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As maiores economias da América Latina

• Brasil, México e Argentina.

• Dados:

1. 64,5% do PIB na América Latina;

2. Economia mexicana supera a soma das economias dos países da 
América Central e América Andina;

3. PIB brasileiro – 2,1 trilhões de dólares (2017);

4. PIB mexicano – 1,2 trilhão de dólares;

5. PIB argentino – 0,6 trilhão.



América Latina: PIB

• Grande desigualdade econômica na
região;

• Países com industrialização
diversificada;

• Países com atividade industrial
pouco diversificada e forte
dependência agrícola;

• País socialista.



Industrialização Tardia

• Início: primeira metade do séc. XX;

• Intensificação: pós-segunda guerra mundial;

• Motivos:

1. Políticas de Industrialização por substituição de importações;

2. Abertura comercial;

3. Corporações transnacionais.

Relembrando...

• Falamos em industrialização tardia ao compararmos com o mesmo 
processo na Europa, EUA e Japão.



Para comparar...



A industrialização de 
1950 aos dias atuais

• Contexto de Guerra Fria;

• EUA e países capitalistas enviaram 
empresas transnacionais para atuarem 
na América Latina;

• Forte interesse das empresas em 
ampliar o capital, lucro e poder;

• Busca pelos atrativos oferecidos pela 
América Latina: 

1. Incentivos fiscais;

2. Mão de obra barata;

3. Mercado consumidor;

4. Recursos naturais.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
ECONOMIA
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Década de 1990

• Competição entre empresas nacionais e transnacionais;

• Motivos:

1. Avanços no transporte de mercadorias;

2. Globalização intensificada;

3. Inovações tecnológicas de produção.
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Diversificação econômica e inserção global

• México, Brasil e Argentina apresentam economias distintas;

• Cada país trilhou o próprio caminho para se inserir na economia global.

• MÉXICO:

1. Forte aliança com os EUA;

2. Adesão ao NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do Norte), hoje 
USMCA.

• BRASIL e ARGENTINA:

1. Formação do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul);

2. Busca de parcerias com mercados na Europa e Ásia.



IMPORTANTE!

• A diversificação econômica e os parques industriais permitiram a
integração comercial com outros países e regiões do globo. Apesar
disso, o México ainda possui fortes laços comerciais e econômicos
com os EUA.



População e cidades

MÉXICO

• 75% da população ocupa o planalto do 
México, principalmente em sua porção 
central;

• Motivos:

1. Predomínio de temperaturas amenas;

2. Solos férteis de origem vulcânica.

• A Cidade do México está localizada 
nesse planalto.



Comparação de mapas

México: físico
México: densidade 

demográfica



Cidade do 
México: 
grande 

metrópole das 
Américas

• RM: 21 milhões de habitantes;

• Quase metade das indústrias e 17% 
da população do México;

• Fortes desigualdades socioespaciais;

• Urbanização acelerada e sem 
planejamento:

1. Intenso êxodo rural;

2. Crescimento demográfico 
explosivo;

3. Políticas públicas insuficientes 
para acabar com a pobreza.



Problemas na 
Cidade do 

México

• Favelas (aglomerados subnormais);

• Poluição atmosférica;

• Violência;

• Saneamento precário;

• Terremotos;

• Problemas no abastecimento de 
água;

• Rebaixamento do terreno 
(subsidência).





A subsidência na Cidade do México

• A Cidade do México está localizada no Vale do México, cercada por
montanhas que impedem a drenagem das águas dos rios;

• Ao longo de milhares de anos, as águas formaram grandes lagos;

• Desde 1324, o vale passou a ser povoado pelos Astecas;

• A cidade (Tenochtitlán) era adaptada às águas com canais, pontes,
aquedutos e diques.





• Os espanhóis conquistaram Tenochtitlán em 1521 e construíram
outra cidade no mesmo local;

• O uso intensivo das águas fez com que os lagos diminuíssem
drasticamente;

• A Região Metropolitana da Cidade do México utiliza as águas do
lençol freático para o abastecimento;

• A retirada excessiva da água tem provocado o afundamento do solo
(subsidência).









Argentina: população

• O território é dividido em cinco regiões naturais:

1. Cordilheira dos Andes;

2. Grande Chaco;

3. Mesopotâmia;

4. Pampas;

5. Patagônia.

44 milhões de habitantes;
Densidade demográfica de 15,6
hab./km².

66% dos habitantes concentrados nos
Pampas.

Vazios demográficos: Patagônia e
Cordilheira dos Andes.




