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Neste Guia, você vai estudar o espaço econômico asiático.
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Olá, querido estudante! Tudo bem?
Hoje, continuaremos nossos estudos sobre o espaço
econômico asiático. Nosso objetivo é analisar a base
econômica do continente e localizar as principais áreas
produtoras.
Vamos lá, então? Vem comigo!
 A diversidade étnica garante um grande contraste ao

continente: são inúmeros idiomas e dialetos falados, bem como
uma quantidade enorme de religiões nativas. A Ásia, inclusive,
é o berço das principais religiões do mundo. Essa diversidade é
motivo de muitos conflitos, também, como os que ocorrem no
Paquistão, na Índia, na China e no Tibete.
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Índia
 Obteve alto desenvolvimento nos últimos anos em alguns setores

econômicos, principalmente o secundário (indústrias) e o terciário
(comércio e prestação de serviços).
 A tecnologia vem sendo aplicada nos tecnopolos (maior produtora
de softwares do mundo).
 Grande representatividade na produção industrial de base, como
têxtil, siderúrgica e química.
 Na agricultura, destacam-se arroz, trigo, algodão, chá, cana-deaçúcar, juta, sementes oleaginosas, especiarias, legumes e verduras.
 Faz parte do BRICS.
 Sua indústria cinematográfica destaca-se pela alta produção anual.
Recebe o nome de Bollywood, em referência à cidade de Bombaím
(antiga Mumbai) e à Hollywood (EUA).
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Índia e Paquistão vivem um conflito
desde suas independências, em 1947.
Resumidamente, o conflito refere-se
à Caxemira, pois ambos lutam pela
posse da região, que é rica em recursos
naturais, principalmente água.
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A maioria dos indianos segue a
religião hindu, já grande parte dos
paquistaneses são muçulmanos.
Tanto a Índia quanto o Paquistão
dispõem de armas nucleares. São
constantes as ameaças entre eles.
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Informações interessantes sobre a Índia
A Índia é o país que mais inclui pessoas
por dia na internet. É o terceiro maior
polo de startups no mundo.

O custo por 1 GB trafegado em redes
4G na Índia é equivalente a R$ 8,12,
valor que permitiu ao país saltar de 120
milhões para 390 milhões de cidadãos
conectados.

A expansão da internet está
transformando a economia de
grandes cidades, como Mumbai
e Bangalore, antes conhecidas
por sediarem empresas de
telemarketing e serviços de
atendimento ao consumidor.

Fonte: <https://www.uol.com.br/tilt/reportagens-especiais/india-potencia-da-tecnologia/#page4>
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Cingapura

Um dos maiores centros
financeiros do mundo, que até
pouco tempo atrás era apenas
uma ilha pobre da Ásia. O país
produz mais milionários e é o
mais caro de se viver, segundo
um estudo da revista britânica
Economist.
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Cingapura passou por grandes
mudanças estruturais, políticas
e econômicas, o que contribuiu
para o seu sucesso. Hoje, é
sede de grandes empresas, com
destaque para a alta tecnologia.
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Vietnã

Sistema
socialista com
modelo chinês
(economia de
mercado).

Impulsionado
por reformas,
o país vive uma
grande onda de
consumo.

A economia vietnamita
está voltada à
exportação de
produtos alimentícios,
artesanato, carvão
mineral, minérios,
têxteis, algumas
manufaturas e turismo.

Capital: Hanói
Cidade mais populosa: Cidade de Ho Chi Minh
Língua oficial: vietnamita
Área: 329.566 km²
Hora local: +10h
Clima: tropical
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Para ir além
 Ficou curioso sobre Cingapura? Assista ao vídeo abaixo

<https://www.youtube.com/watch?v=MPHRhd764UI>
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