PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Cenários Regionais
Na escala global, a tendência de desconcentração é resultante da industrialização
de vastas regiões do mundo subdesenvolvido, em especial no Sudeste Asiático e
na América Latina, que ocupam fatias significativas da produção industrial
mundial em muitos setores.
A indústria têxtil, por exemplo, é um setor industrial de trabalho intensivo, pois
emprega muita mão-de-obra, e o peso dos salários no custo final das mercadorias
é expressivo. Isso explica a tendência de deslocamento de indústrias têxteis e de
confecções para países e regiões onde os salários são mais baixos.
Atualmente, a China é o maior produtor têxtil mundial, mas também a Índia, o
Paquistão e a Indonésia vêm incrementando a produção e as vendas no mercado
externo. Por sua vez, as indústrias têxteis dos Estados Unidos e da União Europeia
passaram a investir em novas tecnologias, tais como fibras químicas, tornando-se
cada vez mais intensivas em capital e especializando-se em produtos de maior
valor agregado. Além disso, os países ricos e seus estilistas continuam a ditar os
padrões da moda e da elegância, no mundo todo.
Também no setor automobilístico, o peso das indústrias situadas em países
subdesenvolvidos tem aumentado significativamente. Atraídas pelos menores
custos de mão-de-obra, a Volkswagen, a Ford, a Chrysler, a Citroen e a Peugeot
passaram a fabricar motores em suas filiais mexicanas. Além disso, várias fábricas
de montagem final de automóveis para exportação foram implantadas na cidade
de Monterrey, enquanto a Volkswagen se instalou em Puebla e a Nissan em Águas
Calientes. Os Estados Unidos são o destino final de grande parte dessa produção
mexicana.
No contexto da América do Sul, o Brasil é considerado estratégico no mapa das
grandes transnacionais do automóvel: nesse caso, elas são atraídas não só pelos
baixos salários, mas também pela grande dimensão do mercado interno.
A Coreia do Sul representa um caso singular: o país desenvolveu uma indústria
automobilística própria, que concorre em muitos mercados com as montadoras
sediadas nos países desenvolvidos.
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Mesmo setores considerados de alta tecnologia, como o de informática, passam
por uma desconcentração, ainda que seletiva, no plano internacional. O setor de
pesquisa e de concepção de novos produtos e equipamentos permanece
fortemente concentrado nos Estados Unidos, no Japão e na União Europeia;
porém, parte da linha de produção dos chips e microprocessadores, da montagem
final dos equipamentos e a produção de alguns tipos de software migraram para
países industrializados semiperiféricos, em especial para a Índia.
Na escala nacional, também ocorre uma tendência à desconcentração. As velhas
concentrações industriais dos países desenvolvidos vêm perdendo terreno para
novas regiões produtivas, marcadas pelo uso de tecnologias modernas, pelo baixo
consumo energético e pela forte integração com as universidades e os centros de
pesquisa e desenvolvimento.
A maior parte das antigas regiões industriais formadas em torno das bacias
carboníferas da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, apresenta diminuição
das atividades produtivas, perda de dinamismo e elevadas taxas de desemprego.
Os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia são as principais potências
industriais da atualidade. Em cada uma delas, a herança das velhas aglomerações
industriais e o impacto das mudanças tecnológicas produziram paisagens
industriais características. A Comunidade de Estados Independentes (CEI) e a
China, que também vêm se firmando como grandes exportadores de produtos
industrializados, se integram ao mercado mundial a partir de trajetórias muito
diferentes.

ESTADOS UNIDOS: A REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DA
INDÚSTRIA
A industrialização estadunidense começou na porção Nordeste do país, onde se
desenvolveram as indústrias de consumo da Nova Inglaterra, impulsionadas pelos
centros comerciais e bancários do Atlântico,como Nova York e Boston. Mas,
desde o fim da Guerra Civil (1861-1865), o eixo industrial passou a se deslocar
para o interior, na direção das bacias carboníferas dos Montes Apalaches e das
cidades da região dos Grandes Lagos.
Nas últimas décadas do século XIX, emergiu uma estrutura espacial centralizada
por um vasto e nítido polo industrial: o Manufacturing Belt, ou Cinturão Fabril, no
Nordeste e Grandes Lagos. Nessas áreas desenvolveram-se as indústrias de bens
de produção, baseadas no carvão e minério de ferro, e nasceu a indústria
automobilística. A navegação através do Rio São Lourenço foi interligada por
grandes obras de engenharia ao sistema lacustre, abrindo toda a região às
embarcações que cruzavam o Oceano Atlântico. Os centros siderúrgicos de
Chicago e Pittsburgh se integraram à indústria mecânica, concentrada em
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Detroit. Logo, essa área passou a
representar cerca de três quartos da
produção industrial nacional.
Após a Segunda Guerra Mundial, um
conjunto de fatores contribuiu para
abalar a supremacia industrial do
Manufacturing Belt. Um volume
crescente de investimentos industriais
passou a se dirigir para o sul e para o
oeste; a política de construção de
estradas de rodagem e os programas
de desenvolvimento nas bacias dos rios Tennessee e Colúmbia dinamizaram
novas áreas; os campos petrolíferos do Golfo do México e da Califórnia, com
produção crescente, atraíram mais investimentos; e a reconstrução econômica do
Japão, por seu turno, despertou o interesse comercial pela Bacia do Pacífico e,
portanto, pela costa oeste.
Essas transformações originaram o chamado Sun Belt, o Cinturão do Sol, que
abrange as variadas novas áreas emergentes do sul e do oeste. O dinamismo
econômico dessas áreas contrasta com a estagnação ou mesmo regressão do
Manufacturing Belt.
As indústrias siderúrgicas implantadas no pós-guerra foram atraídas pelas
reservas de ferro e carvão
de Birmingham, no estado do Alabama, ou para a região de Los Angeles, na costa
do Pacífico, onde a sucata é utilizada como matéria-prima. A metalurgia de nãoferrosos beneficiou-se das vastas reservas de cobre, chumbo, níquel e outros
minerais da área das Montanhas Rochosas, na região de Salt Lake City.
A indústria mecânica também desconcentrou-se, buscando localizações no sul e
no oeste, onde a força das organizações sindicais é menor. Os centros
aeronáuticos e espaciais, muito ligados ao esforço armamentista, implantaram-se
em pontos diversos do território.
Porém, foi a indústria de alta tecnologia que representou o setor mais importante
para o crescimento do Sun Belt. As indústrias desse grupo caracterizam-se por não
serem dependentes de fontes de matérias-primas pesadas. Os produtos finais têm
elevado valor unitário, o que reduz a importância dos custos de transporte. Por
outro lado, a força de trabalho científica e técnica altamente qualificada e
intensos investimentos de capital constituem as exigências cruciais para o
sucesso desses empreendimentos. Assim, uma grande variedade de novas
localizações, distantes das regiões tradicionais, passou a abrigar centros
empresariais de alta tecnologia.

Página 3
com Prof. Giba

A eletrônica e a informática oferecem um bom exemplo dessas novas localizações.
Na Califórnia, formou-se o célebre Vale do Silício. A concentração industrial
estrutura-se em torno da Baía de San Francisco, num conjunto de pequenas
localidades onde estão centenas de empresas que produzem computadores
(como a Apple e a Hewlett Packard) e softwares para a internet. A Universidade de
Stanford forma grande parte dos quadros científicos e técnicos que atuam nessas
empresas. No Texas, as cidades de Dallas, Houston e Austin tornaram-se centros
emergentes.

JAPÃO: A DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL
Desde as últimas décadas do século XIX, a expansão industrial no Japão foi
fortemente concentrada nas cidades da Costa do Pacífico. Como o país
praticamente não dispõe de reservas de carvão ou de minério de ferro, a
siderurgja japonesa sempre apresentou um padrão portuário de localização, pois
é por via marítima que chegam os insumos importados. Ao redor dos grandes
centros siderúrgicos, desenvolveram-se vastos distritos industriais.
Após a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução industrial conservou o padrão
tradicional de concentração espacial. Novos e importantes polos petroquímicos
foram construídos j unto aos portos. Os centros urbanos de Tóquio, Yokohama,
Osaka, Nagoya, Kobe e Kyoto funcionaram como ímãs para as indústrias de bens
de consumo em ascensão no país.
As deseconomias de aglomeração tornaram-se nítidas a partir da década de 1970.
Os "choques" do petróleo e a elevação gradual da remuneração da mão-de-obra
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refletiram-se nos custos de produção, já fortemente pressionados pelo
crescimento vertiginoso dos preços de terrenos e de aluguéis.
O padrão locacional da indústria japonesa entrou então em uma encruzilhada - e a
desconcentração transformou-se em estratégia para a recuperação da
competitividade.
Nesse contexto, centenas de empresas japonesas tomaram o rumo do exterior,
procurando localizações fora do arquipélago. Os países da orla da Ásia e do
Pacífico tornaram-se áreas receptoras de investimentos diretos japoneses, que lá
encontraram custos mais baixos de força de trabalho e de terrenos.
Além disso, o governo japonês passou a incentivar a desconcentração industrial
no interior do arquipélago financiando a implantação de diversos tecnopolos fora
das regiões industriais tradicionais. Programas de investimentos públicos em
infraestruturas portuárias, de transporte e de comunicação foram concebidos
para tornar novas áreas atrativas aos estabelecimentos industriais. A ilha de
Hokkaido, o leste da ilha de Honshu, e as cidades portuárias das ilhas de Kyushu e
Shikoku transformaram-se em polos industriais.

UNIÃO EUROPEIA: RUMO À INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL?
A Europa foi o berço das primeiras grandes aglomerações industriais do planeta,
na maioria polarizadas pela presença de complexos siderúrgicos.
O carvão mineral da Alemanha abastecia também as indústrias francesas, através
do sistema fluvial do Rio Reno e de seus afluentes. Essa integração industrial
franco-alemã transformou as ricas regiões da fronteira em foco de disputas
geopolíticas e militares, que se estenderam do século XIX à Segunda Guerra
Mundial. Entretanto, apesar da integração precoce de parte da siderurgia, a lógica
das economias nacionais é que presidiu a implantação da atividade industrial no
continente. Cada país tinha seu mercado, delimitado e regulado por uma moeda

Página 5
com Prof. Giba

nacional, no interior do qual as empresas traçavam suas estratégias de
localização.
Assim, diversos setores industriais europeus desenvolveram estruturas paralelas.
Não existe, por exemplo, uma indústria automobilística europeia, mas sim
indústrias automobilísticas francesas, alemãs e italianas. A localização das sedes e
das unidades produtivas dessas empresas foi escolhida em função de fatores
internos a cada um desses países. É por isso que é muito difícil comparar o espaço
industrial da União Europeia com o dos Estados Unidos, apesar de se tratar de
economias de dimensões similares. A produção do espaço industrial
estadunidense se deu no interior de um único mercado nacional, regulado por
uma única moeda - o dólar.
Na Alemanha, principal potência econômica da União Europeia, o complexo
industrial do Reno-Ruhr continua a ocupar lugar de destaque, mas existem muitos
outros poIos industriais importantes, comandados principalmente pelas
indústrias mecânicas, químicas e eletrônicas.

Na França, os principais centros industriais desses mesmos setores espalham-se
no centro-norte do país, destacando-se a região parisiense, a Alsácia-Lorena e a
região da cidade de Lion.

Na Grã-Bretanha, grande parte dos novos investimentos se direciona para a
região de Londres, que concentra indústrias químicas e mecânicas. As velhas
regiões industriais carboníferas, por sua vez, há décadas enfrentam um quadro de
crise econômica e social generalizada.

Na Itália, os centros industriais mais importantes, ligados principalmente à
siderurgia e às indústrias mecânicas, situam-se em Turim, Milão e Gênova, no
norte do país.
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O aprofundamento da integração econômica entre os países da União Europeia,
coroado em janeiro de 1999 com a adoção de uma moeda única - o euro -, abriu o
caminho para uma profunda reorganização espacial da indústria europeia.
Contando com um espaço monetário unificado, as empresas e os setores
industriais tendem a traçar suas estratégias locacionais visando o conjunto do
mercado europeu. Os processos de fusão entre empresas, de eliminação de
unidades produtivas redundantes e de mudança de localização de fábricas
refletem as necessidades geradas pela concorrência em escala europeia.
A integração também parece ser o caminho da indústria de alta tecnologia. Com a
criação de grandes consórcios de pesquisa e desenvolvimento, as empresas
europeias buscam enfrentar a concorrência com o Japão e os Estados Unidos.

CHINA: UMA NOVA POTÊNCIA INDUSTRIAL

A China se tornou uma potência industrial e exportadora nos últimos decênios. A
política de liberalização e abertura econômica lançada em 1978 abriu o país para
os investimentos estrangeiros.
As vantagens concedidas pelo governo às companhias transnacionais e a mão-deobra barata abundante transformaram o país em uma das mais importantes
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plataformas de exportação de bens de consumo do mundo, em especial nos
setores intensivos em mão-de-obra, tais como têxteis e de brinquedos.
A participação do país no comércio mundial passou de menos de 1% em 1973 para
perto de 8% em 2006. A concorrência com os produtos chineses vem provocando
falências generalizadas em vastas regiões industriais do mundo subdesenvolvido.
A internacionalização da economia acelerou as transformações estruturais no
espaço chinês, aprofundando as diferenças de renda entre a cidade e o campo e
entre a indústria e a agricultura. O ponto de partida das reformas industriais foi a
criação das Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), em 1984, que funcionam como
verdadeiros enclaves econômicos internacionalizados. As empresas instaladas em
ZEEs beneficiam-se de legislação especial. A maioria desses enclaves situa-se em
cidades do litoral sudeste ou em polos urbanos dos vales dos rios Yang-Tsé e
Huang-Ho.
O litoral, onde se concentram as principais cidades, configura-se como espaço
econômico internacionalizado. O dinamismo econômico dessa faixa, onde a renda
per capita é mais elevada, difunde-se aos poucos e através dos vales fluviais para o
cinturão agrícola interior. Nessas províncias essencialmente rurais, a agricultura
percorre uma trajetória desigual de modernização e libera numeroso contingente
de trabalhadores para o litoral industrializado. As estimativas indicam que mais
de 100 milhões de pessoas estão em permanente migração na China, constituindo
força de trabalho temporária nos polos urbanos e industriais.
A indústria pesada, por sua vez, concentra-se na Manchúria, que dispõe de vastas
reservas de carvão mineral e importantes jazidas de ferro. O complexo estatal de
indústrias de base instalado nessa região garante ao país o primeiro lugar na
produção mundial de aço. Contudo, essa área sofre de problemas estruturais de
defasagem tecnológica.
O total de 73 empresas
da parte continental
chinesa foram incluídas
na lista das 500
maiores do mundo em
2012. As mais bem
posicionadas
são
Sinopec, em quinto
lugar, Corporação de
Petróleo e Gás Natural
da China, em sexto, e
Grid Estatal, na sétima
posição.
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TESTES
1. (UNESP) A indústria de alta tecnologia – eletrônica, biotecnologia e química
fina, aeroespacial e bélica – reflete, nas suas opções de localização, uma reação às
aglomerações industriais. Esses setores industriais procuram novas localizações
nos subúrbios afastados dos núcleos metropolitanos ou em pequenas cidades
interioranas. Por outro lado, mão-de-obra científica e técnica altamente
qualificada e intensos investimentos de capital constituem as principais
exigências para o sucesso desses empreendimentos.
A região abaixo que apresenta as características do texto é a(o):
(A) Região dos Grandes Lagos (EUA).
(B) Vale do Silício, na Califórnia (EUA).
(C) Bacia de Londres (Inglaterra).
(D) Vale do Ruhr (Alemanha).
(E) Vale do Damodar (Índia).
2. (UFSM) Observe o mapa:

MORAES, P. R. Geografia: Geral e do Brasil. 2ª Ed. São Paulo: HARBA, 2003. p. 625

I. A região dos Grandes Lagos concentra pólos de indústrias tradicionais
revitalizadas com inovações e tecnologia.
II. O Sun Belt (Cinturão do Sol) desenvolveu-se pela costa oeste e pelo sul do país,
tendo como base a indústria aérea, militar e espacial.
III. O Vale do Silício integra o Sun Belt (Cinturão do Sol) e concentra grande parte
da indústria de informática e eletrônica.
Está(ão) correta(s)
(A) apenas I e II.
(C) apenas III.
(B) apenas II e III.
(D) apenas III.
(E) I, II e III.

Página 9
com Prof. Giba

3. (Ufu) Leia o texto a seguir.
A China tem sido anunciada nos últimos anos em função de sua grandeza para o resto
do mundo, principalmente no que se refere às altas taxas de crescimento econômico,
seja pela produção industrial, pela participação no comércio exterior e pelo potencial
mercado consumidor. Sua demanda é hoje fundamental para determinadas
“commodities” agrícolas, petróleo, eletricidade, cimento, ferro, metais não ferrosos, aço,
máquina, ferramentas e outros bens de alto valor agregado, como equipamentos
eletrônicos e celulares.
Sobre a economia chinesa assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Apesar de empregar a maior parte da população, em 2003 a agricultura
contribuiu com apenas 15% do PIB, enquanto a indústria e os serviços, atividades tipicamente urbanas, participaram com 51,7% e 33,7%, respectivamente.
(B) A liberalização política do regime chinês intensificou o processo de abertura
econômica e promoveu a eliminação das disparidades regionais existentes
entre as áreas costeiras e o interior do país.
(C) A China é líder mundial na produção de manufaturas de baixo valor agregado
(têxtil, roupas, sapatos, brinquedos etc.), Também lidera em alguns setores de
ponta como equipamentos de som, imagem, transmissão elétrica, entre outros.
(D) A China continua sendo um país rural, todavia, a participação da população
urbana vem crescendo de forma expressiva. Em 1989, apenas 26% da
população estava localizada no meio urbano, em 2002 esse percentual chegou
a quase 40%.
4. (UNIGIBA) Dentre as realizações da Era Meiji (Era das Luzes), desencadeada
pelo imperador Mitsu-Hito objetivando modernizar o Japão para competir em
condições de igualdade com os países industrializados do Ocidente, destacamos:
(A) abolição da servidão, proclamação da igualdade de todos os japoneses perante
a lei, desenvolvimento do ensino público, das comunicações e da economia.
(B) fortalecimento do poder do Xogunato e abertura dos portos aos produtos
estrangeiros, objetivando assimilar a tecnologia ocidental.
(C) criação de Zaibatsus independentes, coordenados pelo império e encarregado
de estimular as atividades dos centros urbanos de produção industrial estatal
na região da Manchúria.
(D) política de incentivos financeiros à burguesia nacional, formação de um bloco
econômico supranacional regional (os Tigres Asiáticos), ampliando as relações
entre Oriente e Ocidente.
(E) reforma econômica, criação do iene, instituição da servidão nas indústrias, e
cessão da ilha de Hong Kong à Inglaterra, em troca de empréstimos financeiros.
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5. (CEFESP)

A área hachurada no mapa representa o Vale do Ruhr, sobre o qual foi publicada a
seguinte matéria:
Sucata vira pólo turístico na Alemanha
Muros de escalada nas paredes de velhas fábricas. Parques e muito verde em meio a
antigas minas de .....1..... Festivais de teatro, de design e de música em antigas indústrias
.....2..... abandonadas. O entretenimento, o turismo e até o verde estão mudando a
fisionomia dos antigos complexos industriais de uma das regiões mais decadentes e
feias da Europa.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 1 e 2
da frase.
a) cobre - têxteis
b) bauxita - petroquímica
c) ferro - alimentícia
d) carvão - siderúrgicas
e) estanho - metalúrgica

Gabarito: 1.b / 2.e / 3.b / 4.a / 5.d
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