
Unidade 4 – Capítulo 1



IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano

• Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
criou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com o objetivo de
avaliar o nível de desenvolvimento dos países, caracterizando as condições
médias de vida da população.

• Escolaridade: em uma sociedade em que todos têm acesso à escola, as
pessoas podem exercer mais plenamente a cidadania.

• Produto Interno Bruto (PIB) per capita (por pessoa): o PIB é a soma de
tudo o que é produzido pela economia de um país e dividido por sua
população.

• Expectativa de vida ao nascer: para ter uma vida longa é necessário que
haja boas condições de saneamento básico, alimentação, assistência
médico-hospitalar, moradia e meio ambiente saudável.



PEA – População economicamente
ativa

• É considerada população economicamente ativa (PEA) a parcela de
trabalhadores que fazem parte da economia formal, empenhados em
ocupações remuneradas. Possuem carteira de trabalho registrada ou
exercem profissão liberal (prestação de serviços) e participam do sistema
de arrecadação de impostos. Os desempregados também podem ser
considerados ativos, desde que estejam empenhados na busca de
emprego.



Risco país

• O risco país é um índice denominado Emerging Markets
Bond Index Plus (EMBI+) e mede o grau de "perigo" que um 
país representa para o investidor estrangeiro.

Este indicador se concentra nos países emergentes. 
Na América Latina, os índices mais significativos são 
aqueles relativos às três maiores economias da região: 
Brasil, México e Argentina.

Dados comparativos de outros países - como Rússia, 
Bulgária, Marrocos, Nigéria, Filipinas, Polônia, África do Sul, 
Malásia e outros - também são considerados no cálculo dos 
índices.



População economicamente inativa
(PEI)

• População economicamente inativa (PEI) corresponde aos que não
exercem atividade remunerada, como os aposentados, os estudantes
(desde que não trabalhem), as crianças e as mulheres que trabalham em
casa, sem remuneração (donas de casa). Refere-se às pessoas que não
estão trabalhando e nem procurando emprego. Costuma-se incluir
também na PEI os subempregados que obtêm ou complementam sua
renda na economia informal, sem participar diretamente do sistema
tributário, como camelôs, vendedores no farol, guardadores de carro,
diaristas urbanos e outros



Primário

• Todas as pessoas que trabalham em setores da agropecuária,
pesca artesanal, extraivismo. As mercadorias são
comercializadas sem passar por estágios de transformação.





Secundário

• Todas as pessoas que trabalham em indústrias ou na
construção civil. As mercadorias são transformadas ou
industrializadas antes da comercialização.





Terciário

• Todas as pessoas que trabalham em serviços, isto é, no
comércio, em bancos, no serviço público, em seguros, no
serviço médico-hospitalar, na educação, em comunicações,
telemarketing(vendas por telefone) ou Internet (venda por
computador), transportes, entre outros.







Industria paulista

• São Paulo foi o berço da indústria nacional com as indústrias Matarazzo no
início do século XX. Entretanto esse surto industrial só ganhou força
durante o governo de Juscelino Kubitschek.

• Esse desenvolvimento deu preferencia as regiões de São Paulo e Rio de
Janeiro que hoje concentram 60% da indústria nacional. Todavia o setor
terciário hoje é o mais desenvolvido no país e segue uma tendência
mundial pois os setores da economia se diversificaram muito como por
exemplo: Gastronomia, culinária, moda, logística entre outros





Desigualdade Social

• No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o
mundo, pois é um dos países mais desiguais. Segundo dados da ONU, em
2005 o Brasil era a 8º nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que
mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de
0,58 para 0,52 (quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade), porém
esta ainda é gritante.

• “Num país com 190 milhões de habitantes, um terço da população dispõe
de condições de educação e vida comparáveis às de um país europeu.
Outro terço, entretanto, se situa num nível extremamente modesto,
comparável aos mais pobres padrões afro-asiáticos. O terço intermediário
se aproxima mais do inferior que do superior”.

• A sociedade brasileira deve perceber que sem um efetivo Estado
democrático, não há como combater ou mesmo reduzir significativamente
a desigualdade social no Brasil.


