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Sudeste asiático: Tigres, Novos Tigres e Japão 

 

Resumo 
 

Os tigres asiáticos são países da Ásia que passaram por um processo de industrialização recente e acelerada, 

colhendo excelentes frutos dos seus investimentos. Eles se destacam economicamente pela capacidade de 

desenvolvimento tecnológico e econômico, a partir da Guerra Fria. São eles: Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan 

e Hong Kong.  

Os países citados entre os anos de 80 e 90 obtiveram os maiores índices de 

crescimento econômico no mundo. Esse destaque possui sua origem na 

Guerra Fria, em função de um forte investimento americano, com o intuito de 

conter o socialismo disseminado pela União Soviética, sobretudo no sudeste 

asiático. Eram importantes países que consolidariam uma aliança com o 

ocidente. Hong Kong e Taiwan por exemplo, passavam por conflitos com a 

China socialista continental. Coreia do Sul se separava da Coreia do Norte no 

mundo bipolar. Foram países escolhidos para representar o desenvolvimento 

do mundo capitalista naquele período. Isso consolida a Tríade Capitalista, com 

pólo na América do Norte, na Europa e na Ásia, com destaque para o Japão e 

para os Tigres Asiáticos. Esse nome “Tigres” vem justamente da ideia de que 

são novas economias asiáticas que crescem de forma agressiva, impositiva no 

cenário internacional. O investimento americano nesses países se deu por meio 

do Plano Columbia, que foi a ajuda financeira americana para Ásia pós Segunda 

Guerra Mundial. 

Esses países seguiram um modelo de produção parecido com o adotado pelo 

Japão. Por serem países pequenos, com pouca população e também não 

desenvolvidos na época, a opção de modelo industrial foi voltado para a 

exportação. Parecia mais lógico do que investir no mercado interno, pouco 

desenvolvido e limitado. É o chamado IOE (Industrialização Orientada para a 

Exportação). 

A estratégia adotada portanto foi voltada para produção de industrializados com alto valor agregado para 

exportação, numa moeda desvalorizada para acumular recursos e investir no aprimoramento do 

desenvolvimento tecnológico. Num primeiro momento investiram na indústria têxtil e eletrônica.  

Para desenvolver tecnológia de forma competitiva com o mercado, foi necessário um estado forte que 

subsidiou, deu incentivos fiscais e condições de investimento. Investiu também em uma mão de obra 

qualificada, porém barata num primeiro momento. Os investimentos internos em transporte, educação e 

energia se destavam na época, possibilitando a prosperidade do projeto, e garantindo o desenvolvimento 

social.  

Outra estratégia importante foi a desvalorização da moeda. A moeda num primeiro momento fica 

desvalorizada, assim como o salário dos trabalhadores mesmo os qualificados, permitindo uma acumulação 

primitiva do capital e atraindo investimentos. Quanto menor os custos de produção nesse momento, com 

melhor preço competitivo no mercado o produto entraria. Além disso, os países mais desenvolvidos que 

compram produtos tecnológicos, de maior valor agregado, o que garantiu o crescimento.  

Disponível em:  

https://www.todoestudo.com.br

/geografia/tigres-asiaticos 
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A abertura econômica, com uma moeda desvalorizada e mão de obra qualificada e barata atraia as empresas 

de fora, que se instalavam nesses países para produzir para exportação. Um bom exemplo, é o próprio Japão 

que, com sua industrialização já realizada, e em função das limitações de seu território, começou a buscar 

novas áreas para transferir setores de suas atividades produtivas.  

Desta forma, investindo nos produtos certos, altamente competitivos no mercado, aproveitando os 

investimentos externos do período, somado a um estado forte que permitia a qualificação da mão de obra e 

o consequente desenvolvimento da industria tecnológica, os Tigres Asiáticos prosperaram e se destacaram, 

criando, inclusive, novas áreas de investimento e desenvolvimento, os chamados Novos Tigres Asiáticos 

Atualmente, o bom desenvolvimento tecnológico dos Tigres Asiáticos 

permitiu o aumento do valor da moeda e melhores condições de 

remuneração de mão de obra. São países que atingiram uma boa 

qualidade de vida e que buscam o status de países centrais em relação 

ao desenvolvimento social. Essa consolidação permite investimentos em 

novos setores industriais. Isto possibilita a transferência das industrias 

tradicionais para Indônesia, Vietña, Malásia Tailânda e Filipinas, que 

ainda contam com uma mão de obra mais barata, além da disponibilidade 

de matéria prima, criando também condições atrativas para o 

investimento externo.  

 

 

 

 

QQD(Quer que eu desenhe) disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HaFtwxpcgsI 

  

Disponível em: https://www.todoestudo.com.br/geografia/tigres-asiaticos 

 

Tigres asiáticos – década de 1980: Coreia do Sul, Cingapura, 

Taiwan e Hong Kong. 

Novos Tigres – década de 1990: Vietnã, Filipinas, Malásia e 

Tailândia e Indonêsia. 

https://www.youtube.com/watch?v=HaFtwxpcgsI
https://www.todoestudo.com.br/geografia/tigres-asiaticos
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Exercícios 

 

1. (CEDERJ 2018) Analise o texto a seguir. A partir da década de 1960, quatro localidades da Ásia 

surpreenderam o mundo com um processo de industrialização marcado pela agilidade administrativa, 

competitividade, participação crescente no mercado internacional e por uma política agressiva de 

exportações. Essas localidades ficaram conhecidas como Tigres Asiáticos. No final do século XX, os 

Tigres expandiram sua economia para países vizinhos no Sudeste Asiático fazendo com que surgissem 

os Novos Tigres Asiáticos, nos quais se instalaram indústrias tradicionais, como têxteis, alimentícias, 

de calçados, de brinquedos e de produtos eletrônicos, com mão de obra muito barata. 
LUCCI, E. et al. Território e sociedade no mundo globalizado. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 210-212. Adaptado. 

 

Qual dos países abaixo faz parte dos Novos Tigres Asiáticos? 

a) Cingapura  

b) Indonésia  

c) Coreia do Sul  

d) Coreia do Norte 

 

2. (UFU 2006) A partir da década de 1970, quatro países asiáticos surpreenderam o mundo com uma 

expressiva industrialização. Devido às características desse processo e à localização de Cingapura. 

Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, estes foram denominados Tigres Asiáticos. Recentemente, esses 

quatro países expandiram sua economia para países vizinhos do Sudeste Asiático, agora denominados 

de novos Tigres Asiáticos. Sobre a economia desses países, analise as afirmativas abaixo. 

I. Nos novos Tigres, devido à mão de obra extremamente qualificada e barata, foram instaladas 

indústrias de produtos de informática, microeletrônica, hardware e software. 

II. Além dos investimentos dos quatro Tigres Asiáticos, os novos Tigres passaram a fazer parte das 

redes de negócios de empresas dos Estados Unidos, Japão e de outros países desenvolvidos. 

III. Para produzir mercadorias sob encomenda, criadas e planejadas em outros lugares do mundo, 

surgiram milhares de pequenas empresas em cada um desses novos países. 

IV. As reformas políticas, sociais e econômicas implantadas e o aumento do mercado interno de 

consumo fortaleceram o desenvolvimento dos novos Tigres. 

Marque a alternativa que apresenta somente afirmativas corretas. 

a) II e III  

b) I e II  

c) II e IV  

d) I, II e III 
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3. (FAAP 2016) Os países conhecidos como Tigres Asiáticos, que se destacam por uma grande pujança 

econômica, caracterizam-se, basicamente, por:  

a) Exibirem elevados índices de produção de petróleo e aço.  

b) Serem altamente industrializados, porém muito dependentes de matérias-primas.  

c) Apresentarem economia baseada no setor primário com emprego de numerosa mão de obra.  

d) Apresentarem elevada produção industrial destinada essencialmente ao mercado interno. 

 

4. (PUC RJ 2016) Os modelos de industrialização tardia podem ser classificados com base em alguns 

indicadores. A partir das diversas estratégias de investimentos em capitais industriais, modelos de 

industrialização tardia podem ser identificados por grupos de países, em momentos diversos da 

expansão do modelo industrial, por todo planeta, desde a segunda metade do século XX. No caso do 

modelo implementado nos Tigres Asiáticos, este se diferencia do modelo latino-americano por ter sido 

baseado: 

a) mais na consolidação do mercado interno e na poupança do que na conquista do mercado 
internacional. 

b) mais na conquista do mercado externo e na substituição de importações do que na consolidação 
do mercado interno.  

c) mais na retração das exportações e no controle das importações do que na retirada de subsídios 
dos setores de base e militar.  

d) mais na conquista do mercado externo e no fortalecimento da poupança interna do que na 
substituição de importações.  

e) mais na eliminação das importações e no crescimento dos investimentos internacionais do que no 
fortalecimento da poupança. 

 
5. (UERJ 2010)  Os países subdesenvolvidos que se industrializaram durante o século XX basearam-se 

em modelos diferentes de implementação de sua atividade fabril, o que gerou quadros sociais e 

econômicos consideravelmente distintos entre eles. Observe a tabela abaixo: 

 
Indique duas características do modelo de industrialização adotado pelos países latinoamericanos 

presentes na tabela acima. Indique também dois motivos que expliquem o melhor desempenho 

econômico dos Tigres Asiáticos no período entre 1980 e 2005. 
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Gabarito 

 

1. B 

Os Tigres Asiáticos tradicionais são Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong Kong. Já os novos, são 

Vietnã, Filipinas, Malásia e Tailândia e Indonêsia. 

 

2. A 

Sobre a I, não é possível afirmar que havia o predomínio de mão de obra extremamente qualificada. A 

qualificação encontrada hoje em países como a Coreia do Sul por exemplo foi fruto desse primeiro 

processo de receber industrias e melhoria gradativa. No processo de transferência industrial, as 

industrias que chegam são as mais simples. As industrias de maior tecnologia ficam no país sede e as 

de menor tecnologia são transferidas. Sobre a IV, naquele período o interesse era o mercado externo.  

 

3. B 

São industrializados mas não possuem muita matéria prima em seu próprio território, criando uma 

dependência externa. Singapura por exemplo 100% urbano industrial, não tem agricultura, dependente 

ate para se alimentar.   

 

4. D 

A grande diferença foi o foco da america latina em substituição de importação e no sudeste asiático em 

se constituir enquanto plataforma de exportação. Substituição de importação é parar de comprar de fora 

e fortalecer o mercado interno. Plataforma de exportação é se industrializam pensando nas demandas 

do mercado externo, o que rendeu bons frutos, mas é arriscado pela dependência das flutuações do 

mercado.  

 

5. O modelo de industrialização dos países latino-americanos, menos bem-sucedido, possui como 

características a ênfase nas indústrias de bens de consumo, a associação entre gasto público e capital 

privado, a obtenção de recursos financeiros externos por meio de empréstimos e a produção industrial 

voltada para o mercado interno, diminuindo as importações. Já os resultados econômicos relativamente 

melhores dos países chamados Tigres Asiáticos nas últimas décadas devem-se, entre outros fatores, ao 

controle da inflação, ao incentivo ao desenvolvimento de uma forte poupança interna, à implantação de 

um modelo de gestão do Estado mais eficiente, à melhor distribuição de renda, em relação aos países 

latino-americanos, e aos investimentos em educação, permitindo a formação de um amplo mercado 

interno. 

 


