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As empresas e instituições internacionais Depois da segunda 
metade do século XX, com o fim da bipolaridade, os países se 
juntaram em blocos econômicos, buscando maior competitividade 
no mercado internacional. 

A inserção dos países no comércio internacional acontece de maneira 
desigual, uma vez que empresas pioneiras, muitas vezes 
representando seus respectivos governos, cresceram de tal forma, a 
partir de investimentos públicos e privados, que se tornaram 
monopólios em determinadas áreas. 

Isso fez surgir o fenômeno de empresas gigantes cujo patrimônio 
(valor de mercado) é equivalente ou superior à economia de vários 
países.
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A economia globalizada exige produtos com custos cada vez 
menores, por isso, a transferência de partes da produção tornou-se 
uma saída para as economias dos países centrais. 

Os países em desenvolvimento e emergentes ofertavam elevadas 
disponibilidade de mão de obra, matérias-primas, energia, mercado 
consumidor, infraestrutura razoável e incentivos governamentais para 
atrair e fixar as multinacionais e transnacionais em seus territórios. 

As multinacionais e transnacionais dos países centrais ou 
subdesenvolvidos controlam os maiores fluxos de mercadorias, 
dominando, portanto, as redes mundiais complexas. 

As grandes corporações econômicas passaram a estruturar o mercado de 
trabalho formal e, consequentemente, a vida dos trabalhadores a ele 
submetidos

ALUNOS SOLICITO A RESOLUÇÃO DOS EXERCICIOS DE 
APRENDIZAGEM 14 E 15 DAS PÁGINAS 66 E 67.
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De acordo com a ONU, até 2030, 90% da população mundial viverá 
nas cidades. A urbanização foi acelerada pela migração rural-
urbana e as cidades passaram a abrigar um elevado número de 
operários nas Revoluções Industriais. 

Nesse período, medidas foram implementadas para organizar as 
cidades, buscando atender às demandas de sua população, tais 
como o saneamento básico e a construção de vilas operárias (que 
facilitavam o acesso às fábricas), resultando em melhorias das 
condições de vida da população e na formação de um mercado 
consumidor interno. 

Esses aspectos permitiram a melhoria dos indicadores sociais, 
especialmente nos países desenvolvidos.

A velocidade apresentada pela urbanização em nossos dias 
possui estreita relação com o processo de globalização e o 
progresso tecnológico, que facilitou a mobilidade populacional 
devido aos avanços dos meios de transporte

A globalização em curso não tem contribuído apenas para a 
concentração do poder econômico em determinados países.

A concentração do poder pode ser observada em espaços 
específicos como as megacidades, as cidades globais e os 
tecnopolos. As megacidades são espaços urbanos que abrigam 
uma população de mais de 10 milhões de habitantes.
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As megacidades dos países emergentes e pobres enfrentam 
grandes desafios. A carência de recursos financeiros e 
tecnológicos faz com que os problemas enfrentados pelas 
metrópoles dessas regiões ganhem dimensões gigantescas.

As cidades globais são aquelas cuja importância e poder 
ultrapassam as fronteiras do país onde elas se localizam. 

No caso dos tecnopolos, há uma diferença fundamental em 
relação às cidades globais: são espaços urbanos onde há uma 
concentração de centros de pesquisas e universidades bem-
conceituados. Eles são referência em produção de conhecimento 
e de tecnologia sofisticada, nos quais as empresas utilizam mão 
de obra altamente qualificada e especializada. 

ALUNOS,

RESOLVER AS QUESTÕES  16 À 18 DAS PÁGINAS 68 E 69.
A CORREÇÃO DAS QUESTÕES SERÁ NA  PROXIMA VIDEO-
AULA.


