
REGIÕES INDUSTRIAIS (escala mundial) 
 
1. Tendência nos países de industrialização 

clássica1 
Regiões industriais mais antigas: 
 Desemprego; 

 Transferência das indústrias para países pobres; 
 Crescimento do populismo de extrema direita. 
 

1.1. EUA 
Séc. XIX: 
 Início da industrialização 
 Regiões Nordeste e Grandes Lagos 

 “Mabufacturing Belt” 
 Recursos: 

 Recursos naturais (ferro e carvão) 
 População (mercado e trabalho) 
 Capital 

OBS.: tendência de continuidade da concentração 
industrial nessas regiões ao logo das primeiras décadas 
do século XX no processo de economias de 
concentração ou de aglomeração2. 
Anos 1950-60: 
 Formação de novas regiões industriais: 

 Costa Oeste e Golfo do México; 

 “Sun Belt”. 

 Fatores: 

 Descentralização de indústrias estratégicas na 
Guerra Fria 

 Modelo keynesiano estatal-intervencionista 

 Comércio com o Japão (Costa Oeste) 
 Novas necessidades das indústrias da Terceira 

Revolução Industrial 

 
Nas antigas regiões industriais há grave crise 
socioeconômica com desemprego e perda de população 
(Ghost City) dando margem para o crescimento da 

extrema direita (populismo de direita). 
 
(verbete “populismo” do Dicionário de Ciência Política 
de Norberto Bobbio) 

I. 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". 
II. 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. 
 III. 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. 
 
1.2. Países da Europa Ocidental 
O mesmo processo de desindustrialização e crise 
socioeconômico nas antigas regiões industriais ocorre 

em países da Europa Ocidental como a Alemanha e o 
Reino Unido. 
1.2.1. Alemanha 

                                                             
1 Uma forma de categorização da industrialização é: 
clássica, na primeira Revolução Industrial; planificada, dos 

países que assumiram o socialismo no séc. XX; tardia, dos 

países do Sul industrializados ao longo do século XX. 
2 ECONOMIAS DE AGLOMERAÇÃO. Caso especial de 
economias externas quando é possível reduzir custos pelo 

fato de várias empresas ou atividades estarem localizadas 

umas próximas das outras, o que permite reduzir despesas, 
por exemplo, com transportes (fretes) e o tempo de 

fornecimento de uma empresa a outra. (Sandroni, 

Dicionário de Economia) 

Crescimento da AfD (partido de extrema direita) nas 
porções nordeste do país, antiga Alemanha Oriental. 
Desindustrialização e desemprego industrial na antiga 

região industrial do Reno-Ruhr.  
Na Alemanha 
 Desemprego industrial na velha Alemanha Oriental; 

 Migrações para oeste; 
 Aumento da oferta de trabalho qualificado com 

redução aumento da concorrência no trabalho. 

 Xenofobia contra os alemães de leste. 
 
1.3. Reino Unido 
Desindustrialização e outros fatores sociais anômicos 

contribuíram para difusão de notícias falsas que 
potencializaram o voto pró-BREXIT. Esse voto estava 
vinculado a valores típicos da extrema direita: 
xenofobia, nacionalismo e valores tradicionais. 

 
1.4. 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. 
 
2. Novos Países Industrializados 

2.1. Tigres Asiáticos 
Coreia do Sul; Taiwan; Cingapura; Hong Kong3 
Anos 1960-70: 
 Investimentos externos; 

 Superexploração do trabalho; 
 Setores industriais de baixo valor agregado; 
 Exportação da produção (plataformas de exportação). 

Anos 1980-90 
 Saldos comerciais 
 Dinamização 

 Produtiva 
 Educação 

É questionável se os Tigres Asiáticos assumiram um 
viés de “desenvolvimento econômico”. Alguns requisitos 
usuais para isso foram claramente atingidos: 
crescimento econômico com dinamização da economia 

em setores que produzem mercadorias de alto valor 
tecnológico com força de trabalho qualificada de 
elevada remuneração. Entretanto, a noção de 

“desenvolvimento” pode ser entendida como um 

processo político-social autônomo, o que não vem ao 
caso dos Tigres.  
 
2.2. Novos Tigres ou Tigres de Segunda Geração 
Final do século XX 

 Aumento do investimento com superexploração do 
trabalho em setores industriais de baixo valor 
agregado. 

 
2.3. América latina 
Argentina, Brasil e México. 
Processo substitutivo de importações (P.S.I.) ao longo 
do século XX  

IED em meados do século  
 Setor automotivo  
 Eletrodomésticos  

Estado: organizador  

 Desenvolvimentismo  
Anos 1980-90  

 Consenso de Washington 

                                                             
3 Rigorosamente, apenas Coreia do Sul e Cingapura são 

países. Hong Kong, antiga território britânico, é hoje uma 
cidade da China e Taiwan só é reconhecida como Estado 

independente por apenas 15 países do mundo, todos 

pouco expressivos politicamente.  



 Neoliberalismo 
 

3. China: peculiaridades do processo 
3.1. 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 

 
3.2. Tendência à 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 

 

3.3. Quadro Modernizações 
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 
 
Aumento da capacidade de investimento 

 Social 
 Modernização do território 

 Controle sobre o território e a sociedade 

 
3.4. “Asianização” da Ásia 
Formação de nova liderança regional asiática de 
alcance mundial 

 China: comércio 
 Regional: deficitário 

 Países asiáticos dependentes da China 
 EUA: superavitário 

 Redução da dependência do mercado americano 

 Ainda fundamental 
 


