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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social”(01 a 05 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
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Reflexos da globalização no mundo 
 

Atualmente vivemos em um mundo globalizado, tal realidade tem interferido 
diretamente em nossas vidas, mesmo que não percebamos, diversas mudanças 
acontecem. Sem dúvida, as tecnologias com as quais contamos hoje geram muitos 
benefícios para cotidiano das pessoas, uma vez que a sociedade atual tem acesso a uma 
série de produtos e serviços que facilitam sua vida, além disso, a todo instante novos 
produtos são criados para satisfazer as necessidades que vão surgindo. 
          Diante do conforto e facilidades que desfrutamos, que são provocados pela 
globalização, fica claro que esse processo é irreversível, uma vez que o homem não vai 
regredir. Mas, o modelo de globalização que vigora tem desencadeado resultados trágicos 
a maioria da população mundial. 
         Uma das principais consequências desse processo são as desigualdades entre os 
países, visto que as diferenças vêm crescendo de forma significativa. Há uma grande 
disparidade econômica, tecnológica e social entre os países do planeta, ao longo do tempo 
o processo de globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento em massa 
da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Estima-se que, atualmente, 
cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo vivem, ou melhor, sobrevivem com uma renda 
diária que não ultrapassa 1 dólar. 
          Outro problema provocado pela globalização é o aumento acelerado do índice de 
desemprego em todo o mundo, resultado dos avanços tecnológicos que tiram inúmeros 
postos de trabalho. 
         Apesar do crescimento mundial na produção, o mesmo não acontece com o consumo, 
uma vez que esse cresce somente em países desenvolvidos ou em populações elitizadas 
de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou seja, em uma restrita parcela dos 
habitantes do planeta. 
        O grupo de países mais ricos do mundo detém, juntos, aproximadamente 25% da 
população mundial, porém são responsáveis por cerca de 80% dos recursos extraídos da 
natureza. 
 

 



As redes de comunicação no mundo globalizado 
 

A integração econômica e cultural entre os países, conhecida como Globalização, só foi 
possível a partir da criação e popularização de diversas tecnologias que adquiriram um 
papel fundamental tanto para o desenvolvimento da economia mundial quanto para a 
sociedade que se tornou cada vez mais dependente da tecnologia. As redes de 
comunicação nesse mundo globalizado, cada vez mais rápidas e eficientes, permitiram a 
comunicação e o acesso rápido a qualquer parte do globo de forma instantânea. 
Contribuindo assim, para: 

 
• o desenvolvimento do comércio internacional, visto que a interligação entre as bolsas 

de valores, dos bancos e das grandes corretoras de diversos países através de uma 
vasta rede de computadores aumenta a velocidade das transações e possibilita aos 
investidores movimentar instantaneamente suas aplicações financeiras; 

• o crescimento de empresas multinacionais, que podem ser controladas de qualquer 
lugar do mundo; 

• a circulação de capitais que pode ser realizada de qualquer lugar do mundo, com o 
uso de computadores e até smartphones; 

• a circulação de informações, que atualmente acontece instantaneamente; 

• a comunicação em massa, na qual as pessoas podem se comunicar 
instantaneamente com qualquer pessoa do mundo; 

• a transformação da paisagem que vai sendo alterada para incorporar as diversas 
redes de comunicação por satélite artificial, de cabos de fibra óptica, de antenas para 
celulares etc. 

Porém, apesar de se tornarem cada vez mais necessárias e utilizadas no mundo, tanto 
nas relações comerciais quanto no cotidiano das pessoas que vivem nesse mundo 
globalizado, o uso das redes de comunicação não diminuem as diferenças sociais. Isso por 
que, assim como os efeitos da globalização não atingem a todos da mesma maneira, muitas 
vezes o uso das novas tecnologias não ocasionam grandes revoluções na realidade 
socioespacial. E, embora o acesso a essas redes atinja cada vez mais pessoas, a forma 
com que usam essas tecnologias e as consequências do seu uso muitas vezes não é um 
fator determinante na modificação de sua condição social. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-que-globalizacao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/bolsas-valores.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/bolsas-valores.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/expansao-das-multinacionais.htm

