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Origem da Globalização
A Globalização começou a engatinhar no século XIV, como a Rota da 

Seda, que em seguida se tornou “As Grandes Navegações” e, por fim, o 
Imperialismo.

Foram seguimentos de ocorridos que, ao passar dos tempos e 
necessidades humanas, se encaminharam para ocorrer o processo de 
globalização.



O que é (IMPORTANTE!!!)
Globalização é um termo criado na década de 80 para denominar o 

processo de intensificação da integralização econômica, cultural e 
política internacional. 

E  o que gerou toda essa integralização foram os processos de 
melhorias nos transportes e comunicações, que possibilitaram que os 
todos os pontos do globo terrestre se conectarem.

E se caracteriza, principalmente, por ser um processo gradativo e 
que se aperfeiçoa constantemente. 



Exemplos da globalização no dia-a-dia: 

● Internet (Google, Youtube…) 

● Redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok...); 

● Marcas (Nike, Adidas, Lacoste, Zara…); 

● Celulares (Samsung, LG, Lenovo...); 

● Alimentação (Mcdonald's, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Burger King) 

● Grandes redes de supermercados (Rede Walmart - BIG, Nacional) 

● Cartão de crédito (Visa); 

● Transações financeiras;

● Gillete, caneta Bic...

 



As consequências da globalização (IMPORTANTE!!!)

Positivas

● Integração de países;

● Avanço tecnológico;

● Avanços científicos;

● “diminuição” das distâncias 

(avanço nos transportes)

Negativas

● Exclusão de países sem capital 
expressivo;

● Fortalecimento de redes 
ilegais;

● Aumento da pobreza/ 
desigualdade;

● Exclusão digital;

● Pressão sobre recursos 
naturais;

● Ideia de consumo como fonte 
de felicidade



Globalização no Brasil
Igual a outros países colonizados, o Brasil teve o seu processo de 

globalização iniciado quando os colonizadores chegaram ao continente, 
assim iniciando processos de trocas com os habitantes nativos.

Houve a intensificação desse processo apenas no século XX, quando 
houve a implementação do neoliberalismo no país por vias do Plano 
Collor,  além disso tudo, o processo de implementação de multinacionais 
reforçou esse processo.



Curiosidades
● A geração atual de pessoas é que a vive mais conectada;
● Uma pessoa nos dias atuais recebe mais informações no dia que 

uma pessoa do século XV em toda a sua vida;
● Os conceitos de relações sociais mudaram a partir da internet e se 

intensificam com os smartphones; 
● Graças a Globalização, o processo de comercialização se tornou mais 

fácil, com o uso de aplicativos como OLX, Skina, Mercado Livre e 
outros;

● Atualmente, podemos encontrar o amor de nossas vidas, basta usar 
o aplicativo certo, o mesmo serve para pedir um lanche.



Charges para pensar a Globalização




