Foreign Policy, 15/03/2016] 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   O Estado-nação, vítima da globalização? (5) 
[FONTE: Foreign Policy, 15/03/2016] 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   O Estado-nação, vítima da globalização? (6) 
[FONTE: Foreign Policy, 15/03/2016] 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PARTE II – As fronteiras políticas na era da 
globalização           
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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (1) [FONTE: Wikipedia] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (2) [MAPA: O lmpério  Romano na sua máxima extensão / Wikipedia] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (3) [FONTE: Wikipedia] 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     As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (4) [FONTE: Wikipedia] 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     As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (5) [FONTE: Wikipedia] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (6) [FONTE: Wikipedia] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (7) [FONTE: Wikipedia] 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   As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (8) [FONTE: Wikipedia / Mapa da Europa em 1648 (Sacro Império Romano-

Germânico)] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (9) [FONTE: Thomas Hungerford Holdich, Political Frontiers and Boundary 

Making, 1916] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (10) [FONTE: Thomas Hungerford Holdich, Political Frontiers and Boundary 

Making, 1916] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (11) [FONTE: Tohmas Hungerford Holdich, Political Frontiers and Boundary 

Making, 1916] 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As fronteiras políticas: uma perspectiva  
histórica (12) [FONTE:  Wikipedia] 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 As fronteiras políticas: uma perspectiva  
histórica (13) [FONTE:  Wikipedia] 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 As fronteiras políticas: uma perspectiva  
histórica (14) [FONTE: Imperial War Museums] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (15) [FONTE:  Encyclopædia Britannica.] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (16) [FONTE:  The Journal, 21/06/2016] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (17) [FONTE:  Encyclopædia Britannica.] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (19) [FONTE:  Encyclopædia Britannica.] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (18) [FONTE:  Encyclopædia Britannica.] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (19) [FONTE:  Carta das Nações Unidas, 1945] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (20) [FONTE:  Encyclopædia Britannica.] 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      As fronteiras políticas: uma perspectiva 
histórica (21) [FONTE:  Encyclopædia Britannica.] 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      A globalização e o ciberespaço tornaram 
obsoletas as fronteiras estaduais? (1) [FONTE: The Economist, 

9/08/2001] 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      A globalização e o ciberespaço tornaram 
obsoletas as fronteiras estaduais? (2) [FONTE: The Economist, 

9/08/2001] 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      A globalização e o ciberespaço tornaram 
obsoletas as fronteiras estaduais? (3) [FONTE: The Economist, 

9/08/2001] 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      A globalização e o ciberespaço tornaram 
obsoletas as fronteiras estaduais? (4) [FONTE: IISS / David J. Betz e 

Tim Stevens, Cyberspace and the State: Toward a Strategy for Cyber-power, 2011] 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      A globalização e o ciberespaço tornaram 
obsoletas as fronteiras estaduais? (5) [FONTE: IISS / David J. Betz e 

Tim Stevens, Cyberspace and the State: Toward a Strategy for Cyber-power, 2011] 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      A globalização e o ciberespaço tornaram 
obsoletas as fronteiras estaduais? (6) [FONTE (texto): China Daily, 

20/04/2016; Cartoon: Yang Fan and Gao Feng  |  Radio Free Asia, 12/10/2017] 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      A globalização e o ciberespaço tornaram 
obsoletas as fronteiras estaduais? (7) [FONTE: China Daily, 

20/04/2016] 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