
Globalização
  Remete ao processo de expansão
do sistema capitalista e do
aprofundamento e multiplicação
das redes - econômicas, políticas,
culturais, sociais e de
informaçãoes, entre os países .

"Amplificação
 das informações"

É resultado de  uma
economia globalizada que
intensificou as relações
comerciais numa escala
planetária. Elas são
empresas que atuam em
inúmeros países. 

Transnacionais

Exemplo:
Coca-Cola
Google 
Adidas

Oligopólios 
 Quando poucas empresas dominam
a produção e comercialização de
determinado tipo de bem ou serviço.
 É o domínio do mercado por
grandes empresas que dificultam o
surgimento e sobrevivência de
empresas menores pela competição
desigual. Evolução Tecnológica

  Grande fluxo de capital
(transações financeiras, como
compra e venda de ações de
empresas, títulos e moedas),
essas atividades ocorrem com
mais intensidade com as
evoluções que aconteceram nos
meios de comunicação. 
  O mundo atualmente está
conectado por meio de uma
complexas redes de
comunicações:
   -  Internet, satélites, celulares
computadores, entre outros.

Aumento da Exclusão
    Com a grande expansão dos
meios tecnológicos e de
informação esse processo não
ocorre de forma democrática.           
 Em que certos grupos não
possuem acesso, favorecendo o
acúmulo de riqueza para os
mais ricos e dificultando, assim,
a emancipação social dos mais
pobres.

Exemplo: Unilever dona de diversos produtos e
marcas

Produção: Pedro e Guilherme



Estado 
 Em regra, a função do Estado
seria em  assegurar o bem
comum. Caberia ao Estado
combater as desigualdades
sociais, má distribuição de
renda e regulamentar a
economia .

Impostos 

  O papel do Estado surge
para proporcionar a toda
população 

  São pagamentos
obrigatórios em que
cidadãos e empresas tem
que fazer ao Estado. O 
 objetivo seria de 
 garantir a prestação de
serviços. Os impostos são
usados para custear  as
atividades essenciais
mencionadas
anteriormente. 

  O tributo deve ser um
instrumento de diminuição
das desigualdades sociais
não apenas no momento
em que é aplicado nas
políticas públicas, mas
também no momento em
que é cobrado. Quem tem
mais deveria pagar mais
(grandes empresários) 
e quem tem menos deveria
pagar menos.
  Os impostos sobre
grandes fortunas está
previsto na Constituição,
ou seja, desde 1988, mas
até hoje não saiu do papel
porque ainda não foi
regulamentado pelo poder
público. 

Qual é o problema?

Estado x Economia 
   Para garantir tais direitos
sociais básicos, é preciso da
intervenção do Estado na
Economia, a fim de garantir
a geração e regulação de
empregos, manutenção das
leis trabalhistas e garantia
de melhoria no padrão de
vida das pessoas.

serviços 
essenciais como educação,
saúde e segurança.

EM REGRA...


