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A economia européia

A Europa é o berço do capitalismo, da Revolução Industrial e da sociedade moderna ocidental. A
partir das Grandes Navegações européias, o capitalismo ampliou-se e tomou proporções mundiais.
Graças à Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, as indústrias e seus produtos se expandiram
pelo mundo todo. Os europeus influenciaram diversos povos com sua cultura e sua ideologia.

Na Europa estão estabelecidas sedes de grandes empresas multinacionais, algumas das mais
importantes regiões industriais e alguns dos maiores Produtos Internos Brutos (PIBs) do mundo.
Além disso, em 2017, a Europa foi a região com maior exportação de serviços no mercado mundial.
Essas características, porém, não ocorrem da mesma maneira em todo o continente: o Leste
Europeu, que integrava o antigo bloco socialista, ainda apresenta menor dinamismo econômico.

Indústria na Europa

O continente europeu foi o primeiro a se industrializar. Atualmente, as principais áreas industriais da
Europa estão localizadas na área central do continente, sendo o Leste Europeu e a Península
Ibérica regiões com menor industrialização. Alemanha, Itália, França, Suíça, Áustria, Bélgica, Países
Baixos e Reino Unido concentram a maior produção industrial da Europa, constituindo o centro
dinâmico de sua economia.



Os países europeus mais industrializados concentram indústrias diversificadas: siderúrgica, naval,
automobilística, aeronáutica, têxtil, química, eletrônica, entre outras. Também abrigam sedes de
grandes empresas de prestação de serviços, como bancos e seguradoras. Veja a seguir algumas
características das principais regiões industriais da Europa.

Alemanha

Um dos países mais industrializados do mundo, a Alemanha apresenta uma vantagem geográfica:
situa-se no centro da Europa, o que facilita o acesso terrestre aos demais países do continente.
Atualmente, a indústria continua a ser um pilar na economia da Alemanha, apesar de o setor de
serviços ter ganhado importância nas últimas décadas. O modelo econômico alemão se baseia,
sobretudo, em produtos tecnológicos e em uma malha de pequenas e médias empresas que
empregam grande parte dos trabalhadores do país. Exporta equipamentos e produtos sofisticados,
que dependem de muita pesquisa científica e tecnológica para seu desenvolvimento. Os principais
setores industriais estão estabelecidos principalmente no vale do Ruhr, na bacia hidrográfica do rio
Reno, por causa da presença de reservas de carvão mineral e da facilidade de escoamento da
produção pelo rio até o porto de Roterdã, nos Países Baixos.

Em Stuttgart e em Wolfsburg estão as sedes de grandes indústrias de automóvel. Da Alemanha,
essas empresas comandam fábricas distribuídas pelo mundo, em países como Brasil, China e
México.

Em Leverkusen encontra-se uma das maiores empresas do setor químico, que produz remédios e
materiais químicos usados em processos industriais e mantém fábricas em muitos países, incluindo
o Brasil, com duas unidades em São Paulo (SP) e uma em Belford Roxo (RJ).

Reino Unido

O setor industrial do Reino Unido, primeiro país do mundo a se industrializar, atualmente está
decrescendo, em razão da concorrência internacional. Os altos salários britânicos e sua legislação
rigorosa afastam os investidores, o que contribui para a decadência de antigos centros industriais,
como Liverpool, Manchester e Sheffield. As principais indústrias atuais são: siderúrgica, química,
automobilística, aeronáutica, petroquímica e eletrônica. O Tecnopolo de Cambridge é um dos
principais parques tecnológicos do país, concentrando indústrias de informática e biotecnologia.

França

Muitas empresas do setor industrial e financeiro têm origem francesa e estão presentes em vários
países do mundo, inclusive no Brasil, atuando na produção de automóveis e no setor de comércio
varejista, entre outros. Em Paris, capital daquele país, está a sede de empresas com atuação
mundial e de importantes universidades. No seu entorno concentra-se grande parte das indústrias
do país. Trata-se do principal pólo da economia da França. Outras cidades de destaque são
Marselha e Lyon, nas quais se encontram importantes universidades e centros de pesquisa, além de
muitas indústrias. Toulouse, Montpellier, Rennes e Nantes possuem empresas de tecnologia de
ponta, como a aeroespacial. Outro setor de destaque para a economia é o de cosméticos. A França
é o principal exportador mundial de perfumes.



Itália

No norte da Itália, na região do vale do rio Pó, está localizado o maior centro industrial e também o
centro financeiro do país. Devido a esse fator, há uma marcante desigualdade econômica entre o
norte e o sul do país. Em Milão, Turim e Gênova, concentram-se as principais regiões industriais,
com a presença dos setores automobilístico, de eletrônicos, têxtil, químico, petroquímico e
alimentício. Do total de exportações, cerca de 85% são de produtos industrializados.

Copie e responda.

1. O que você sabe sobre a União Européia?

2. Porque os países se organizam em blocos?

3. Você conhece algum bloco de países do qual o Brasil participa?

4. Com exceção da Rússia, cuja parte europeia se encontra na porção Leste do continente, onde se
localizam os países que apresentam os maiores PIBs?

5. Quais são os países que são exemplos de potências econômicas?

6. Onde estão localizadas as regiões com menor industrialização?

7. Quais países concentram a maior produção industrial da Europa?

8. Os países europeus mais industrializados concentram indústrias diversificadas, são elas:

9. Quais os dois setores industriais da Alemanha que têm fábricas no Brasil?

10. Qual a razão da decadência de antigos centros industriais no Reino Unido?

11. Em Paris, capital da França, estão sedes de grandes empresas com atuação mundial e de
importantes universidades do país. No seu entorno concentra-se grande parte das indústrias do
país, é o principal pólo da economia. Quais são as outras cidades em destaque?

12. O que marca a desigualdade entre o Norte e o Sul da Itália?


