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Caros Delegados,  
  
Sejam bem vindos à Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (UNIDO), na primeira edição do 
Progressão Model United Nations. Nesse evento,  discutiremos “Os Impactos 
da Indústria 4.0 no mundo como conhecemos”, assunto  de extrema 
importância no cenário internacional. A temática engloba a esfera econômica e 
social, visando a globalização inclusiva e o desenvolvimento industrial 
sustentável.  
A Mesa agradece pela confiança e estudo investidos neste comitê, e espera 
dos senhores o comprometimento com as problemáticas que cerceiam o 
assunto, dedicação à resolução das questões propostas, e acima de tudo, 
declarações diplomáticas fiéis à política externa de cada nação.  
É necessário ressaltar que nenhum discurso que se refira ao Guia de 
Estudos da UNIDO será considerado, uma vez que os Diretores não 
reconhecem tal documento durante o debate. A Mesa reitera que todos os 
pronunciamentos deverão respeitar a norma padrão da língua portuguesa e 
que o decoro deverá ser mantido por todos. Com tais ações, será possível uma 
discussão crítica e a edificação de ideias inovadoras.  
Nós, da Mesa Diretora da UNIDO no ProMUN 2019, nos disponibilizamos para 
solucionar toda e qualquer dúvida dos senhores. Esperamos que todos 
vivenciem uma simulação formidável e única!  
  

Cordialmente,  
  
Giulia de Campos Firmo  
  
Ana Carolina Wolff  
  
Marcus Vinícius 
Nazareth da Silva  
  
Matheus Arid  Isolato 
Pereira  
  
mesaunido@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introdução 

 

Este guia de estudos tem como objetivo introduzir aos senhores a 

temática a ser debatida no UNIDO do PROMUN 2019: “Os impactos da 

Indústria 4.0 no mundo como conhecemos”. 

É de extrema importância que os senhores aprofundem os vossos 

conhecimentos acerca do assunto e de cada país que faz parte do comitê, 

utilizando outras fontes de pesquisa além do guia, visto que este documento 

serve apenas como base inicial para o debate. 

É imprescindível que os senhores tenham em mente o contexto político, 

econômico e social da nação que irão representar, visando o melhor 

andamento do comitê. Acreditamos que com a leitura do guia e o 

aprofundamento das pesquisas, os senhores estarão preparados para debater 

com clareza e eficácia, tornando as nossas sessões mais relevantes e 

produtivas. 

 

2. UNIDO 

 

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (UNIDO) é uma agência das  Nações Unidas que ajuda  países em 

desenvolvimento e países com economias em transição a lutar contra a 

marginalização no mundo globalizado. Sua sede encontra-se em Viena, 

na Áustria, e tem escritórios em 35 países. 

A missão da organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (UNIDO), conforme descrita na Declaração de Lima, em 2013, é 

promover e acelerar o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável (ISID) 

nos Estados Membros. 

Nesse sentido, o foco pragmático da Organização está estruturado em 

quatro prioridades estratégicas: criar prosperidade compartilhada, incentivar a 

promoção de competitividade econômica, salvaguardar o meio ambiente e 

fortalecer o conhecimento e as instituições. 



Em 2018, a UNIDO programou um portfólio de 851 projetos com 

recursos totaisde US$ 465.432.103, sendo que US$ 164.588.023 foram 

investidos até Dezembro de 2017. A maioria dos projetos se enquadra nas três 

áreas temáticas prioritárias do Desenvolvimento Industrial Inclusivo e 

Sustentável (ISID): Criar Prosperidade Compartilhada, Promover a 

Competitividade Econômica e Proteger o Meio Ambiente. 

 

3. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

 

A chamada Agenda 2030 corresponde a um conjunto de programas, 

ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus 

países membros rumo ao desenvolvimento sustentável. 

Concluídas em agosto de 2015, as negociações da Agenda 2030 

culminaram em um documento ambicioso que propõe 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas correspondentes, fruto do 

consenso obtido pelos delegados dos estados-membros da ONU. Os ODS são 

o cerne da Agenda 2030 e sua implementação ocorrerá no período de 2016-

2030. 

 



 

 

 

4. Indústria 4.0 

 



 

 

As três primeiras revoluções industriaistrouxeram, para a sociedade a 

produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da 

informação, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo da competição 

tecnológica internacional o cerne do desenvolvimento econômico. A Quarta 

Revolução Industrial, datada a partir de 2011, que promete ter impacto mais 

profundo e exponencial nas relações de trabalho, caracteriza-se por um conjunto 

de tecnologias que permite a fusão do mundo físico, digital e biológico. 

Basicamente, esse conceito diz que a conexão de máquinas, sistemas e 

ativos pode fazer com que as empresas criem redes inteligentes em sua cadeia de 

produção, de modo que ela se torne autônoma, ou seja, manutenções, previsões 

de falhas e adaptação aos requisitos dos clientes poderão ser feitos 

automaticamente. 

Portanto, operação em tempo real, descentralização, virtualização, 

modularidade e orientação de serviços são alguns dos princípios da indústria 4.0, 

que também apresenta como seus pilares a Internet das coisas (IoT), a análise de 

Big Data, a Inteligência Artificial e Sistemas Cyber-Físicos. 

4.1. Internet das Coisas (IoT) 



A Internet das coisas (IoT) é a rede de dispositivos, veículos e 

eletrodomésticos que contêm eletrônicos, software, atuadores e conectividade que 

permite que esses equipamentos se conectem, interajam e troquem dados. 

A IoT envolve a extensão da conectividade de Internet além dos 

dispositivos padrão (como desktops, laptops, smartphones e tablets) a qualquer 

gama de dispositivos físicos tradicionalmente não habilitados para internet e 

objetos do cotidiano. Integrados à tecnologia, esses dispositivos podem se 

comunicar e interagir pela Internet e podem ser monitorados e controlados 

remotamente. 

4.2. Big Data 

Big data é um termo usado para se referir ao conjunto de dados que são 

muito grandes ou complexos para o software tradicional de processamento de 

dados lidar adequadamente. Dados com muitos casos (linhas) oferecem 

maior poder estático, enquanto dados com maior complexidade (mais atributos ou 

colunas) podem levar a uma taxa de descoberta falsa maior. Os desafios do Big 

Data incluem a captura de dados, armazenamento de dados, análise de dados, 

pesquisa, compartilhamento de transferência, visualização, consulta,  atualização 

e privacidade das informações fonte de dados. 

4.3. Inteligência Artificial 

A inteligência artificial é um ramo de pesquisa da ciência da computação 

que busca, através de símbolos computacionais, construir mecanismos e/ou 

dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de pensar, resolver 

problemas, ou seja, de ser inteligente. 

O desejo de construir máquinas capazes de reproduzir a capacidade 

humana de pensar e agir vem de muitos anos. Tal fato pode ser comprovado 

pela existência de máquinas autônomas e também pela criação de 

personagens fantásticos, como é o caso do Frankenstein (personagem da 

escritora Mary Shelley), os quais fazem parte do imaginário humano. 

Com a evolução dos computadores, a inteligência artificial ganhou mais 

força, tendo em vista que o desenvolvimento desta possibilitou um grande 



avanço na análise computacional, podendo a máquina chegar a fazer estudo e 

síntese da voz humana. 

No início,os estudos sobre A.I. buscavam apenas uma forma de 

reproduzir a capacidade humana de pensar, mas assim como todas as 

pesquisas que evoluem, essa não foi diferente. Percebendo que esse ramo da 

ciência tinha muito mais a ser descoberto, os pesquisadores e cientistas 

abraçaram a ideia de fazer com que uma máquina pudesse reproduzir não só a 

capacidade de um ser humano pensar como também a capacidade de sentir, 

de ter criatividade, de se auto aperfeiçoar e de fazer uso da linguagem. 

4.4. Sistemas ciber-físicos 

Sistemas ciber-físicos são sistemas computacionais e colaborativos, 

nosquais as operações são monitoradas, coordenadas, controladas e 

integradas por núcleos de comunicação e computação. Assim como a internet 

transformou a maneira como os seres humanos interagem entre si, os sistemas 

ciber-físicos irão transformar como nós interagimos com o mundo físico a 

nossa volta. 

Muitos desafios são aguardados em domínios economicamente vitais, 

tais como, transporte, saúde, manufatura, agricultura, pecuária, energia, 

defesa, construções e outros. 

 

Ilustração da dinâmica entre computação, controle de informações e comunicações. 

 



5. Contexto global 

Dentro do setor industrial, um dos assuntos mais populares nos dias de 

hoje é a indústria manufatureira. Pontos de entrada para tal assunto nesta 

agenda não faltam. Uns discutem a desindustrialização; outros a 

reindustrialização; alguns a indústria 4.0; outros questionam a sua relevância; 

outros examinam a relação entre indústria, emprego, comércio exterior e 

inovação, e assim por diante. 

Primeiro, a atividade industrial dentro do chão-de-fábrica vem mudando 

substancialmente. Se, antes, a atividade envolvia várias etapas do 

processamento e da transformação industrial, hoje, boa parte das atividades 

acessórias e complementares, até mesmo algumas mais centrais, já foram 

terceirizadas. Contabilidade, folha de pagamento e logística, por exemplo, que 

tipicamente faziam parte da matriz básica de custos de uma fábrica, já estão no 

rol das atividades mais comumente terceirizadas. 

Com o advento da TI na nuvem e de tantos outros serviços fornecidos 

por arranjos cada vez mais flexíveis e sofisticados, muitas outras atividades 

que antes aconteciam dentro da empresa passaram a sendo terceirizadas, 

muitas delas até mesmo localizadas em outros países. Consequentemente, o 

“tamanho” da indústria foi diminuindo ao longo do tempo em termos de 

emprego e de valor adicionado, o que levou muitos analistas a, 

precipitadamente, concluírem que a indústria teria encolhido. 

Segundo, a indústria está se terciarizando. Se, antes, a indústria 

manufatureira vendia “coisas”, hoje ela está se tornando cada vez mais parte 

do novo contexto de produção global: a indústria vende um pacote de produtos 

e serviços associados a elas. Por exemplo, fábricas de turbinas de aviões 

arrendam turbinas e, junto, oferecem manutenção, seguros e soluções 

financeiras. 

Esses tipos de serviços são, muitas vezes, a parte mais atrativa e 

melhor remunerada do negócio e esse movimento está se sofisticando ainda 

mais com a comoditização digital em que até mesmo fábricas 



supersofisticadas, com robôs, impressoras 3D, sensores e internet das 

coisas,  são vendidas a preços “subsidiados”. 

Tal venda acontece em troca da fidelização a serviços de plataforma na 

nuvem que fazem a interface entre equipamentos e sensores, possibilitando 

toda uma nova gama de inteligência da informação e aplicação de business 

intelligence para atender as  dashboards (painéis visuais que mostram métricas 

e indicadores importantes para o cumprimento de metas desejadas), que 

promovem resultados de melhoria em manutenção preditiva (acompanhamento 

periódico de equipamentos e máquinas), de tal qualidade e de todo um novo 

menu de possibilidades produtivas. 

Terceiro, uma das estratégias mais comuns entre os economistas para 

examinar as dificuldades da indústria é a análise comparada entre países. O 

problema é que esse método é inadequado para os dias de hoje. 

Com o advento das cadeias globais de valor e com a crescente 

operação industrial das empresas multinacionais em nível global, temos 

elementos  fundamentais que devem, necessariamente, ser levados em 

consideração. Faz pouco sentido medir o tamanho da indústria de um país 

como, por exemplo, os Estados Unidos, apenas a partir das operações 

industriais em território americano. Afinal, a indústria desse país está 

espalhada em vários continentes e opera de forma coordenada e em rede. 

A operação de uma multinacional americana no Brasil, por exemplo, não 

está isolada da operação, digamos, na Pensilvânia.  O que, normalmente, se 

vê nos casos de empresas de grande porte (como as automobilísticas) é que, 

para além da produção das peças mais sofisticadas, as atividades mais nobres, 

como P&D, design, marketing, marcas e gestão geral da produção ficam 

sediadas em território americano. As operações internacionais são, na verdade, 

um continuum das operações no país-sede e atendem aos interesses e 

estratégias corporativas. 

Quarto, as análises convencionais sobre a indústria normalmente se 

focam no desempenho de variáveis como investimentos em prédios, máquinas, 

equipamentos, chaminés e caminhões e procuram acompanhar o consumo de 



caixas de papelão, energia elétrica e tudo o mais que tipicamente está 

associado ao desempenho das fábricas. Entretanto, hoje o valor adicionado da 

indústria está se originando cada vez mais dos serviços compartilhados e do 

universo digital. 

Além disso, os investimentos industriais em bens intangíveis já superam 

aqueles feitos em tangíveis em vários países. Decomposições mostram que 

serviços já respondem por ao menos 70% do valor adicionado industrial nos 

Estados Unidos. No Brasil, exercícios de decomposição feitos a partir da 

Pesquisa Industrial Anual do IBGE mostram que os serviços respondem, em 

média, por 64% do valor adicionado da manufatura. Fica evidente então que é 

preciso desenvolver novas métricas para identificar e medir a indústria. 

Nesse contexto, a densidade industrial, que é o valor adicionado da 

manufatura per capita num país, é uma alternativa que tem se mostrado 

bastante razoável para tal tarefa. Ela revela a importância dos serviços para a 

cadeia da indústria e indica que não é o tamanho no PIB ou no número de 

empregos que importa, mas sim a capacidade da indústria de mobilizar 

recursos para gerar valor, sejam eles dentro ou fora da porta da fábrica, e 

sejam eles em serviços à jusante ou à montante da atividade industrial 

convencional. 

Essa discussão nos conduz a duas conclusões. Primeiro, temos um 

problema conceitual e de métrica com relação ao que seja a moderna atividade 

industrial, já que as contas nacionais seguem metodologias incapazes de 

identificar e medir a “nova indústria”. Segundo, análises territoriais da indústria 

são inadequadas para os dias de hoje. 

Em razão dessas limitações, temos sido induzidos a conclusões 

limitadas, falsas até, sobre a relevância da indústria. A indústria é, e muito 

provavelmente continuará sendo, atividade fundamental e que comanda vastas 

redes de atividades econômicas e de inovação muito maiores do que as que 

normalmente lhe são atribuídas. Não por outra razão, governos de países 

avançados voltaram a colocar a indústria no cerne das políticas de crescimento 

e de geração de riquezas. 

 



5.1. Desindustrialização da Europa 

 
No início da década de 90, 60% da atividade industrial era atribuída a 

seis economias - EUA, Japão, Alemanha, Itália, Reino Unido e França. Nessa 

altura, os países emergentes representavam apenas 21%. 

Esse cenário sofreu uma profunda alteração nos últimos 20 anos com 

países como a China e Brasil, os quais aumentaram o emprego no setor 

industrial em 39% e 23%, respectivamente. Nesse mesmo período, a 

Alemanha reduziu o emprego no setor industrial em 8%, enquanto a França e o 

Reino Unido reduziram 20% e 29%. 

Dois aspectos-chave contribuíram para essa inversão de tendência: 

primeiro, o crescimento das economias emergentes (liderado pelos BRIC, 

assumindo o leste europeu também um papel relevante); segundo, poucas 

economias desenvolvidas mantiveram a cota do setor industrial em termos de 

valor acrescentado economicamente (a Alemanha, Itália e a Suíça foram a 

exceção). 

Segundo dados divulgados pelo Gabinete de Estatísticas da União 

Europeia no período 2000-2010, verificou-se em todo bloco europeu uma 

diminuição da contribuição da Indústria e Energia para o PIB (nos 28 países  

que o compõe, em média o peso da Indústria e da Energia no PIB diminui de 

22,4% para 18,7%). Portanto, aquilo que se convencionou chamar 

“desindustrialização” é um processo que abrange todos os países da União 

Europeia, embora com graus de intensidade diferentes. 

No entanto, é importante não ignorar que o crescimento econômico e o 

desenvolvimento, na época atual, estão associados ao crescimento dos 

serviços e, consequentemente, à diminuição da contribuição da agricultura, 

pescas e indústria. 

A atividade industrial encontra dificuldade para criar uma pirâmide de 

emprego equilibrada. A desindustrialização tem vindo a enfraquecer a classe 

média, contribuindo para um mercado de trabalho polarizado entre profissões 

de baixo e muito alto valor acrescentado (como resultado do crescente peso de 

serviços). 

Visto isso, muitos grupos econômicos, vêm aproveitando facilidades 

concedidas pelos governos dos chamados países emergentes, como exemplo 



China, Índia, Brasil, Paquistão etc., instalaram-se nesses países, deslocando a 

sua produção, tirando proveito das vantagens competitivas oferecidas por 

esses países (mão de obra barata e pouco reivindicativa, baixos impostos, 

etc.), controlando uma parte importante da indústria desses países (de acordo 

com estudos divulgados, cerca de metade da indústria chinesa é controlada por 

empresas estrangeiras) assim como uma parte importante do mercado desses 

países e, aproveitando a liberalização do comércio internacional, “atacando” os 

mercados dos países mais desenvolvidos levando à falência milhares de 

empresas nesses países, provocando a desindustrialização e fazendo disparar 

o desemprego. 

As taxas de desemprego mais elevadas da Europa, entretanto, 

permanecem sendo as da Espanha (25,8%) e as da Grécia (25,1%). Na 

Espanha, a taxa de desemprego entre a população com menos de 25 anos 

alcançou impressionantes 54,2% em setembro, frente a 53,8% em agosto. Em 

toda a Zona do Euro o índice atingiu a marca 23,3% em setembro, 2,3 pontos 

percentuais a mais do que no mesmo mês do ano passado. 

Fábricas fecharam às dúzias do Mediterrâneo ao Mar do Norte, no que 

já se pode chamar de um processo agudo de desindustrialização da União 

Europeia. Em outubro de 2012 o setor manufatureiro da Zona do Euro 

apresentou retração pelo 15º mês consecutivo. A contração na indústria se deu 

na Grécia, na Espanha e na Itália, mas também na Áustria e na Alemanha, por 

exemplo. A Ford anunciou o fechamento de suas fábricas na Bélgica e na 

Inglaterra. A GM fechou o ano de 2012 tendo colocado 2.600 operários no olho 

da rua em toda a Europa. 

O capital financeiro também agonizava: o UBS, maior banco da Suíça e 

um dos maiores da Europa, anunciou a demissão de dez mil funcionários nos 

próximos três anos. 

Em meio a tudo isso, a Europa do capital monopolista não se faz de 

rogada em admitir o agressivo processo neocolonialista em curso dentro das 

fronteiras da Europa. Em 2012, em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel, 

o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, disse que "se os 

governos no Sul da Europa continuassem a realizar com sucesso, reformas 

estruturais como nos últimos meses, os alemães teriam lucros”. 

 



Conforme os últimos números oficiais sobre o desemprego na Zona do 

Euro divulgado pela Eurostat, a agência de estatísticas europeia, nada menos 

do que 18,49 milhões de pessoas estavam procurando trabalho em setembro 

de 2018 nos países que adotam a moeda única europeia. O índice bateu em 

11,6% da força de trabalho, o maior já registrado na eurozona. Quando se 

alarga o campo de observação para toda a União Europeia, em setembro do 

ano passado eram 25,75 milhões de pessoas atrás de uma ocupação que lhes 

garantisse ao menos a sobrevivência. 

Em relação a setembro de 2017, são 2.145.000 a mais de 

desempregados nos 27 países que integram a União Europeia. 

 
5.2. Agricultura no mundo atual 

 
5.2.1. Agricultura nos países centrais 

 
Com a revolução agrícola do século XX (revolução verde), países ricos 

passaram a empregar cada vez menos mão de obra nas atividades rurais. 

Nesse conjunto de países, a agropecuária agora é moderna e utiliza recursos 

avançados de produção, como o uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes, 

mecanização, recursos biotecnológicos e métodos adequados de manejo dos 

solos. O resultado disso é a alta produtividade e a grande produção 

agropecuária. 

Em países desenvolvidos, como Alemanha e Noruega, agora uma 

política agrícola que busca sempre grandes margens de lucros e benefícios 

para sua produção interna. Muitos deles produzem e estocam alimentos 

esperando o melhor momento para comercializá-los, obtendo assim maiores 

lucros. 

Também, a ação mais comum dos países desenvolvidos é 

o protecionismo: a maioria dos produtos comprados dos países 

subdesenvolvidos é sobretaxada ao entrar no mercado local para que não faça 

concorrência com os produtos locais. 

Existem diversos exemplos atuais de protecionismo que envolvem o 

Brasil, como o açúcar no mercado europeu, o suco de laranja e os 

biocombustíveis no mercado dos EUA. O que ocorre é que o governo dos 

países ricos subsidia seus produtores rurais através de créditos a taxas de 



juros baixíssimas. Essa prática faz com que as vantagens oferecidas sejam 

repassadas para o custo final dos gêneros agrícolas, barateando-os de tal 

forma que se torna muito difícil estabelecer concorrência. 

Essas políticas agrícolas têm sido discutidas fervorosamente na OMC 

(Organização Mundial de Comércio), entidade com sede em Genebra (Suíça), 

que cuida das relações internacionais de comércio. Uma de suas principais 

atribuições é combater o protecionismo e incentivar o comércio mundial. 

Atualmente, a maioria das nações (especialmente do mundo capitalista 

rico) defende os ideais neoliberais (minimização da ação do Estado, 

privatizações e maior liberdade comercial). Entretanto, quando algum país 

subdesenvolvido adquire condições de competitividade, nem sempre obtém 

êxito em seus pedidos de quebra das medidas protecionistas, por exercerem 

um menor poder. 

 Resumidamente, a produção agrícola desses países desenvolvidos é 

altamente mecanizada, tem baixo percentual de mão de obra, possui alta 

produtividade, tem grande utilização de insumos e implementos agrícolas, 

pratica o protecionismo comercial e é responsável por grande parte da 

produção, do comércio e do consumo mundial de alimentos. 

Problemas econômicos ou mesmo dificuldades em relação a agricultura 

podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, mesmo nos países centrais, no 

entanto, nos países periféricos as crises econômico-financeiras são mais 

frequentes devido à fragilidade da economia entre outros fatores. 

Para explicar as causas dos problemas econômicos em países 

subdesenvolvidos é necessário realizar uma profunda abordagem, pois são 

vários os fatores, dentre os principais estão: a dependência econômica em 

relação às atividades primárias e a dependência tecnológica. 

Dependência econômica em relação às atividades primária corresponde 

à extrema dependência em relação às atividades como a agricultura, 

extrativismo e mineração. Os países subdesenvolvidos têm grande parcela da 

população envolvida no setor primário e os produtos desse são responsáveis 

pelo maior volume de exportação. O ponto negativo do processo é que 

produtos primários possuem pouco ou nenhum valor agregado, ou seja, são de 

baixo valor, além disso, o setor primário está propício às variações do mercado, 



enquanto que os produtos industriais possuem um valor agregado oriundo do 

trabalho ou das informações contidos na mercadoria.  

No mesmo caminho, a dependência econômica e tecnológica é 

resultado da forte influência exercida pelas empresas multinacionais que são 

os principais centros produtivos nos países subdesenvolvidos, exemplo disso 

são as indústrias automobilísticas que são quase totalitariamente estrangeiras. 

Em suma as economias dos países em questão dependem dos capitais 

internacionais.  

Essa realidade é negativa para os países menos desenvolvidos 

economicamente, pois as empresas transnacionais sempre vão buscar atender 

seus interesses e não aqueles dos países em que estão instaladas suas filiais. 

Além disso, o resultado de suas atividades, o lucro, não permanece no país, 

pois migra para a nação sede, a qual eleva cada vez mais sua economia. 

 
5.2.2. Agricultura nos países agrários 

 
Existe um grande contraste na produção agropecuária dos países 

pobres. Alguns ainda se encontram em um estágio de fraco desenvolvimento 

agrário e as suas áreas mais modernas produzem em grandes plantations para 

o mercado externo, como Nigéria e Afeganistão. Outros, porém, modernizaram-

se e aumentaram substancialmente sua produção, como é o caso do Brasil, do 

México, da Argentina e da Índia. 

Em muitos deles, convivem lado a lado estruturas modernas e 

desenvolvidas com estruturas arcaicas e atrasadas. As maiores produções são 

feitas em grandes propriedades (latifúndios), são altamente mecanizadas e 

com grande disponibilidade de capitais e destinadas à exportação ou ao 

abastecimento agroindustrial. 

Todavia, a maior parte desses países tem como base econômica as 

atividades agropecuárias, já que são pouco industrializados e o setor terciário é 

pouco desenvolvido. Outro fator importante é que, na maioria das vezes, a 

política agrícola adotada pelos seus governos prioriza o mercado externo em 

detrimento das necessidades internas da população, isso porque o mercado 

interno é de baixo poder aquisitivo e, portanto, menos lucrativo. 

A modernização da agropecuária em alguns países pobres representou 

um êxodo rural acelerado e um processo de urbanização caótico, levando 



milhares de trabalhadores rurais à marginalização por falta de trabalho e 

melhores condições de vida. 

No mundo atual, os bens têm maior valor quanto maiores forem os 

níveis de tecnologia empregada, por isso os produtos primários, de modo geral, 

tendem a ter sempre valores muito baixos. Por esse motivo, os produtos 

comercializados sem grande incorporação de tecnologia são classificados 

como comodities, que são mercadorias, principalmente minérios e gêneros 

agrícolas, que são produzidas em larga escala e comercializadas em nível 

mundial. Isso obriga os países dependentes da exportação de produtos 

primários, como Estados Unidos, a se esforçarem muito para produzir em 

grandes quantidades. 

O mundo pobre apresenta muitos problemas para se tornar competitivo 

na produção agropecuária, como: ausência de infraestrutura de armazenagem 

dos produtos (silagem, armazéns etc.); falta de uma política agrícola para a 

aquisição de insumos e implementos agrícolas; dependência tecnológica e 

mecanização agrícola deficiente (fraca ou atrasada). 

 
5.3. Segurança 
 

Segundo as últimas estimativas disponibilizadas pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), 2,78 milhões de trabalhadores e trabalhadoras 

morrem todos os anos devido a acidentes de trabalho e doenças relacionadas 

com o trabalho. Cerca de 2,4 milhões (86,3 por cento) dessas mortes são 

causadas por doenças profissionais, enquanto mais de 380.000 (13,7 por 

cento) resultam de acidentes de trabalho. Há, todos os anos, quase mil vezes 

mais lesões causadas por doenças e acidentes não mortais do que por 

acidentes mortais. Estima-se que essas lesões não mortais afetem 374 milhões 

de trabalhadores anualmente, sendo que muitas delas têm consequências 

graves na capacidade dos trabalhadores para obtenção de rendimentos em 

longo prazo. 

Nas indústrias os números alarmantes sobre acidentes e doenças 

diretamente relacionadas ao ambiente de trabalho têm contribuído para 

conscientizar as empresas sobre a importância de investir em segurança. Um 

relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta 



que essas causas são responsáveis pela morte de cinco mil trabalhadores por 

dia no mundo. 

Somadas à realidade de que a maioria da força trabalhista mundial não 

tem à sua disposição segurança preventiva, serviços médicos, ou até mesmo 

compensação para acidentes ou doenças, as estatísticas apontam para um só 

caminho. Todo cuidado é pouco para evitar também as doenças, que surgem 

lentamente e, na maioria das vezes, são difíceis de serem caracterizadas e 

registradas. Entre as principais estão: asma ocupacional, lesão por esforço 

repetitivo, distúrbios osteomusculares, perda auditiva induzida por ruído, 

pneumoconioses e distúrbios relacionados à saúde mental. 

Somadas à realidade de que a maioria da força trabalhista mundial não 

tem à sua disposição segurança preventiva, serviços médicos, ou até mesmo 

compensação para acidentes ou doenças, as estatísticas apontam para um só 

caminho, que todo cuidado é pouco para evitar atrocidades. As doenças 

surgem lentamente e, na maioria das vezes, são difíceis de serem 

caracterizadas e registradas. Entre as principais estão: asma ocupacional, 

lesão por esforço repetitivo, distúrbios osteomusculares, perda auditiva 

induzida por ruído, pneumoconioses e distúrbios relacionados à saúde mental. 

Os acidentes de trabalho, além de representarem um custo elevado em 

termos de tratamento médico, indenizações, perdas de produção, danos às 

máquinas, atrasos e outros, trazem graves problemas ao acidentado e à sua 

família. Principalmente no meio rural, onde se concentra uma alta taxa de 

trabalhadores sem registro e, portanto, sem o amparo dos órgãos públicos de 

assistência social e saúde. 

A agropecuária tem passado por várias mudanças nas últimas décadas. 

O avanço da profissionalização do setor tem levado a análise de aspectos 

antes não considerados, tais como a proteção e a segurança do trabalhador, 

além da aquisição de direitos, surgindo assim uma maior regulação e 

regulamentação da atividade agropecuária. 

Entretanto, a modernização da agricultura e pecuária, que estendeu a 

mecanização da lavoura, a introdução de novas técnicas de manejo, a 

utilização de agrotóxicos e defensivos animais, aumentou potencialmente 

alguns riscos de acidentes e a sua gravidade e também fizeram aparecerem 

outros.  Antigamente os acidentes na agricultura ocorriam somente com 



equipamentos manuais, atualmente ocorrem com máquinas e equipamentos 

devido às mudanças observadas nos processos produtivos da agricultura e 

pecuária. 

 
5.4. Oportunidade no campo 

 
As mudanças no perfil das vagas de emprego no campo estão diretamente 

relacionadas à tecnologia e à necessidade de formação diferenciada. A velocidade 

do surgimento de novas tecnologias indica que, em pouco tempo, itens manuais de 

trabalho não serão mais usados. As novas gerações de agricultores trocarão esses 

instrumentos por outros que facilitem o trabalho e cumpram a mesma função com 

mais eficiência, como a enxada rotativa. Com tecnologia, as atividades pesadas do 

campo devem diminuir, trazendo mais comodidade, menos esforço e maior 

produtividade. 

O diretor da John Deere, corporação estadounidense líder mundial na 

fabricação de equipamentos agrícolas, afirma que os ferros estão chegando ao 

seu limite operacional no campo e dá como exemplo a maior plantadeira do 

mercado, que a empresa apresentou em um evento agrícola, com 61 linhas de 

plantio e chassi de 27,5 metros, puxada por um trator de 520 cavalos-vapor 

(cv). 

 

 

Plantadeira da John Deere 



“A pergunta que fazemos hoje é até onde poderemos, com o aumento 

dos ferros, agregar mais eficiência aos nossos produtores. Acho que o futuro é 

da agricultura de decisão”, diz, referindo-se à associação do conceito de AP 

(aplicação correta, na forma correta, no lugar correto, no tempo correto) com o 

gerenciamento da frota e da operação. Na visão do executivo, as máquinas do 

futuro terão autonomia não apenas de direção, mas serão capazes de se 

autorregular e tomar decisões no campo com a inteligência artificial. 

O “êxodo urbano”, movimento de abandono da rotina na cidade em busca 

de tranquilidade no campo, ganhará força. Com maior consciência sobre os 

problemas de saúde desencadeados pelo estresse, mais pessoas decidirão largar 

o emprego estável nas metrópoles, vender apartamento e carro para mudar 

radicalmente o estilo de vida.  

Nesse contexto, uma das tendências é a aposta na produção de alimentos 

saudáveis como fonte de renda. Esse grupo de "imigrantes", geralmente, se 

caracteriza por jovens empreendedores que priorizam o convívio com a natureza e 

a qualidade de vida ou por casais de aposentados. 

A mecanização dos processos de trabalho atingirá em maior escala as 

tarefas hoje desempenhadas por equinos e cães. O uso de cavalos para manejar 

os rebanhos será uma prática em desuso, tendo em vista o aumento da 

preocupação com o bem estar animal e maior utilização para fins de esporte e 

lazer. Equipamentos como motos e quadriciclos, hoje já adotados na lida de várias 

fazendas, ganharão espaço. Entretanto, esta mudança ocorrerá vagarosamente, 

uma vez que há fatores culturais envolvidos, principalmente considerando-se a 

tradição gaúcha de realizar a lida no lombo do cavalo. 

O peão, trabalhador do campo geralmente designado a desempenhar o 

serviço pesado, passará a ter um novo perfil. Nas próximas décadas, os 

funcionários rurais terão maior conhecimento técnico para tomar as melhores 

decisões. Com a conscientização dos gestores sobre a importância de qualificar as 

equipes, os empregados estarão frequentemente participando de cursos de 

formação profissional, essa mudança ocorrerá de forma gradual e resultará em 

salários mais atrativos e até pagamento de participação nos resultados. 

A antiga função de capataz da fazenda, indivíduo que chefia os 

trabalhadores rurais, aos poucos se modifica e ganha novo perfil, mais voltado à 

administração de empresas. Acompanhando as tendências de mercado, irá se 



transformar em gerente, com noções que permeiam diversas áreas, desde finanças até 

marketing, com aptidão, inclusive, para negociar a produção. Os mais diferenciados terão 

até formação internacional. 

Dando sequência à era dos tratores sem operador, no futuro, os pulverizadores e 

as colheitadeiras também serão acionados por controle remoto. Essas máquinas poderão 

trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, o que facilitará a implantação das 

lavouras e a colheita dentro das janelas de tempo recomendadas para maior produtividade. 

Para reduzir o risco de acidentes, os equipamentos terão câmeras e sensores que desviam 

de obstáculos e evitam colisões. 

Sergio Soares, diretor de desenvolvimento de produto e engenharia agrícola da 

CNH Industrial (que engloba as marcas Case IH e New Holland) para a América 

Latina, afirma que o limite de tamanho ainda não foi atingido em plantadeiras e 

pulverizadores, principalmente porque já há tecnologias sendo desenvolvidas para 

equacionar o problema da compactação do solo causada pelas grandes máquinas. 

Mas ele prevê uma queda na velocidade de crescimento desses equipamentos nos 

próximos anos e um aumento exponencial de tecnologia embarcada. 

Sergio acredita que as máquinas 100% autônomas estarão trabalhando no 

campo antes de 2030. Em um evento agrícola realizado em 2017, a Case IH 

apresentou um trator conceito totalmente autônomo, sem espaço inclusive para 

operador, mas não fixou data para sua comercialização  Ele observa que as máquinas 

agrícolas hoje já têm uma boa dose de inteligência artificial, se autorregulam, mesmo 

com a presença do operador na cabine. “A adoção dos veículos 100% autônomos é 

mais fácil no campo do que nas cidades. Um fator limitante é a legislação, que proíbe 

o tráfego de máquinas sem operador”, diz o executivo. 

 

 

Trator autônomo sendo testado por indústria de maquinários 



6. Meio ambiente 

 

Grandes empresas passaram a incluir a questão ambiental em suas 

agendas. Contudo, a maioria dos problemas ambientais mais elementares 

ainda persistem, uma vez que seu tratamento requer uma transformação nos 

meios de produção industriais e de consumo, bem como de nossa organização 

social e das vidas pessoais. 

A partir do inicio dos testes nucleares e das explosões das bombas 

atômicas sobre o povo japonês, próximo à metade do século passado, é que 

surgem e se organizam os primeiros ambientalistas, conhecidos como 

alternativos, os quais procuraram mostrar ao mundo a possibilidade de estar 

sob o comando de pessoas poderosas, que poderiam explodir o planeta por 

conta de suas ambições e egoísmos. 

Um dos mais importantes movimentos sociais dos últimos anos foi a 

chamada “Revolução Ambiental”, que promoveu significantes transformações 

no comportamento da sociedade como um todo e na organização política e 

econômica mundial. Começando a ser questionada e debatida no final do 

século XIX, a questão ambiental surgiu após a Segunda Guerra Mundial, 

promovendo importantes mudanças na visão do mundo. Tal acontecimento fez 

com que a população mundial percebesse enfim que os recursos naturais são 

finitos e que seu uso incorreto pode representar o fim de sua própria existência. 

Com o surgimento da consciência ambiental, a ciência e a tecnologia passaram 

a ser questionadas, e a partir disso, houve uma maior preocupação com a 

prevenção de situações que poderiam causar graves danos ao meio ambiente. 

Alguns autores consideram a publicação, em 1962, do livro “Primavera 

Silenciosa”, de Rachel Carson, como o começo das discussões internacionais 

sobre o meio ambiente. Porém, pode-se afirmar com certa segurança, que o 

conceito de desenvolvimento sustentável, teve seu início em 1968, ano em que 

se constituiu o Clube de Roma, composto por cientistas, industriais e políticos, 

cujo objetivo era discutir e analisar os limites do crescimento econômico, 

levando em conta a crescente utilização dos recursos naturais. 

Durante as reuniões, detectaram que os maiores problemas eram: 

industrialização acelerada, rápido crescimento demográfico, escassez de 

alimentos, esgotamento de recursos não renováveis, deterioração do meio 



ambiente. Eram dotados de uma visão ecocêntrica e definiam que o grande 

problema estava na pressão e impacto da população sobre o meio ambiente. O 

Clube de Roma propôs, através de um documento chamado Relatório Meadow 

(conhecido como Relatório do Clube de Roma), o crescimento econômico zero, 

que propunha a paralisação do crescimento econômico mundial por conta do 

esgotamento de recursos naturais causado por ele, uma vez que o planeta 

sofreria um colapso na população e na capacidade de produção, caso tivesse o 

limite de crescimento atingido. O documento influenciou, de maneira decisiva, o 

debate na conferência de Estocolmo, realizada em 1972, primeira atitude 

mundial com o objetivo de melhorar a relação com o meio ambiente e as 

necessidades humanas, assim como a primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 

 
6.1. Problemas ambientais 
 

Nos séculos passados, o meio natural era visto como algo em que 

predominava os pensamentos deterministas, teoria filosófica de que todo 

acontecimento é explicado por relações de causalidade, colocando a natureza 

como uma condição ou obstáculo para o desenvolvimento social. 

Atualmente, a indústria 4.0 possui eficientes termos de produtividades, 

responsáveis pela produção reduzida de resíduos sólidos industriais em 

comparação às outras indústrias, ou seja, tem reduzido impacto ambiental, mas 

não inexistente. A demanda por essa tecnologia teve um aumento significativo, 

resultante da forma que a Quarta Revolução Industrial e a maior preocupação 

ambiental se estabelecem no cenário atual. 

Entretanto, a demanda por matérias torna-se mais abundante, 

necessitando de mais recursos naturais, desse modo, os recursos terão que 

ser mais sustentáveis para que não aja um grande impacto ambiental. A 

tendência é que haja um consumo desenfreado que resultará em grandes 

transformações, tanto na esfera social, ambiental, quanto econômica. 

A fim de reduzir os impactos ambientais gerados pela indústria, é 

necessária a priorização da sustentabilidade, pois ela permite a interação do 

indivíduo com a sociedade sem comprometer a natureza e as gerações futuras. 

É necessário mudar toda a lógica de produção, implementando a reutilização 

de produtos biodegradáveis e matéria-prima, com a economia circular. 



Um dilema ambiental é a lenta adoção mundial da econômica circular, 

que busca a redefinição da noção de crescimento pela dissociação da atividade 

econômica do consumo de recursos finitos, junto à eliminação dos resíduos do 

sistema. É importante ressaltar também a alta velocidade de desenvolvimento 

da Indústria 4.0, pois o aumento da produção e consumo que provém dos 

avanços dessa revolução industrial promovem uma continuidade das empresas 

a manterem seu ritmo acelerado, criando assim, um círculo vicioso que torna 

ainda mais complexa a harmonia com o meio ambiente. 

 
7. Países 

 
7.1. Países desenvolvidos 
 
7.1.1. Alemanha 
 

Alemanha ou República Federal da Alemanha é um país autônomo 

localizado no centro do continente europeu, nação idealizadora da União 

Europeia. O território alemão é dividido em 16 estados que ocupam uma área 

de 356.733 Km2, onde vivem cerca de 82,2 milhões de habitantes. 

O país compreende planícies ao norte, planaltos no centro e os Alpes no 

sul. Apesar das disparidades entre a população do leste e do oeste do território 

alemão, os habitantes possuem uma boa qualidade de vida, sendo que a 

maioria da população reside em áreas urbanas (73%), dispondo-se do serviço 

de saneamento ambiental. 

Atualmente a Alemanha é um dos mais importantes países do mundo, 

em decorrência do elevado PIB e do desenvolvimento econômico, tecnológico, 

militar, qualidade de vida entre outros, e seu nível de desemprego é de apenas 

3,4% (2018). 

No setor econômico, o país é a principal economia dentro do continente 

europeu e a terceira em nível global. Seu PIB por setor é: agricultura 0,6%, 

indústria 30,1%, comércio e serviços 69,3% (2017). Acerca da quarta revolução 

industrial, a Alemanha pretende assumir, até 2020, a posição de liderança na 

provisão de sistemas ciber-físicos, sendo assim, uma aposta para o futuro da 

economia global. 

Conforme dados divulgados em 2010 pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) alemão é de 0,885; 



a esperança de vida ao nascer é de 79,3 anos e a maioria da população é 

alfabetizada. 

 
7.1.2. Noruega 
 

País europeu, localizado na porção oeste da península Escandinava, a 

Noruega é banhada pelo oceano Atlântico e possui fronteiras com a Suécia, 

Finlândia e Rússia. 

Sua população residente em área urbana é de 77,54%, e em área rural, de 

22,46%. 

Com uma economia extremamente próspera, o país é grande produtor de 

petróleo (responsável por 50% das exportações) e gás natural. As indústrias se 

concentram na capital, Oslo, e em cidades como Bergen e Trondheim. A pesca 

é outra atividade de extrema importância para a economia nacional, com 

destaque para o bacalhau, a anchova e o atum. A Noruega possui ricos 

recursos em campos de gás, hidreletricidade, peixes, florestas e minerais, e 

seus níveis de produtividade horária, assim como o salário médio por hora, 

estão entre os maiores do mundo. 

O país vê potencial no intercâmbio de conhecimento e tecnologia com 

companhias internacionais, e na indústria global, o IoT (Internet das coisas) 

pode gerar quase US$ 700 bilhões em valor agregado até 2020. 

Os noruegueses desfrutam de excelente qualidade de vida. Conforme 

relatório divulgado em 2010 pela Organização das Nações Unidas (ONU), essa 

nação detém o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo: 

0,938. Os serviços de saneamento ambiental atendem a todas as residências; 

a taxa de mortalidade infantil é uma das menores: 3 óbitos a cada mil nascidos 

vivos; todos os habitantes acima de 15 anos são alfabetizados. 

 
7.2. Países desenvolvidos da Ásia e Eurásia 
 
7.2.1. Coreia do Sul 
 

A República da Coréia ou Coréia está localizada na península da Coréia, 

a qual se encontra entre a China, a oeste, embora não haja uma fronteira 

demarcada entre ambas, e o Japão, a leste. Esta região, situada na Ásia, mais 

particularmente no Extremo Oriente, está politicamente dividida em duas áreas: 



Coréia do Norte e Coréia do Sul. Este país está baseado em um território 

marcado pelo clima temperado, em uma região dominada pelas montanhas. 

A população sul-coreana soma 48.332.820 habitantes, a densidade 

demográfica é de 488 habitantes por quilômetro quadrado, sendo assim, um 

país bastante povoado. Seul, capital do país e segunda maior metrópole do 

Planeta, é a cidade mais populosa: 9.796.000 habitantes, e a maioria da 

população nacional reside em áreas urbanas (82%). 

Em razão do grande desenvolvimento econômico e industrial realizado 

na Coreia do Sul a partir da década de 1970, o país tornou-se um dos “Tigres 

Asiáticos”. A economia nacional cresceu, em média, 9,1% ao ano entre 1980 e 

1993, uma das maiores taxas do mundo. O país aderiu à Industrialização 

Orientada para a Exportação (IOE), com destaque para os produtos eletrônicos 

e automóveis como a Hyundai, Daewoo, Samsung e Lucky Gold Star. Seus 

habitantes possuem alto poder aquisitivo e a vida econômica está focada 

especialmente nas exportações de produtos eletrônicos, automóveis, navios, e 

na robótica, portanto, é uma aposta para o futuro econômico quanto à industria 

4.0. 

A Coreia do Sul apresenta excelentes indicadores sociais, 

diferentemente da vizinha Coreia do Norte. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) sul-coreano é considerado muito alto: 0,877, ocupando o 12° 

lugar no ranking mundial. A taxa de mortalidade infantil é uma das menores do 

planeta: 4 óbitos a cada mil nascidos vivos. Outros aspectos positivos são a 

eficácia do sistema educacional, os serviços de saneamento ambiental e o 

sistema de saúde. 

 
7.2.2. Rússia 
 

A Rússia possui a maior extensão territorial do mundo, com 17.075.400 

Km2, ela faz parte de dois continentes, o Leste Europeu e Norte da Ásia. A 

população totaliza 140,8 milhões de habitantes, a densidade demográfica é de 

8,2 habitantes por quilômetro quadrado, e a maioria, cerca de 78%, reside na 

parte europeia do país. A capital da Rússia é Moscou, uma cidade localizada 

no noroeste do país e que possui aproximadamente 12 milhões de habitantes, 

distribuídos em 2.511 km², onde concentram-se as principais instâncias de 



governo e administração do país, assim como a sede das principais empresas 

russas. 

A economia russa é bastante diversificada, encontram-se áreas de 

intensa atividade agrícola e outras muito fortemente desenvolvidas nos setores 

mais modernos da economia, como indústria farmacêutica, naval, petroquímica 

ou ligada às mais variadas atividades do setor de tecnologia. O país possui um 

dos maiores PIBs (Produto Interno Bruto) do mundo, mas sua posição de 

liderança mundial figura-se muito mais pelo poder bélico do que econômico. As 

indústrias Russas estão concentradas na parte europeia, região mais 

desenvolvida, e há investimento na indústria 4.0, uma vez que o BRICS, bloco 

econômico a qual pertence, investe fortemente nisso para que haja, de fato, 

maior imersão na quarta revolução industrial, por meio da introdução de novas 

tecnologias na área do comércio e do investimento. 

Uma barreira encontrada pela atividade industrial é a matéria-prima, 

depois da fragmentação do território algumas repúblicas se tornaram 

independentes, algumas com jazidas em seu território, isso focou o aumento do 

valor e automaticamente do custo. O país tem produzido produtos primários 

que tem pouco valor em relação aos produtos industrializados, que geralmente 

são produtos de tecnologia avançada, atualmente alguns segmentos têm 

prosperado, outros não. 

A Rússia possui desenvolvimento humano muito elevado e tem um IDH 

de 0,804, ficando na 49ª posição no ranking das Nações Unidas. O país é a 

décima segunda maior economia do mundo por PIB nominal e a sexta maior 

economia do mundo em paridade do poder de compra e com o quinto maior 

orçamento militar nominal. 

 
7.3. Países emergentes latinos 
 
7.3.1. Brasil 
 

O Brasil ou República Federativa do Brasil possui uma área de 8 514 

876 km², na qual vivem cerca de 190.755.799 habitantes, sendo o quinto país 

mais populoso do mundo. É um país localizado no subcontinente da América 

do Sul, é banhado pelo oceano Atlântico, e seu território possui dimensão 

continental, sendo o quinto maior país do mundo. 



Grande parte do território brasileiro encontra-se no hemisfério sul (93%), além 

de estar totalmente na parte ocidental do mundo, em plena zona intertropical 

da Terra. 

A economia brasileira cresceu de forma significativa, hoje o país é 

considerado emergente, além de ser grande produtor agrícola e ao mesmo 

tempo industrializado, com um parque industrial diversificado. Assim como foi 

anteriormente explicado, o BRICS, bloco econômico do qual faz parte, é um 

grande investidor na economia voltada à indústria 4.0, e o Brasil é um país que 

recebe investimento de países como Noruega, para o desenvolvimento 

industrial nacional. 

O país é um dos principais celeiros do planeta, sendo o maior produtor 

de café dos últimos 150 anos. É classificado como uma economia de renda 

média-alta pelo Banco Mundial e um país recentemente industrializado, já que 

há maior foco em setores como mineração, manufatura, agricultura e serviços, 

o Brasil tem uma força de trabalho de mais de 120 milhões de pessoas (6ª 

maior do mundo) e desemprego de 11,7% (38º no mundo). 

Possui PIB (Produto Interno Bruto) de 3,1 trilhões de reais e renda per 

capita de 8.040 dólares ao ano. Seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 

é 0,699 (alto). 

O PIB brasileiro é o oitavo maior do mundo, tanto nominalmente quanto 

por paridade do poder de compra. 

 
7.3.2. México 

 
México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, é uma república 

constitucional federal localizada na América do Norte, com um território que 

abrange quase 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país 

das Américas por área total e o 14.º maior país independente do mundo. Com 

uma população estimada para 2017 de 123,7 milhões de habitantes, é o 11.º 

país mais populoso do mundo. 

A economia do México é, atualmente, a 14.ª maior do mundo se 

consideramos seu Produto Interno Bruto (PIB) nominal (dados de 2011), bem 

como a 11.ª se for levada em conta seu PIB medido em Poder de Compra. A 

economia mantém um rápido desenvolvimento em modernos setores 

industriais e de serviços, com o aumento da propriedade privada. 



Administrações recentes têm expandido a concorrência nos portos, ferrovias, 

telecomunicações, geração de eletricidade, distribuição de gás natural e dos 

aeroportos, com o objetivo de melhorar a infraestrutura mexicana. 

Quanto à indústria 4.0, o país não recebe ou realiza grandes 

investimentos, devido, muitas vezes, à demanda de mão de obra manual, que 

reflete na sociedade de forma que esta não investe na automatização dos 

trabalhos. 

A população em situação de pobreza diminuiu de 24,2% para 17,6% na 

população geral e de 42% para 27,9% em áreas rurais no período 2000-2004. 

Em janeiro de 2009 4,6 % da população era pobre, se medido pela ingestão de 

alimentos como base de pobreza e 15% da população é considerada pobre 

pelo recurso de medições (pessoas que vivem com menos de 10 mil dólares 

por ano). No entanto, a desigualdade de renda continua sendo um problema e 

enormes lacunas permanecem, não só entre áreas ricas e pobres, mas 

também entre o norte e o sul, e entre os meios urbano e o rural. 

 
7.4. Países emergentes orientais 
 
7.4.1. Nigéria 
 

A República Federal da Nigéria está localizada no continente africano e 

possui uma grande riqueza em recursos naturais. Essa nação possui o maior 

contingente populacional do continente. Estima-se que a população da Nigéria 

totaliza, aproximadamente, 154,7 milhões de habitantes. A configuração da 

cidade de Lagos, uma das maiores da Nigéria, é caracterizada por uma grande 

aglomeração de pessoas que convivem com o desprovimento de serviços 

públicos de infraestrutura (moradia, alimentação, saúde, educação, renda, 

entre muitos outros), e isso tende só a piorar, uma vez que existem altos 

índices de crescimento demográfico. 

A economia nigeriana é baseada na produção agropecuária, 

principalmente no cultivo de cacau, café, amendoim, banana e azeite de dendê, 

todos com finalidade de exportação. 

Debaixo do subsolo nigeriano existe uma enorme reserva de minério 

fóssil do mundo, no entanto, isso de nada favorece a população que enfrenta 

uma série de mazelas sociais. O país possui jazidas de diversos minérios, mas 



o principal é o petróleo, esse recurso mineral responde, atualmente, por 20% 

do Produto Interno Bruto e 95% das exportações. 

O setor industrial ainda é discreto, mas as empresas já existentes e 

atuam, principalmente, no segmento de bebidas, fumo, equipamentos de 

transporte e automóveis, produtos químicos, têxteis e alimentos, portanto, não 

há indícios de indústria 4.0 no país visto que o foco econômico não é nesse 

setor. 

O país tem sido identificado como uma potência regional no continente 

africano, com particular hegemonia sobre a África Ocidental. Em 2013, o seu 

produto interno bruto (PIB) se tornou o maior da África. A Nigéria é considerada 

um mercado emergente pelo Banco Mundial. A maior parte da população 

nigeriana, no entanto, ainda vive na pobreza absoluta, e seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,423 (baixo). 

 
7.4.2. Vietnã 
 

Vietnã, oficialmente República Socialista do Vietnã, é um Estado 

soberano localizado no leste da península da Indochina, no Sudeste Asiático. 

Com uma população de mais de 90 milhões de habitantes, é o 14º país mais 

populoso do mundo, tendo Hanói como sua capital. Sua população residente 

em área urbana corresponde a 28,32%, a residente em área rural, 71,68%, e a 

população subnutrida é de 14%. 

A tecnologia da informação e indústrias de alta tecnologia fazem parte 

do setor de mais rápido crescimento econômico nacional. Embora o Vietnã seja 

um recém-chegado na indústria mundial do petróleo, é atualmente o terceiro 

maior produtor de petróleo no sudeste da Ásia. Com investimentos do Japão e 

Estados Unidos, o Vietnã expandiu o setor industrial, com destaque para a 

produção de calçados, roupas, brinquedos, etc. 

A extrema pobreza, definida pela porcentagem da população que vive 

com menos de 1 dólar por dia, diminuiu significativamente no Vietnã, por conta 

das políticas econômicas equitativas, destinadas a melhorar os padrões de vida 

e prevenindo o surgimento de desigualdades no país. De acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a taxa de desemprego no Vietnã situou-se em 

4,46% em 2012. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,572 (médio), 



e registrou maior crescimento econômico do Sudeste Asiático, passando a 

integrar o grupo dos “Novos Tigres Asiáticos”. 

 
7.5. Países subdesenvolvidos 
 
7.5.1. Bangladesh 
 

Bangladesh, oficialmente República Popular do Bangladesh é um país 

asiático, localizado no delta dos rios Ganges e Brahmaputra, na região 

chamada de Subcontinente Indiano. O Bangladesh é o oitavo país do mundo 

em número de habitantes, com cerca de 150 milhões de habitantes em 2012. O 

rápido crescimento populacional do país trouxe um sério problema de 

superpopulação. 

Há muito tempo a região é caracterizada por uma grande pobreza. A 

maioria dos habitantes é composta de agricultores pobres, que se esforçam 

para tirar seu sustento de pequenos lotes de terra. Muitos dos trabalhadores 

das cidades ganham apenas alguns centavos por dia. Cerca de 52,1% da 

população com mais de 15 anos se encontram em estado de analfabetismo. 

A percentagem da população urbana de Bangladesh é inferior à da 

maioria das nações do sul da Ásia. Somente cerca de 18% da população vivem 

nas cidades. Apesar disso, Daca, a capital a maior cidade do país, é 

considerada uma das maiores cidades do mundo (em termos de população), 

tendo mais de sete milhões de habitantes residindo dentro de seus limites e 

mais de cinco milhões nas cidades e povoados periféricos. 

Bangladesh é um país subdesenvolvido, mas tem uma economia de 

mercado em rápido crescimento. É um dos principais exportadores mundiais de 

têxteis e vestuário, bem como peixes, frutos do mar e juta, além de ter 

indústrias emergentes competitivas internacionalmente em áreas como 

construção naval, ciências da vida e tecnologia, integrando-se de forma 

superficial e ainda leve, no cenário da quarta revolução industrial. Em 2005, 

mais de três quartos das receitas de exportação de Bangladesh veio da 

indústria de vestuário. A indústria começou a atrair investidores estrangeiros na 

década de 1980 por causa da mão de obra barata e o baixo custo do país. Em 

2014, Bangladesh era o segundo maior exportador de roupas do mundo. 

 



7.5.2. Iêmen 
 

O Iêmen é um país árabe que ocupa a extremidade sudoeste da 

Península da Arábia. A capital e cidade mais populosa do país é Saná. Seu 

território é montanhoso e apresenta as terras mais férteis da península Arábica, 

pois no país existem numerosas fontes de água. Essas características físicas 

favorecem o desenvolvimento da agricultura. 

A economia do Iêmen tem no petróleo sua principal atividade. Esse 

produto é responsável por mais de 90% do valor das exportações, no entanto, 

as reservas nacionais de petróleo são modestas, em comparação com as de 

outros países da região. A agricultura é outro elemento importante para a 

economia local. As terras férteis, a grande disponibilidade de água e as chuvas 

regulares proporcionam condições favoráveis para o cultivo de cereais, café, 

algodão e frutas. A população residente em área urbana é de 31,21%, e em 

área rural, 68,79%. 

O país apresenta vários problemas socioeconômicos. Quase metade da 

população vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com menos de 1 dólar por 

dia. O desemprego é outro fator agravante, atualmente ele atinge 25% da força 

de trabalho nacional. O saneamento ambiental é proporcionado para uma 

quantidade reduzida de habitações, fato que reflete na taxa de mortalidade 

infantil – 56 óbitos a cada mil crianças nascidas vivas. A subnutrição atinge 

32% da população e o analfabetismo 41%, e além de tudo isso, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,439, ou seja, baixo. 
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