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Capítulo 13

Tigres Asiáticos: crescimento e estabilidade

Agora é com você – Pág. 47

01  a) Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália 
e Nova Zelândia são países considerados desenvolvidos.

 b) Peru, grande parte dos países da Oceania (Fiji, Ilhas 
Salomão, Papua-Nova Guiné, entre outros) e países da 
América Central (Nicarágua, Guatemala, El Salvador, 
entre outros) possuem economia menos desenvolvida.

02  O Oceano Pací� co é muito importante economicamente, 
pois banha países que possuem grande destaque na eco-
nomia internacional, incluindo as três maiores economias 
do mundo: Estados Unidos, China e Japão. Além disso, 
através dele, Oriente e Ocidente podem intercambiar seus 
produtos, reforçando a posição desses países.

Agora é com você – Pág. 48

01  a) A temperatura anual situa-se entre 26 ºC e 31 ºC.
 b) Janeiro e julho possuem maior e menor pluviosidade, 

respectivamente.
 c) As elevadas temperaturas registradas, devido à proxi-

midade da Linha do Equador, geram evaporação dos 
oceanos e evapotranspiração da � oresta, que, associa-
das aos ventos de monções, provocam elevada pluvio-
metria.

Conexão Brasil 

01  O país utiliza água salgada nos sistemas de descarga da 
maior parte da população (cerca de 80%).

02  Utilizar a água do mar para o sistema de descarga requer 
a metade da energia usada na produção de água potável, 
dez vezes menos que no tratamento de água de esgoto e 
cem vezes menos do que no processo de dessalinização.

Agora é com você – Pág. 54

01  Uma série de fatores contribuíram para a industrialização 
desses países, como os incentivos � scais; a mão de obra 
barata, quali� cada e disciplinada; os elevados investimen-
tos em educação; e a consequente criação de um mercado 
consumidor interno.

02  Resposta pessoal.

Leitura complementar 

01  O aluno deverá responder com base na existência de um 
esgotamento econômico nos Tigres Asiáticos, principal-
mente após a crise econômica de 1997, e nos fatores atra-
tivos que o Vietnã oferece, tais como incentivos � scais e 
mão de obra barata.

02  São propícios para serem instalados no Vietnã o setor de 
indústria de bens de consumo e o setor ligado à produ-
ção tecnológica. O próprio texto destaca a produção de 
impressoras no país.

03  De acordo com o texto, o país conta com apenas 9% da 
população com 60 anos ou mais, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas. Mais de 40% da população do 
Vietnã, cerca de 90 milhões de pessoas em 2013, estava 
no mercado de trabalho, na faixa etária entre 15 a 49 anos, 
segundo dados do governo.

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS 

01  Contribuíram para o crescimento econômico desses paí-
ses o incentivo � scal, o investimento de capital externo e 
o desenvolvimento educacional, tecnológico e industrial 
(voltado para o mercado externo). A denominação Tigres 
Asiáticos relaciona-se ao rápido crescimento econômico, 
baseado no dinamismo e na força econômica.

02  A prosperidade econômica de Hong Kong foi favorecida 
pelo longo tempo em que passou anexada ao Reino Unido 
e pelo sistema capitalista adotado.

03  Uma crise demográ� ca pode ocasionar diversos proble-
mas a uma nação, como a falta de mercado consumidor 
e de mão de obra para produzir, além de prejuízos com 
o envelhecimento da população, o que gera mais custos 
para o Estado.

04  B

 Os Tigres Asiáticos são países de pequenas extensões 
bastante urbanizados e industrializados, porém não pos-
suem os recursos naturais de que necessitam para esse 
desenvolvimento, como minérios, petróleo, � orestas de 
grandes extensões, entre outros recursos.
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05  E

 Os Tigres Asiáticos prosperaram economicamente por 
meio do processo de industrialização voltada para o mer-
cado externo. Esse grupo é formado por Taiwan, Hong 
Kong, Cingapura e Coreia do Sul.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  C

 Essas áreas são in� uenciadas pelos ventos de monções 
que ocorrem no sul e no sudeste asiático. Dependendo da 
época do ano, podem ocorrer períodos com muita chuva 
e com seca.

02  A

 Os investimentos educacionais possibilitam uma quali� -
cação da mão de obra nos Novos Tigres Asiáticos, assim 
como foi nos Tigres da primeira geração. O desenvolvi-
mento econômico e industrial dos Tigres objetivou abas-
tecer o mercado externo.

03  E

 O modelo desenvolvido pelos Tigres Asiáticos difere 
do modelo latino-americano basicamente pelo abaste-
cimento de mercado. Enquanto o modelo asiático teve 
como base o mercado externo, o modelo latino-ameri-
cano se estruturou voltado para o mercado interno, por 
meio da substituição das importações.

04  A experiência dos elevados investimentos em educação 
e infraestrutura foi bem-sucedida. A nação sul-coreana 
passou por um rápido processo de industrialização, diver-
si� cou sua economia e investiu maciçamente em tecnolo-
gia, tendo como resultado o surgimento de grandes con-
glomerados empresariais no país, que fabricam produtos 
como celulares, automóveis, refrigeradores, aparelhos de 
ar-condicionado, entre outros.

05  A localização de Cingapura é comercialmente privile-
giada, pois é ponto de passagem de rotas de navios que 
ligam a Europa ao Leste Asiático, à Indonésia e à Austrá-
lia. Hoje, também devido à sua estratégica localização, o 
país desempenha a função de principal centro aeroviá-
rio da região, oferecendo conexões entre Ásia, Oceania, 
América do Norte, Europa e África. Tailândia, Malásia, 
Indonésia, Filipinas e Vietnã estão adotando políticas de 
aceleração do crescimento de suas economias, a exemplo 
do que ocorreu com os Tigres Asiáticos. Esses países ofe-
recem mão de obra de baixo custo, concedem terrenos 
às empresas com infraestrutura adequada para montarem 
suas fábricas, além de oferecerem isenção de impostos.

06  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno estabeleça uma 
relação entre o que é necessário ou supér� uo enquanto 
consumidor e os métodos de marketing que as empresas 
utilizam para transformar os produtos e serviços supér� uos 
em necessários para a satisfação das pessoas. 

07  E

 Baseado no modelo plataforma de exportação (produ-
ção industrial voltada para o mercado externo), surgiu um 
grupo de países orientados pelo capital dos Estados Unidos
e do Japão. Hoje, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cin-
gapura são regiões com elevada infraestrutura e qualidade 
de vida para a maior parte de sua população.

08  O intenso crescimento econômico dos países do Sudeste 
Asiático se deve, em parte, à ascensão de um forte mer-
cado consumidor interno, com um elevado poder de com-
pra, graças aos empregos bem remunerados oferecidos 
pelas empresas de ponta existentes nesses países.

09  Recentemente, o volume das exportações dos produtos 
oriundos desses países não é mais o mesmo de décadas 
atrás, pois o aumento da concorrência, no próprio continente 
asiático, intensi� cou-se com a chegada dos Novos Tigres e, 
principalmente, com a forte industrialização chinesa, que 
consegue ter um custo de produção menor e uma produtivi-
dade maior em relação aos tradicionais Tigres Asiáticos.

10  E

 Desde meados do século XIX, o Reino Unido passou a 
manter o controle sobre Hong Kong, que só foi devolvido 
à China em 1997. Nesse período, o capitalismo em Hong 
Kong opôs-se ao socialismo chinês. Hoje, Hong Kong é 
uma das regiões mais desenvolvidas da Ásia.

MERGULHANDO FUNDO

01  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno encontre infor-
mações sobre o investimento feito por Lee em educação, 
que criou novas gerações de pro� ssionais altamente quali-
� cados e � uentes em inglês. Além disso, ele também ofe-
receu incentivos para empresas e investidores estrangei-
ros, com o objetivo de transformar Cingapura em um polo 
industrial, entre outras medidas.

02  Resposta pessoal. Dentre as ações de Lee para ampliar o 
desenvolvimento social, podem ser destacadas as medi-
das para coibir a corrupção do país, a criação de progra-
mas de construção de casas a preços populares e a indus-
trialização, com � nalidade de criar empregos.

03  Resposta pessoal. Durante o governo de Lee, pode-se 
destacar a repressão aos meios de comunicação. Lee cos-
tumava processar veículos que discordassem de seus posi-
cionamentos. Além disso, muitos críticos de seu governo 
foram presos sem julgamento, o acesso aos veículos de 
comunicação estrangeiros era restrito e diversos jornalistas 
foram presos.
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04  Resposta pessoal. É possível que o aluno elenque os inves-
timentos em educação, a industrialização voltada ao mer-
cado externo e a preocupação com indicadores sociais.


