
REGIÕES INDUSTRIAIS MUNDIAIS 
 

1. Tendência dos países de industrialização clássica1 

 Mobilização de setores de baixo incremento tecnológico 

para países pobres 

 Desemprego industrial 
 Fenômeno típico das mais antigas regiões industriais 

 Moblilização política nessas regiões  

o Populismo de direita 

 

Populismo, segundo do Dicionário de Ciência Política de 
Norberto Bobbio: 

 DEFINIÇÕES DO POPULISMO: Podemos definir como 

populistas as fórmulas políticas cuja fonte principal de 

inspiração e termo constante de referência é o povo, 
considerado como agregado social homogêneo e como 

exclusivo depositário de valores positivos, específicos e 

permanentes. Alguém disse que o Populismo não é uma 
doutrina precisa, mas uma "síndrome". 

 O CONCEITO DE POVO. — Como representante, como 

quinta essência do povo, é evocado aquele elemento 

social que parece menos contaminado por ingerências 
exteriores e que se pode identificar, em países 

predominantemente agrícolas, entre a população rural. 

 O "NÃO-POVO". — O "não-povo" é tudo o que é 

extrínseco a um povo histórica, territorial e 

qualitativamente determinado. Populismo e 
internacionalismo são incompatíveis. [por extensão, é 

incompatível com a classe de intelectuais (negacionsimos 

diversos) e com estrangeiros (xenofobia e outros padrões 
racistas)] 

 

2. Estados Unidos 

 Século XVIII-XIX 
o Manufacturing Belt (Snow, Rust ou Frost Belt) 

o Fatores 

 Abundância em população e 

recursos naturais 
 Disponibilidade de capital para 

investimento 

 Anos 1960 

o Sun Belt 
o Industrialização em contexto final da 20 

Revolução Industrial e avanço da Terceira 

o Fatores 
 Deseconomias de concentração 

 Comércio com o Japão (Costa 

Oeste) 

 Novas necessidades das industrias 
da 30 R.I.: centros de pesquisa, 

trabalho qualificado, densidade de 

objetos do Meio Técnico-Científico-

Informacional 
 

O fechamento de indústrias nas velhas regiões industriais 

americanas aumento o desemprego e deprimiu a renda do 
trabalho gerando maior insegurança para  o cidadão em 

contexto de dilapidação do Estado de Bem Estar Social e 

avanço do neoliberalismo. São as condições para avanço do 

populismo de direita que contribuiu para o fenômeno do 
Trumpismo nos EUA.  

 

3. Alemanha 

 Vale do Ruhr: mais antiga região industrial da Alemanha 
com os mesmo problemas analisados para a região 

americana do Snow Belt atualmente. 

 Leste da Alemanha: antiga RDA 

o Fechamento de indústrias após o colapso do 
socialismo e anexação do país à RFA (1990) 

o Aumento da migração de trabalhadores de alta 

qualificação do leste para o oeste do país 
 Aumento da xenofobia contra os 

alemães do leste 

o Região de fortes bases da extrema direita por 

fatores como: 
 Desemprego, redução da renda, 

perda do modelo socialista com 

prestação pública estatal de 

                                                             
1 “Países de industrialização clássica” tiveram o processo de 

industrialização nos séc. XVIII e XIX em contexto de 
Primeira Revolução Industrial. Diferentemente dos Novos 

Países Industrializados com industrialização ao longo do 

século XX. 

serviços sociais e de qualidade, 
ausência de tradição e dinâmica 

democrática na sociedade civil 

(décadas de regime socialista) 

 
4. Reino Unido 

Condições de fechamento de indústrias e vulnerabilidade 

social pelo avanço do neoliberalismo com avanço de 
valores ligados à extrema direita (valores de terra e 

hereditariedade vinculados ao ufanismo e à xenofobia). 

No Reino Unido essas condições se manifestaram 

fortemente na campanha do plebiscito de 2016 com a 
vitória da campanha BREXIT.  

 

5. Japão 

 Período Meiji 
o “Ocidentalização” 

o Industrialização 

o Expansão territorial 

 20 Guerra Mundial 
o Ocupação americana com imposição de 

limitações à retomada econômica: proibição 

dos “zaibatsus”, obrigatoriedade de 

repatriação de japoneses emigrados para 
áreas conquistadas. 

 Anos 1950: retomada 

o O avanço do socialismo na Ásia forçou uma 

mudança na relação EUA-Japão com apoio dos 
EUA à retomada econômica. 

 Investimentos: EUA 

 Abertura do mercado americano 
para importados japoneses 

 Anos 1980... 

o Tendência de baixo crescimento 

 Anos 1980-90: crise do setor 

financeiro 
 Anos 2000: crise econômica 

mundial 

 2020: crise Covid-19 
 

6. Tigres Asiáticos (anos 1960-70) 

 Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong 

(reintegrada à China em 1997) 

 Segunda onda de investimentos (americanos, britânicos e 
japoneses) no sudeste da Ásia contra a expansão do 

socialismo 

 Investimentos também ligados à maturação das Cadeias 

Globais de Valor, isto é, à articulação de etapas de 
produção em diferentes países 

 

Se os Tigres começaram em um contexto usual de 
investimentos externos ligados a superexploração do 

território e do trabalho, houve uma tendência de reversão 

desse quadro através de 

 Aumento da capacidade exportadora 

 Formação de saldos comerciais 

 Aumento do investimento doméstico 
o Novos setores nacionais: automóveis, 

construção naval, eletrônicos 

o Educação e formação de força de trabalho de 
alta qualificação 

o Proteção estatal para o desenvolvimento de 

setores estratégicos 

Os Tigres tenderam a um novo contexto no final do século 
XX com exportação de produtos de alto valor agregado e 

melhoria dos indicadores socioeconômicos domésticos. 

 
6.1. Novos Tigres 

 Anos 1990 

 Indonésia, Malásia, Vietnã, Filipinas. 

 Região de maior atração de investimento estrangeiro 

para superexploração de trabalho e território com 

indústrias do setor têxtil e de eletrônicos simples para 
exportação. 

 Tendência de alguns Novos Tigres criarem estratégias de 

desenvolvimento de setores industriais de maior valor: 

Indonésia – semicondutores.  
 

7. América latina 

Países industrializados: México, Venezuela (petroquímica), 
Brasil e Argentina 

 Processo substitutivo de importações ao longo do século 

XX  

 Investimento Externo Direto (IED) 



o Setor automotivo  
o Eletrodomésticos  

 Estado: organizador e investidor em setores 

infraestruturais 

o Desenvolvimentismo  

 Anos 1980-90  
o Consenso de Washington 

o Neoliberalismo 

 

8. China 
 


