
Respostas – indústria

1. a) No Sunbelt americano concentram-se as indústrias de ponta do país, tais como as
petroquímicas,  as  indústrias  de  informática  e  alta  tecnologia,  e  bélico-aeroespacial.  A
região caracteriza-se ainda pela presença significativa de mão de obra qualificada e pela
agricultura  moderna  e  produtiva,  com  grande  utilização  de  maquinário  e  insumos
agrícolas.
b)  A  agricultura  americana  é  uma  das  mais  modernas,  produtivas  e  competitivas  do
mundo  (em área  e  volume),  apresentando  grande  utilização  de  máquinas  e  insumos
agrícolas modernos, com o predomínio de grandes e médias propriedades. Encontra-se
organizada  em  grandes  faixas  –  os  cinturões  (belts),  que  são  formados  conforme
particularidades naturais e de povoamento. Os belts são especializados em determinados
produtos, como trigo, milho, algodão, frutas, soja, tabaco, laranja e gado bovino. Não são
monoculturas,  mas  culturas  dominantes  em  área  e  produção,  com  outros  cultivos
intercalados. Há três grandes belts: o do NE, o Central e o do Oeste.

2.  a)  A  China  vem  apresentando,  nas  últimas  décadas,  um  acelerado  crescimento
econômico, motivado frequentemente pelo expressivo aumento da produção industrial.
Esse fenômeno resulta,  fundamentalmente,  do protecionismo do mercado interno; dos
elevados  investimentos  realizados  pelo  Estado  nacional  chinês,  destacando-se  o
desenvolvimento de políticas governamentais em educação, para a qualificação da mão de
obra;  da construção de infraestrutura no território  nacional,  sobretudo em transporte,
produção de energia e redes de comunicação; e da criação das denominadas Zonas de
Processamento  para  Exportação  (ZPEs)  –  áreas  especializadas,  de  intensa  e  moderna
produção  industrial  e  relativa  abertura  econômica,  voltadas  para  a  exportação  e
espalhadas pelo território nacional,  e em que se faz uso intensivo de mão de obra e
tecnologia de ponta.
b) Entre as estratégias geopolíticas chinesas para a obtenção de recursos naturais que
garantem a expansão industrial do país destacam-se a compra de terras e a instalação de
empresas nacionais de exploração mineral e de combustíveis fósseis em vários países do
mundo,  especialmente  em países  do  continente  africano.  Além disso,  a  China  busca
estabelecer  uma  ampla  política  exterior  de  empréstimos  ou  cooperação  econômica,
visando a uma aproximação estratégica com países detentores de grandes reservas de
recursos naturais.

3. As áreas destacadas em laranja são as principais regiões metropolitanas dos Estados
Unidos, focos de concentração de atividades de alta qualificação e grande valor agregado,
que abarcam metade do imenso Produto Interno Bruto da maior economia do planeta.
Destacam-se  aí  indústrias  de  alta  tecnologia  (informática,  aeronáutica  e  eletrônica),
serviços  de  elevado  valor  agregado  (software,  assessoria  jurídica  e  econômica
internacional,  pesquisa  e  desenvolvimento,  escritórios  de  design  e  publicidade)  e
atividades do setor financeiro (bancos globais, bolsas de valores e corretoras).

4. No passado, a decisão de instalação de unidades fabris estava limitada à proximidade
de  fontes  de  energia,  o  que  podia  ocasionar  a  concentração  da  produção  em
determinadas regiões de países. Nos dias de hoje, em função de avanços nos meios de
transporte e nas tecnologias de distribuição da energia elétrica, a instalação de indústrias
não precisa levar em conta a proximidade de recursos energéticos como petróleo, carvão



e gás natural, pois estes podem ser transportados por longas distâncias e em grandes
quantidades. Note-se que o Estado é um agente que influencia na instalação de indústrias,
a partir de ações, como as seguintes: doação de terrenos para a edificação de fábricas;
concessão de vantagens e isenções fiscais às empresas; oferta de financiamentos a juros
menores  para  os  setores  industriais;  receptividade  a  investimentos  produtivos
estrangeiros;  realização  de  obras  de  infraestrutura  nos  setores  de  água,  energia  e
transporte;  criação  de  legislação  trabalhista  e  ambiental  com  maior  ou  menor
permissividade.


