DADOS SÓCIOECONÔMICOS
JAPÃO

INDICADORES

Crescimento vegetativo

0,2%

Taxa de fecundidade

1,43

Expectativa de vida

83 anos

Mortalidade infantil

4%º

IDH

0,924

Renda per capta

43.000 U$

CARACTERÍSTICAS
O Japão é um país composto por um arquipélago situado no Oceano
Pacífico e localizado no extremo leste do continente asiático.
O território japonês possui uma área de 377.899 km², onde reside uma
população de 127,3 milhões de pessoas.
A densidade demográfica é de 336,8 habitantes para cada
quilômetro quadrado.
Embora a demografia seja considerada uma grande questão nacional, o
crescimento vegetativo é negativo. O Japão vem perdendo o seu
número de habitantes em virtude das baixíssimas taxas de natalidade.
Isso gera outro problema demográfico e econômico:
o envelhecimento populacional, haja vista que as taxas de mortalidade
são baixas e a expectativa de vida da população japonesa é uma das
mais elevadas do mundo (83,6 anos). Com isso, o número de idosos
e aposentados é elevadíssimo, o que ocasiona o surgimento de

CARACTERÍSTICAS
Quanto aos aspectos naturais, é preciso destacar que o país é formado por
um conjunto de ilhas vulcânicas – 3400 ao todo –, das quais se destacam
quatro: Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, que são maiores e concentram a
maior parte dos habitantes.
Em razão de seu tipo de formação geológica, o relevo japonês é muito
acidentado e composto por um grande número de montanhas e vulcões, além
da grande quantidade de terremotos que atingem o país.
Isso se explica pelo fato de o território japonês encontrar-se na zona de choque
entre duas placas tectônicas, em uma região conhecida como Círculo de Fogo
no Pacífico.
Em 2011, um dos frequentes terremotos atingiu uma área onde se encontrava
a usina nuclear de Fukushima e ocasionou a formação de um tsunami, o que
ocasionou um grave caso de emergência nuclear.

O clima japonês é profundamente marcado pelos efeitos da
maritimidade e da latitude.
Há dois tipos principais de clima: o Temperado Frio, ao norte, e o
Subtropical, na região centro-sul.
Em geral, o Japão possui um forte verão, com bastante umidade, além
de um inverno rigoroso na maior parte do país.
Combinação de características naturais (relevo e clima) e dos fatores
demográficos faz com que o Japão possua algumas das regiões mais
habitadas do planeta, como a cidade de Tóquio (capital do país), que é a
classificada como metrópole.
Essa área é composta por várias cidades de entorno e abriga mais de
30 milhões de pessoas. A capital do país, além disso, também é
considerada uma das principais cidades globais da atualidade e
apresenta uma polaridade econômica que se estende por todo o mundo.
Na área municipal de Tóquio, a densidade demográfica chega a incríveis
14 mil pessoas para cada quilômetro, o que explica a grande
quantidade de prédios na cidade.

Economia do Japão
Atualmente, o Japão possui a terceira maior economia do mundo, atrás dos
Estados Unidos e da China, que o ultrapassou no início do século atual.
Seu Produto Interno Bruto (PIB) nominal encontra-se na faixa de 5,6 trilhões
de dólares, e a renda per capita é de 43000 dólares.
Baseado em um sistema produtivo flexível, o toyotista, o Japão alcançou um
bom estágio de crescimento ao longo do século XX, crescendo em taxas
superiores aos 5% por ano durante a década de 1970 e tornando-se a segunda
maior economia do planeta.
O país havia adotado uma linha de compressão do consumo e proteção estatal
das grandes empresas. No entanto, a partir dos anos 1990, o modelo
japonês de desenvolvimento entrou em crise, em razão de um colapso no
sistema financeiro bancário e imobiliário, além do fato de o país ter
permitido a associação entre bancos e conglomerados empresariais, o que
diminuiu a livre concorrência e a eficiência econômica.

Japão é formado em sua maior parte por
montanhas e tem 110 vulcões ativos

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA






A era Meiji, (de 1868 a 1912) , representou um
dos períodos mais notáveis da história do Japão,
pois realizou-se em apenas algumas décadas o que
levou séculos para se desenvolver no Ocidente.
O imperador Meiji, cujo governo construtivo
ajudou a conduzir a nação durante as décadas
dinâmicas de transformação, morreu em 1912,
antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial.
No final dessa guerra, o país foi reconhecido
como uma das grandes potências do mundo.

APÓS A SEGUNDA GUERRA... NA GUERRA FRIA






A vitória comunista na China (1949) e a Guerra da
Coréia (1950-53), o Japão deixou sua condição de país
vencido e ocupado para se tornar um forte aliado do
esforço norte-americano de contenção do
comunismo no leste asiático.
A partir da década de 1960 consolidou-se como
potência econômica e sua diplomacia se especializou
na conquista de mercados para seus produtos. Daí a
sua imagem de “gigante econômico e anão político”,
dada a dependência estratégica dos Estados
Unidos.
Na década de 1970, tentou recuperar as ilhas
Kurilas em troca de investimentos na Sibéria
soviética. A URSS, porém recusou a proposta pois as
Kurilas haviam transformado o Mar de Okhotsk numa
espécie de mare nostrum soviético. .

JAPÃO APÓS A 2ª GUERRA
O Japão foi colocado sob controle dos
americanos, por mais de 6 anos após a rendição.
 Foram realizadas várias reformas políticas e
sociais pelas autoridades de ocupação.
 A terra cultivável foi redistribuída aos antigos
arrendatários
 Foram garantidas a liberdade de opinião e de
religião, promulgando uma nova constituição
liberal.
 A partir daí, o governo tem adotado uma atitude
positiva para com o alargamento da contribuição
do Japão à comunidade mundial.


JAPÃO HOJE
A

população atual do Japão ultrapassa os 120
milhões de habitantes. Cerca de 70% dos
japoneses vivem nas cidades. Deste total, 58%
aglomeram-se nas quatro grandes metrópoles:
Tóquio, Nagoya, Oosaka e Kita-Kyushu.

 Suplantado

recentemente pela China, o Japão
é a terceira economia mundial, estando sua
indústria concentrada principalmente no litoral
leste, próxima dos portos.

ÚLTIMA DÉCADADO SÉCULO XX




As relações com a Rússia se mantêm frias dada
a negativa do governo russo em discutir a
questão das Kurilas.
Tóquio assiste com atenção a emergência da
China como potência econômica e política.

Tem reforçado seu potencial militar e
estreitando ainda mais sua parceria com os
EUA.
 Os interesses convergentes e divergentes do
Japão, dos EUA, da Rússia, da China e das
Coreias podem levar a tensões geopolíticas que
deságuem em eventuais conflitos.


PIB DO JAPÃO
Destaca-se na produção e exportação de veículos,
equipamentos eletrônicos e artigos de informática.




A metalurgia, siderurgia e produção naval
também são destaques na economia japonesa.
Além de grandes empresas multinacionais, o
Japão conta com um forte sistema bancário.
A infraestrutura (portos, rodovias, geração de
energia, etc) japonesa também é muito
desenvolvida, fator que colabora muito com o
desenvolvimento econômico do país

CARACTERÍSTICAS DA ECONOMIA
GRANDE DEPENDÊNCIA NA IMPORTAÇÃO
DE MATÉRIAS PRIMAS E ENERGIA.
 NÃO É AUTO SUFICIENTE NA PRODUÇÃO
DE ALIMENTOS.
 GRANDE E MODERNA PRODUÇÃO
PESQUEIRA.
 GRANDE DEPENDÊNCIA DO MERCADO
EXTERNO.


DADOS ECONÔMICOS
• Principais setores econômicos: indústria, tecnologia,
finanças
•

Moeda: Iene PIB nominal: US$ 4,12 trilhões (em 2015)

Composição do PIB por setor da economia: serviços
(72,2%), indústria (26,6%) e agricultura (1,2%) - dados de
2015
Força de trabalho (em 2015): 64,3 milhões de
trabalhadores ativos
• Taxa de desemprego: 3,4% (segundo trimestre de
2015)
• Bloco econômico que pertence: APEC (Cooperação
Econômica da Ásia e do Pacífico)
•

• Principais produtos industrializados :
automóveis, máquinas, computadores,
equipamentos eletrônicos, navios, produtos
químicos, têxteis, alimentos processados.
.
• Principais parceiros econômicos (exportação):
Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Hong
Kong
• Principais parceiros econômicos (importação):
China, Arábia Saudita, Austrália, Indonésia,

A MEGALÓPOLE JAPONESA




INTENSA RELAÇÃO ENTRE TÓQUIO E
OSAKA LEVOU AO SURGIMENTO DE UMA
MEGALÓPOLE- TOKAIDO- NO EIXO TÓKIOOSAKA-NAGÓIA E KYOTO, ONDE SE DÁ A
MAIOR CONCENTRAÇÃO URBANA DO
MUNDO CONTEMPORÂNEO.
COM CERCA DE 31,2 MILHÕES DE
HABITANTES,A REGIÃO METROPOLITANA
DE TÓQUIO É A MAIOR DO MUNDO.

TIGRES ASIÁTICOS

TIGRES ASIÁTICOS
Cingapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan
aspectos comuns:
 forte apoio do governo, proporcionando
infraestrutura necessária (transporte,
comunicações e energia),
 financiamento das instalações industriais e altos
investimentos em educação e em qualificação
profissional.


Esses países (exceto Coreia do Sul) adotaram uma
política de incentivos para atrair as indústrias
transnacionais.
 Foram criadas Zonas de Processamento de
Exportações (ZPE), com doações de terrenos e
isenção de impostos pelo Estado

Economias altamente competitivas e dinâmicas, a
produtividade é alta.
Salários três vezes mais do que os dos países do 3°
Mundo, embora bem menos do que os do 1° Mundo.
Grande disciplina e um grande respeito à
hierarquia. São povos que sofreram com muitas
guerras e ocupações e possuem uma história
muito antiga.
Característica de suas indústrias: é produzir
produtos mais baratos com rígido controle de
qualidade e para eles o cliente tem sempre razão.
ganham na quantidade.

NO PASSADO, DOMINADOS PELOS JAPONESES
E POSSUEM CARACTERÍSTICAS COMUNS COMO:

Elevado crescimento econômico anual.
•

Mão-de-obra abundante e barata.

•

Grande facilidade à vinda de capital estrangeiro.

•

Segurança interna, com reduzidos conflitos
sociais.

•

Legislação criminal autoritária e severa, incluindo
castigos físicos.

•

Legislação tributária simples, sem entraves ao
lucro.

TAIWAN- PERTENCIA A CHINA
•

•

•

•

Taiwan tem a 4° renda per capita mais alta do
leste da Ásia - depois do Japão, Cingapura e Hong
Kong - isso é 20 vezes mais do que a China
continental.
Sua economia é baseada nas exportações de
manufaturados e na sua força de trabalho educada e
abundante.
A indústria é especializada em eletroeletrônicos,
microcomputadores e pelo setor petroquímico.
Na agricultura, embora o arroz continue a ser um
dos principais produtos para uso interno e
exportação, produz ainda açúcar, vários vegetais e
frutas.
É um dos maiores criadores de porcos e de frutos

• HONG KONG devolvida em 1° de julho de 1997, à China pela Grã
Bretanha, depois de 150 anos como colônia britânica. A China vai
manter Hong Kong como uma região especial, preservando sua
economia e autonomia por 50 anos.
• Suas facilidades e taxas mínimas atraem investidores do mundo
inteiro. Sua localização é interessante porque, enquanto Londres e
Nova Iorque estão dormindo, Hong Kong está em pleno dia de
trabalho.
Hong Kong é a meca da moda, compras e diversões da Ásia.
•
•

•

É uma espécie de porto livre industrializado.
A mão-de-obra é muito barata e sua produção industrial é baseada
em linhas montagem, desde produtos baratos até os mais
sofisticados eletrônicos.
Hong Kong é sede de mais de 140 bancos.

Tem um dos portos mais movimentados do mundo e é um importante
centro financeiro mundial.

• Cingapura se transformou em importante núcleo
financeiro, atuando nesta região como valioso
empório, no qual circulam livremente as riquezas
produzidas neste circuito. Além disso, ocupa a posição
de terceiro maior reduto de refinação de petróleo
do mundo.
• Esta cidade-estado é hoje o 5º país mais próspero
do globo no que se refere ao Produto Interno
Bruto (PIB) per capita.
• Esse é o estilo de vida em Singapura: ser muito
rico e ainda assim morar com a mãe -

CINGAPURA- Foi parte do império britânico e era um porto importante

do leste da Ásia.
Ocupada pelos japoneses na 2° Guerra Mundial. Se tornou uma colônia
da Coroa Britânica em 1946.
Cingapura separou-se da Malásia e foi admitida nas Nações Unidas como
um estado soberano, se tornou uma República em 1965.
Grande destaque o refino de petróleo, indústrias eletroeletrônica,
equipamentos de engenharia e de precisão.
O país é muito pequeno e por isso não é auto suficiente em comida,
arroz, vegetais e carne precisam ser importados.
Os dois itens importantes de exportação nessa área são orquídeas e
peixes ornamentais.

importa petróleo cru, comida e insumos químicos.
• exporta derivados de petróleo , máquinas e produtos
manufaturados.
•

É sede de bancos de todo mundo e de indústrias
multinacionais.
Localizada em um ponto importante de rotas aéreas e
marítimas (estreito de Málaca), Cingapura é um dos
maiores centros de transportes e comunicações
Apesar de jardim de infância não ser obrigatório (e
disponível), as crianças deverão entrar na escola
primária a ser capaz de ler e escrever em duas línguas,
Inglês e normalmente sua língua materna.
O padrão de educação em Cingapura é muito alta, e
isso se reflete na taxa de alfabetização de 95,4%
(2006)

CORÉIA DO SUL

Durante a guerra sino-japonesa ( 1894-1985 ) a Coréia foi invadida pelo
exército do Japão que manteve a dominação até 1945. Ao ficar
independente do Japão a Coréia se viu dividida entre a União Soviética e
os EUA, separada pelo paralelo 38° N.
A indústria começou nas décadas de 60/70 com a indústria têxtil.
Em 1984 a Coréia era o 10° país produtor de aço do mundo e exportava a
maior parte. Foi então, que resolveram aproveitar o aço para as grandes
indústrias de navios, automóveis, máquinas e motores.
• indústrias como a eletroeletrônica, muitos empregos e grandes
lucros. Hoje produzem também cimento, aço rações, fertilizantes
e televisores.
Além das indústrias a Coréia produz algas, tem pesca em grande
quantidade, produz arroz, frutas com destaque para maçãs e laranjas ,
verduras, cebola, alho, soja, em lavouras mecanizadas.
Criações de porcos, gado e galinhas.

