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MUNDO DIVIDIDO PELA DESIGULDADE



Esta divisão leva em consideração exclusivamente 

aspectos socioeconômicos, separando em Países 
Desenvolvidos e Países Subdesenvolvidos!!

Países desenvolvidos

Países subdesenvolvidos



ATUALMENTE!!

Podemos dividir não apenas em 2 tipos de países mas em 3, 

vejamos:

- Países Desenvolvidos: Japão, EUA, Canadá, países da Europa.

- Países Emergentes: Brasil, México, China, Índia, Rússia, Argentina.

- Países Subdesenvolvidos: Bolívia, Peru, Angola, Marrocos, 

Afeganistão.

Mas, como definimos se um país é 

desenvolvido, emergente ou 
subdesenvolvido??



ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH

-Esperança de vida ao nascer

- Médias de anos de escolaridade

- PIB per capita

Quanto mais próximo de 1 melhor é o IDH.

O Brasil apresenta um IDH de 0,699 
considerado alto.
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ATIVIDADE. Identifique se as imagens abaixo 

correspondem a 1ª ou 2ª Revolução Industrial







Quando iniciou a industrialização dos países subdesenvolvidos,

nos países da Europa, nos EUA e Japão já havia um parque

industrial grande, com sociedade urbana, com elevado padrão de

vida. Enquanto nos países pobres da América Latina, África e Ásia,
predominava a sociedade rural e em sua maioria pobre.



E nos países pobres??

Assim, é importante destacar algumas características da 

industrialização dos países pobres, principalmente Brasil, 

Argentina, México, África do Sul, Chile, Índia e China, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial.

- Substituição de importações;

- Dependência de capital e tecnologia;

- Influência de empresas estrangeiras (transnacionais);

- Indústrias de bens semiduráveis como alimentos e tecidos;

- Tecnologia simples e baixa qualificação profissional;

- Beneficiamento de matérias-primas mineral;

- Concentradas ao longo do espaço dos países.
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ECONOMIA



O QUE FOI A TERCEIRIZAÇÃO DA ECONOMIA??

Se caracteriza pelo aumento do setor terciário da 

economia (comércio e serviços, com o surgimento de 

novos setores produtivos como a informática), associado à 

diminuição do setor secundário (indústrias). Foi a 

substituição da mão de obra pelas máquinas, havendo 

uma automação do processo industrial. 

ONDE OCORREU?

Ocorreu na maioria dos países porém de forma diferente 

entre os países mais desenvolvidos e os menos 

desenvolvidos.



NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS

Com o desenvolvimento da 

tecnologia e o domínio em 

pesquisa e desenvolvimento, os 

trabalhadores da indústria foram 

atraídos para o setor de serviços, 

porém com grande 

qualificação, gerando 

excelentes empregos de renda 

mais elevada. Juntamente com 

o equilíbrio populacional, o setor 

terciário conseguiu suportar os 

trabalhadores que saíram das 

indústrias.



NOS PAÍSES MENOS 

DESENVOLVIDOS

Já nos países menos desenvolvidos 

como Brasil, Argentina, México e 

Índia, o setor terciário ficou 

marcado pelo seu inchaço. 

Também houve a substituição do 

homem pela máquina, mas os 

sérvios e comércios não suportou 

todos. Surgindo grande quantidade 

de TRABALHO INFORMAL e

SUBEMPREGOS com baixos salários.



Os países desenvolvidos conseguiram ter um setor terciário 

desenvolvido pois houve grandes investimento em 

Educação, Pesquisa e Desenvolvimento, propiciando o 

desenvolvimento de novas tecnologias em diversas áreas: 

biotecnologia, física médica, informática, engenharias entre 

outras como relacionas à cultura, como TV, cinema, artes...

Em 2009 80% do investimentos mundiais em P&D se 

concentraram em apenas cinco países: EUA, Japão, 

Alemanha, França e Reino Unido.


