
 

� O processo de privatização, acentuou o desemprego e piorou as condições de 

trabalho nos diversos setores da economia. 

� Devido à abertura do mercado houve dispensa de um grande 

trabalhadores gerando o que os especialistas denominam de desemprego estrutural;

� No lugar das vagas de emprego, entraram as novas  tecnologias de produção de 

mercadorias e geração de serviços  e os sistemas informatizados aplicados, 

sobretudo no setor terciário da economia.

        Setores da Economia

                Setor Primário 

� Atividades econômicas: agricultura, mineração, pesca, pecuária,

vegetal e caça.  

� É o setor primário que fornece a matéria

 

 

 

 

 

 

 

                Setor secundário 

� É o setor da economia que transforma as matérias

primário) em produtos industrializados (roupas, máquinas, automóveis, alimentos 

industrializados, eletrônicos, casas, etc).
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trabalhadores gerando o que os especialistas denominam de desemprego estrutural;
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Setores da Economia 

Atividades econômicas: agricultura, mineração, pesca, pecuária,

 

É o setor primário que fornece a matéria-prima para a indústria de t

 

É o setor da economia que transforma as matérias-primas (produzidas pelo setor 

primário) em produtos industrializados (roupas, máquinas, automóveis, alimentos 

industrializados, eletrônicos, casas, etc).  
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O processo de privatização, acentuou o desemprego e piorou as condições de 

Devido à abertura do mercado houve dispensa de um grande contingente de 

trabalhadores gerando o que os especialistas denominam de desemprego estrutural; 

No lugar das vagas de emprego, entraram as novas  tecnologias de produção de 

mercadorias e geração de serviços  e os sistemas informatizados aplicados, 

Atividades econômicas: agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo 

prima para a indústria de transformação. 
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                Setor Terciário 

� As atividades econômicas deste setor são: comércio, educação, saúde, 

telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de 

limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, 

transportes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades econômicas deste setor são: comércio, educação, saúde, 

telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de 

limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, 

transportes, etc.  
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As atividades econômicas deste setor são: comércio, educação, saúde, 

telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de 

limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, 



 

� Uma das principais características desse alto índice de desemprego é o aumento do 

número de trabalhadores no chamado setor informal da economia. 

        Concentração da renda e exclusão no Brasil

� A concentração de renda no Brasil é uns dos traços mais marcantes da 

desigualdade social. 

� A desigualdade referente aos rendimentos dos brasileiros gera um processo de 

intensa exclusão social.
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intensa exclusão social. 
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número de trabalhadores no chamado setor informal da economia.  
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