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Neste Guia você vai estudar sobre a industrialização em
economias emergentes.
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Olá, querido aluno! Seja bem-vindo a nossa aula de Geografia.
Hoje, vamos estudar sobre a industrialização em economias
emergentes. Temos como objetivos analisar e caracterizar o processo
industrial em países em desenvolvimento.
Vamos lá?

Brasil
ABCD Paulista: região formada pelos municípios de Santo André, São
Bernardo, São Caetano e Diadema. Durante o século XX, se tornou um
importante polo industrial paulista, consolidado com o passar dos anos com
a chegada de empresas importantes e famosas, como Mercedes-Benz,
Ford, General Motors e Volkswagen.

Ao analisarmos a distribuição das
indústrias brasileiras, podemos
observar uma forte concentração ao
longo do litoral e, principalmente,
no Sudeste, que destacou-se por
ser a primeira região industrializada
do país.
Atualmente, temos outras áreas
importantes nesse setor, como o
Sul e o Nordeste, o que comprova
a descentralização industrial no
Brasil.

Rússia
Com o fim da Guerra Fria, o país iniciou um novo processo econômico,
adotando o sistema
capitalista. As grandes estatais foram vendidas e acordos econômicos
internacionais foram assinados, gerando um desenvolvimento maior em
suas indústrias.
A Rússia possui muitos recursos minerais, sobretudo petróleo e gás
natural. Os principais tipos de indústrias são de bens de produção, de
capital e indústrias, como a bélica, a siderúrgica e a petrolífera.
Em 2014, o país enfrentou uma forte recessão econômica. Devido
ao excesso de petróleo no mundo, o valor do produto caiu bastante,
criando uma crise que abalou diversas estruturas, como a industrial.

China

Início processo industrial
Mao Tsé-Tung – Grande
Salto à Frente (1957 a
1961)
Implantação de um amplo
e diversificado setor
industrial.

1980 - Abertura
econômica ao exterior; a
reforma chega ao setor
industrial. As fábricas
tiveram que melhorar a
qualidade dos produtos
para atender à demanda
do mercado.

Como resultado dessa reforma, a China é,
atualmente, o país que mais cresce no mundo;
possui um parque industrial amplamente
diversificado.
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Deng Xiaoping, líder político do país
de 1977 a 1992, fortaleceu as indústrias
chinesas com a criação das Zonas Econômicas
Especiais (ZEE), uma área na costa litorânea
que abriga indústrias variadas, cobrando
baixos impostos e com mão-de-obra barata.

O poder chinês
A China vem apresentando um crescimento
econômico de, aproximadamente, 6,5% ao ano,
principalmente pelas exportações de manufaturados.
É a segunda maior economia do mundo, atrás dos
EUA. Alguns economistas projetam que, por volta de
2026, ocupará o primeiro lugar.
Os chineses estão implementando uma inovação
tecnológica de qualidade. Muitas indústrias já são
marcas consolidadas no mercado, com garantia de
alto padrão.

Índia
A partir de 1991, o governo iniciou uma série de transformações no cenário
econômico. O país começou a receber grandes investimentos estrangeiros,
utilizando-se da parceria indústria-governo.
Tem uma economia diversificada, com indústrias espalhadas entre Calcutá,
Mumbai e Nova Délhi. Grandes empresas indianas do setor de Tecnologia da
Informática (T.I.) prestam assessoria para corporações transnacionais, com
serviços como a criação de softwares.
Empresas de telecomunicações e informática, como IBM, Motorola, Apple
e Siemens, possuem filiais na Índia, concentradas na região sul, próximo a
Bangalore.
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Quer saber mais sobre a economia chinesa?

Acesse: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50098588>

