
 

 

 

MUNDO MULTIPOLAR 
 

Após a queda do regime socialista, 
diversos países se aproximaram do mundo 
capitalista com a finalidade de ingressar nesse 
sistema e alcançar uma integração no 
mercado. No entanto, isso não tem sido uma 
tarefa fácil, em virtude da complexidade que 
envolve a transição de um regime para outro. 
Os países que se encontram nessa fase 
devem submeter a vários anos de adaptação 
para o novo regime. Isso porque as mudanças 
executadas englobam fatores políticos, 
econômicos e sociais. 

O que acontece na maioria das vezes 
com esses países é o surgimento de 
problemas que anteriormente não possuíam; 
dentre eles: inflação dos preços, desemprego, 
salários baixos, ascensão da desigualdade 
social, violência, criminalidade, entre diversos 
outros. 

Essa nova situação, que o presidente 
norte-americano George Bush chamou de 
NOVA ORDEM MUNDIAL na Conferência de 
Malta, em 1989, na verdade não trouxe muita 
coisa de novo. O que deixaria de existir era a 
velha ordem bipolar e a rivalidade entre 
sistemas econômicos opostos que buscavam 
competir usando a capacidade militar. 

Com a volta do mundo (com raras 
exceções) ao capitalismo, que prioriza o lucro 
e a propriedade privada, a economia mundial 
passou a funcionar segundo a lógica desse 
sistema. 

A multipolaridade, isto é, o 
aparecimento de novos polos econômicos, 
nada mudou na distribuição da riqueza do 
mundo. Os países ricos continuam ricos. E os 
pobres (ex Terceiro Mundo) continuam pobres. 
Sem inimigo a ser vencido, a corrida 
armamentista perdeu força. A busca de novas 
estratégias para ganhar mercados passou a 
ter prioridade na ordenação econômica do 
mundo. 

Porém devemos admitir que mudanças 
fundamentais ocorreram nessa fase do 
capitalismo financeiro, que passou a ser 
chamado de GLOBALIZAÇÃO. Na 
globalização, há um crescente aumento dos 
fluxos de informações, mercadorias, capital, 

serviços e de pessoas em escala global. São 
as REDES, que podem materiais (transportes) 
ou virtuais (Internet). A integração das 
economias, culturas, línguas, produção e 
consumo, através das informações, 
transformaram o mundo em um ALDEIA 
GLOBAL 

Hoje, a principal potência militar, 
econômica e política é os Estados Unidos, 
essa nação superou em todos os aspectos os 
soviéticos após o seu declínio, e assim é 
responsável pela maioria das intervenções de 
caráter militar no globo. Para quem concorda 
com essa postura, o mundo é considerado 
UNIPOLAR. 

CONFLITO NORTE-SUL 

O fim do mundo socialista não só 
derrubou a ordem bipolar, como fez que a 
antiga divisão dos países em Primeiro, 
Segundo e Terceiro Mundo não tivessem mais 
razão de existir. Como o Segundo Mundo que 
era formado pelas nações socialistas não 
existe mais, os países são classificados em 
ricos e pobres, ou desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. E o mundo ficou dividido 
em países do NORTE (desenvolvidos) e do Sul 
(subdesenvolvidos ou em desenvolvimento). 

Nessa nova divisão dos países do 
mundo, agora segundo critérios econômicos, 
podemos reconhecer algumas características: 

• O grande contingente de colônias asiáticas, 
africanas e americanas (com exceção dos 
Estados Unidos e do Canadá) forma o 
bloco dos países do Sul. Apesar de terem 
características comuns, esses países 
apresentam profundas diferenças entre si; 

• Alguns países se destacam na oferta de 
oportunidades para os investimentos das 
empresas transnacionais. São países 
desenvolvidos industrializados ou em fase 
de industrialização. Apesar das vantagens 
oferecidas, como mercado consumidor e 
incentivos fiscais, esses países 
representam grandes riscos, em virtude da 
constante instabilidade econômica ou 
política. São os chamados PAISES 
EMERGENTES, e o Brasil está entre eles; 

• Apenas Cuba, Coreia do Norte e Vietnã 
ainda resistem como socialistas; 
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• A África Subsaariana está à margem da 
economia global. Seus países sofrem com 
conflitos tribais, fome, seca e a aids. Além 
disso, encontram-se na total dependência 
do FMI e do Banco Mundial. Diante desse 
estado de miséria, a África não desperta 
tanto interesse, nem como consumidora e 
nem como opção de investimento de 
capital especulativo. 

Na nova ordem mundial, o conflito 
Leste- Oeste da guerra fria foi substituído pelo 
conflito Norte-Sul, que opõe entre si as 
grandes diferenças que separam a riqueza, a 
tecnologia e o alto nível de vida, da pobreza, 
da exclusão dos novos meios técnico-
científicos e dos baixos níveis de vida. 

A GLOBALIZAÇÃO. 

O fator fundamental para que a 
economia globalizada pudesse existir é a 
grande novidade da nova ordem mundial – a 
revolução dos meios de transportes e das 
comunicações. Hoje, fatos de qualquer 
natureza são transmitidos no tempo real para 
o mundo inteiro. Podemos assistir e 
acompanhar acontecimentos de qualquer 
parte da Terra no exato momento em que 
estão ocorrendo seja uma corrida de Fórmula 
1, seja um jogo de Copa do Mundo e inclusive 
cenas de guerra no Oriente Médio ou Iraque. 
É possível comprar produtos fabricados em 
vários países em luxuosos shopping centers, 
na lojinha do bairro ou mesmo na barraquinha 
do ambulante da esquina. 

A REVOLUÇÃO TECNICO-CIENTIFICA. 

O setor mais importante dessa 
‘revolução’ é a indústria da informática, com o 
surgimento dos programas de computadores 
(software) e o avanço na técnica de 
armazenamento e processamento de 
informações através de redes digitais e de 
cabos de fibras ópticas. A informática invadiu 
bancos, bolsas de valores, repartições 
públicas, hospitais, escolas, fábricas e até 
mesmo nossas casas. 

Nas telecomunicações, destacam-se os 
satélites artificiais e os telefones celulares de 
alcance mundial. Existe uma integração entre 
informática e as telecomunicações: a 
telemática (Internet). 

Outros campos também apresentaram 
novidades como o da biotecnologia, que é 
aplicada à medicina, à agricultura e a à 

produção de alimentos. As palavras GENOMA 
(Código genético) e TRANSGÊNICOS 
(geneticamente modificados) já foram 
incorporadas ao vocabulário da mídia e das 
pessoas em geral. 

DESEMPREGO GLOBAL. 

O ‘fantasma’ do desemprego sempre 
rondou os países em épocas de crise 
econômica. É o chamado DESEMPREGO 
CONJUNTURAL, em consequência do mau 
desempenho da economia local. A 
globalização trouxe outros tipos de 
desempregos causados pelas modernas 
formas de administração para diminuir custos 
(desemprego estrutural) e pela substituição do 
homem pelas máquinas (desemprego 
tecnológico). 

O LADO TRISTE DA GLOBALIZAÇÃO. 

A parte cruel da atual fase do 
capitalismo financeiro é a globalização da 
pobreza. Há uma diferença cada vez maior 
entre ricos e pobres, sejam pessoas, regiões 
ou países. Verifica-se um gradual 
empobrecimento da população, mesmo nos 
países desenvolvidos. Podemos dizer que a 
mesma tecnologia que trouxe conforto e 
melhoria de vida para as pessoas, reduziu os 
postos de trabalho. A demanda de mão-de-
obra qualificada aumentou e a oferta para 
trabalhadores sem o preparo necessário 
diminuiu. 

Até nas competições esportivas os 
países vencedores refletem as desigualdades 
econômicas. De modo geral, quem tem os 
melhores desempenhos são os países ricos, 
como o Canadá, os Estados Unidos e as 
nações europeias. Os piores desempenhos 
são apresentados pelas nações pobres, como 
Tonga na Oceania; Vietnã, na Ásia; Panamá 
na América Central; e Djibuti, na África. Outras 
características do mundo globalizado, como as 
migrações, os nacionalismos e os conflitos 
étnicos-religiosos. 
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