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Resumo sobre 2° Revolução Industrial
● Onde: Inglaterra, Alemanha, França, EUA;
● Características: avanço na indústria química, elétrica, de petróleo e 

aço;
● Energia: petróleo e energia elétrica;
● Eventos: produção em massa, invenção do telefone, carro, prensa 

móvel, avião, etc.



Mundo pós Segunda Guerra Mundial
● Fortalecimento político e econômico dos Eua.
● Enfraquecimento dos países europeus continentais (Ibéricos, França, 

Alemanha principalmente).
● Alemanha dividida (Ocidente x Oriente).
● Desenvolvimento da União Soviética.
● Japão perde territórios conquistados na Ásia. 
● Avanço do comunismo na China.
● Criação de organizações internacionais.



3º Revolução Industrial
A Terceira Revolução Industrial 

corresponde ao período após 
Segunda Guerra Mundial em que 
o aprimoramento e os novos 
avanços no campo tecnológico 
passaram a abranger o campo da 
ciência, integrando-o ao sistema 
produtivo. Essa fase da Revolução 
Industrial é também conhecida 
como Revolução 
Técnico-Científica-Informacional.



As indústrias que desenvolveram alta 
tecnologia começaram a se sobressair em 
relação às indústrias que se destacavam nas 
fases anteriores da Revolução Industrial, como a 
metalurgia, siderurgia e a indústria de automóveis. 
Assumiram posição de destaque, nesse momento, 
a robótica, genética, informática, 
telecomunicações, eletrônica, entre outros. 

Os estudos desenvolvidos nessas áreas 
acabaram modificando todo o sistema produtivo, 
visto que o objetivo era produzir mais em menos 
tempo, empregando tecnologias avançadas e 
qualificando a mão de obra que assumiu a 
liderança em todas as etapas de produção, 
comercialização e gestão das empresas envolvidas 
na fabricação e comércio dos bens produzidos.

Causas



Características (IMPORTANTE!!!)

A 3° Revolução Industrial tem por característica um engajamento com o 
desenvolvimento tecnológico, que deixa de lado o processo de Industrialização 
em si, mas o retorna auxiliando com tecnologias adaptadas para produção. O 
ponto chave se trata no avanço da tecnologia, ou seja, robótica, mecânica, 
farmácia, química e física, assim reverberando esses avanços para indústria e 
comércio.

A partir desses avanços, houve a características da automação, da mão de 
obra qualificada, do surgimento da biotecnologia, da substituição da mão de 
obra humana para processos “online”, surgimento do desemprego estrutural.



Eventos
São vários os adventos que 

surgiram, os conceitos de 
neocolonialismo foram atualizados, 
pois com as multinacionais foi 
possível gerar capital, dominar 
economicamente e culturalmente. 
Com a internet, as distâncias 
diminuíram, as transações 
bancárias passaram a ocorrer a todo 
momento, sistemas bancários 
estavam na palma de nossas mãos, 
ou seja, desemprego surgiu. 

Com automatização, a 
mão de obra foi especializada, 
ao nível de apenas operar 
máquinas, não mais executar 
funções, como apertar 
parafusos. Além de todas as 
tecnologias, a mudança da 
relação do super humano com 
o meio ambiente mudou, a 
exploração passou a se 
assíduo, sem questionar os 
limites do planeta, surgindo 
novos conceitos, como 
sustentabilidade e ecologia. 



Organizações Internacionais
São instituições criadas por países que buscam maior 

desenvolvimento econômico, social e político para os países 
associados (membros) .

● Foco: atingir objetivos comuns;
● Cooperação técnica e científica;
● Normas e parâmetros comuns;
● Fiscalização no cumprimento das regras;
● Prestação de serviços de cooperação econômica, médica, cultural, 

etc.

                                                                                                              

 



● ONU (Organização das Nações Unidas)

● Fundada pelos países vencedores da 2º 
Guerra Mundial;

● Objetivo: Manter a segurança e a paz 
internacional

● UNESCO (Organização das Nações Unidas para educação, ciência e cultura)

● Fundada em 1945 pela Conferência de 
Londres;

● Objetivo: Contribuir para a paz por meio da 
cultura, ciência e educação



● FMI (Fundo Monetário Internacional)

● Fundado em 1944 foi desenvolvido para evitar a repetição das 
desastrosas políticas econômicas que contribuíram para a ocorrência 
da Grande Depressão na década de 30.

● Objetivo: promover a cooperação e a estabilidade econômica 
internacional, estimular o crescimento econômico e fornecer 
assistência financeira temporária para países em crises.

● OMS  (Organização Mundial da Saúde)

● Fundada em 1948 (subordinada à ONU)
● Objetivo: Alcance de alto nível de saúde por todos os 

povos (epidemias, saneamento básico, habitação, higiene, 
nutrição, etc)



● OTAN  (Organização do Tratado do Atlântico Norte)

● Fundado em 1949  depois do bloqueio de Berlim pela União Soviética e da 
ascensão de socialistas no poder na Checoslováquia, os Estados Unidos e as 
nações da Europa Ocidental passaram a temer uma possível invasão soviética. 
Esse temor foi agravado pela vitória da revolução comunista na China e, pouco 
depois, pela Guerra da Coreia.

● Objetivo: prevenir a disseminação da “ameaça comunista”. Atua na defesa do 
seus estados membros, articulando posicionamentos destes estados  em nível 
global. 

● OMC (Organização Mundial do Comércio)

● Regras de comércio entre as nações
● Objetivo: Desenvolvimento da produção e comércio de 

bens e serviços entre países membros e aumento da 
qualidade de vida


