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A região do sul do Brasil tem crescentemente apresentando um forte grau de 
integração ao centro econômico do país, aos  ademais latino americanos e á 
economia mundial de uma maneira global. Em suas área ocupadas pela 
imigração eurpéia a `partir do século XIX em pouco mais de um século centros 
e regiles industriais caraterizados por um alto dinamismo, forte grau de 
diversificação e importante presença no cenàrio econômico e industrial 
brasileiro. Partindo das pequenas cidades que nuclearam as prinicpais 
correntes imigratórias, o processo de industrialização lastrou-se poar vasta 
áreas do territorio do sul do Brasil, criando solidaridades espaciai que intebram 
centros industriais de diverso portes assim como regiles agrícolas a eles 
vinculadas. Características regionai8s e processos de innovação deste 
dinamismo da economía regional do sul de Brasil. Para os centros industriais 
regionais podemos detectar, a cada  período histórico, capacidades de innovar 
constantemente sua economía, por abanicos sucesivos nos processo 
industrialização, implicando em novos ramos, novos productos a novas 
técnicas. A eclosão e a permanência destas capacidades são o resultado de 
um conjunto de particularidades da  formação social, econômica e espacial da 
região. Fatores como a localização distante dos centreo econômicos do país, 
as condições desfavoraiveis de comunicações que durante longo período 
prevaleceram, a ausencia da matérias primas locais para processos de 
indutrialização modernizantes, assim como as dificultades na obtenção de  
capitais foram condicionantes importantes na definição das especificidades que 
forjaram as característica particulares do centros industriais regionais. Fortes 
limitações para o desenvolvimento industrial regional foram, todavia superadas 
por tipos de  inserção particular no processo de industrialização brasileiro em 
cada um de seus períodos, propiciados pelas características da formação 
destas regiles a partir da imigração do século XIX. Por estes processos, os 
centros e as regiles industriais do sul do Brasil conseguiram assegurar sua 
continua presença na industrialização brasileira e crescentemente no mercado 
mundial, não apenas pela construção de um complexo espoaó industrial 
reginal, màs também pela constituição de conjuntos de empresas industriais 
capazes de afirmar se em todo o espaço nacional pôr redes de filiais e de 
unidades  de produção localizadas em várias outras regiles del país. 
 


