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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: Malorie Yourman, Modern Globalization]



   A globalização, os seus apologistas e os seus 
críticos (5) [FONTE: Martin Wolf,  Will the Nation-State Survive Globalization?, in 

Foreign Affairs, Janeiro / Fevereiro, 2001] 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   A globalização, os seus apologistas e os seus 
críticos (6) [FONTE: Parag Khanna, Connectography: Mapping the Future of Global 

Civilization, 2016] 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   As empresas multinacionais (1) [FONTE: Wikipedia] 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   As empresas multinacionais (2) [FONTE: Wikipedia] 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   As empresas multinacionais (3) [FONTE: Wikipedia] 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   As empresas multinacionais (4) [FONTE: Business Insider 
6/09/2013 e Wikipedia] 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   As empresas multinacionais (5) [FONTE: Business Insider 
6/09/2013] 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   As empresas multinacionais (6) [FONTE:  John Mikler, The 
Political Power of Global Corporations, 2018 / Australian Institute of International Affairs] 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   As empresas multinacionais (7) [FONTE:  John Mikler, The 
Political Power of Global Corporations, 2018 / Australian Institute of International Affairs] 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   As empresas multinacionais (8) [FONTE: Foreign Policy, 
15/03/2016] 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   As empresas multinacionais (9) [FONTE: Foreign Policy, 
15/03/2016] 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As empresas multinacionais (10) [FONTE: Foreign Policy, 
15/03/2016] 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As empresas multinacionais (11) [FONTE: Foreign Policy, 
15/03/2016] 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As empresas multinacionais (12) [FONTE: Milan Babic, Eelke 
Heemskerk e Jan Fichtner / The Conversation, 10/07/2018] 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As empresas multinacionais (13) [FONTE: Milan Babic, Eelke 
Heemskerk e Jan Fichtner / The Conversation, 10/07/2018] 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As empresas multinacionais (14) [FONTE: Milan Babic, Eelke 
Heemskerk e Jan Fichtner / The Conversation, 10/07/2018] 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As empresas multinacionais (15) [FONTE: Milan Babic, Eelke 
Heemskerk e Jan Fichtner / The Conversation, 10/07/2018] 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As empresas multinacionais (16) [FONTE: Milan Babic, Eelke 
Heemskerk e Jan Fichtner / The Conversation, 10/07/2018] 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As empresas multinacionais (17) [FONTE: Milan Babic, Eelke 
Heemskerk e Jan Fichtner / The Conversation, 10/07/2018] 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As empresas multinacionais (18) [FONTE: Milan Babic, Eelke 
Heemskerk e Jan Fichtner / The Conversation, 10/07/2018] 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   As ONGs como “actores da virtude” (1)  
[FONTE: The Global Journal / Top 100 NGOs, 2015] 

�37



   As ONGs como “actores da virtude” (2)  
[FONTE: The Global Journal / Top 100 NGOs, 2015] 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   As ONGs como “actores da virtude” (3)  
[FONTE: The Global Journal / Top 100 NGOs, 2015] 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   As ONGs como “actores da virtude” (4)  
[FONTE: The Global Journal / Top 100 NGOs, 2015] 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   As ONGs como “actores da virtude” (5)  
[FONTE: The Global Journal / Top 100 NGOs, 2015] 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   As ONGs como “actores da virtude” (6)  
[FONTE: The Global Journal / Top 100 NGOs, 2015] 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   As ONGs como “actores da virtude” (7)  
[FONTE: Nações Unidas] 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   As ONGs como “actores da virtude” (8)  
[Universidade de Berkeley, EUA]  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   As ONGs como “actores da virtude” (9)  
[FONTE: Molly A Ruhlman, “Who participates in global governance: states, bureaucracies, and 

NGOs in the United Nations”, Routledge, 2015] 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   As ONGs como “actores da virtude” (10)  
[FONTE: The Commonwealth Youth Programme, 2013] 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   As ONGs como “actores da virtude” (11)  
[FONTE: Peter Willets “The Role of NGOs in Global Governance” in World Politics Review 

September, 2011] 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   As ONGs como “actores da virtude” (12)  
[FONTE: Cartoon Movement] 

�48



Bibliografia

�49



Bibliografia

�50


