
Regiões Industriais



Tendências
• Países de industrialização clássica
– Mobilização de setores de baixo incremento 

tecnológico para países pobres
– Desemprego industrial
• Destaque para as mais antigas regiões industriais

– Mobilização política relacionada
• Populismo de direita



Estados Unidos
• Manufacturing belt
– Região mais antiga
– 10 Revolução Industrial

• Recursos naturais
• População
• Capital

• Sun belt
– Industrialização mais 

recente
– 20 e 30 Revoluções 

Industriais
– Fatores

• Geopolíticos (Guerra Fria)
• Comércio com o Japão
• Deseconomias de 

concentração
• Novas demandas 

(tecnopolos)

Snow belt 
Rust belt
Frost belt

Sun belt

Sun belt
•Vale do Silício

Sun belt

Manufacturing belt



Manufacturing belt
•Desemprego industrial
•Perda de população

•Ghost City
•Pressão político de direita

2012

2016



Antiga Alemanha Oriental
•Fechamento de empresas após a reunificação
•Fluxo migratório para oeste
•Ascensão política da extrema direita (AfD)

•Populista
•Xenófoba

Vale do Reno Ruhr
•Maior região industrial
•Datada da 10 Revl Ind
•Fechamento de fábricas e 
desemprego industrial



Pró-BREXIT

Anti-BREXIT



Japão
• Período Meiji
– “Ocidentalização”
– Industrialização
– Expansão territorial

• 20 Guerra Mundial
• Ocupação americana
• Anos 1950: retomada
– Investimentos: EUA
– Abertura do mercado 

americano para 
importados japoneses

• Anos 1980-90:
– Tendência de baixo 

crescimento

Anos 1950



Tigres asiáticos
• Coreia do Sul
• Taiwan
• Cingapura
• Hong Kong

• Anos 1960-70
– Investimentos externos
– Superexploração do 

trabalho
– Setores industriais de 

baixo valor agregado

•Exportação da produção
•Saldos comerciais
•Dinamização

•Produtiva
•Educação 



Tigres e Novos Tigres

• Final do século XX
• Aumento do 

investimento com 
superexploração do 
trabalho em outros 
países (Novos 
Tigres)



América Latina
• Processo substitutivo 

de importações ao longo 
do século XX

• IED em meados do século
– Setor automotivo
– Eletrodomésticos

• Estado: organizador
– Desenvolvimentismo

• Anos 1980-90
– Consenso de Washington
– Neoliberalismo



Atividade econômica na China

Indústria chinesa e implicações 
para o comércio mundial



China: Século das Humilhações
• Espoliação da China
– Tratados Desiguais
– Perda de Hong Kong
– Exploração pelo 

imperialismo ocidental
– Ocupação pelo Japão

• Holocaustou Esquecido: 23 
milhões de chineses 
mortos

• Trocas de domínio regional
– Japão sobre o Reino Unido
– Tensões EUA x Japão

• Instrumentalização da China 
pelos EUA

• Assento no CS-ONU
– Inclusive para Taiwan

Pode não ter sentido tentar estabelecer qual dos dois agressores do Eixo na II 
Guerra Mundial, Alemanha ou Japão, foi o mais brutal para as pessoas que vitimou. 
Os alemães mataram seis milhões de judeus e 20 milhões de russos; os japoneses 
assassinaram algo como 30 milhões de filipinos, malaios, vietnamitas, cambojanos, 
indonésios e birmeses e pelo menos 23 milhões de chineses étnicos. (Chalmers 
Johnson)



China: tendência de autonomia
• Revolução Chinesa
– Comunista
– Anti-imperialista
– Antifeudal

• URSS: aporte de 
tecnologia e capital 
ao novo país 
socialista

Tendência de ingerência 
soviética sobre a China

Tensões:
•Retirada soviética da 
assistência técnica
•Cobrança dos valores investidos
•Rompimento de relações China-
URSS

Tendência imediata de isolamento da China
•Autointitulação de liderança terceiromundista
•Eventual aproximação com os EUA
•China: governo Mao



“Quatro Modernizações” (Deng)

• Agropecuária
• Indústria
• Ciência e Tecnologia
• Forças Armadas

Atração de IED através das ZEE

Formação de joint ventures
•Absorção de tecnologia e know 
how do Ocidente
•Utilização massiva de capitais 
“chineses” ultramarinos

•Hong Kong
•Taiwan
•Cingapura

Forte aumento do comércio exterior
•Saldos comerciais
•Ganhos em valor agregado



Fortalecimento e mudança no 
comércio externo

Fonte: Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia  -  NEIT-UNICAMP



Formação de poupança interna

Aumento da capacidade de investimento
•Social
•Modernização do território

Controle sobre o 
território e a 
sociedade



Ganhos socioeconômicos



Investimentos nas 
regiões mais pobres



“Asianização” da Ásia
• Formação de nova liderança regional asiática de 

alcance mundial
• China: comércio
– Regional

• Deficitário

– EUA
• superavitário



= EUA
China:
•Redução da dependência do 
mercado americano

•Ainda fundamental
•Forte superávit com os EUA
•Déficit com demais países 
asiáticos

•Países asiáticos dependentes 
da China







China e as complexidades do 
comércio mundial globalizado

• Investimento Externo Direto na China
– Grande margem de superexploração do trabalho
• Redução dos custos de produção
• Abastecimento das cadeias produtivas globais

– Suprimentos diversos

• Países importadores
– Importação de recursos diversos para produção
• Preço e qualidade altamente competitivos
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