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1 INTRODUÇÃO 

A Coréia do Sul tem despertado atenção em face de seu forte 

desempenho industrial e acelerado crescimento econômico a partir dos anos 

60, assim como pela melhoria em vários dos indicadores sociais, incluindo 

graus de concentração de renda baixos. Esse "Tigre Asiático" vem se 

industrializando em diversos setores da economia e tem apresentado uma 

taxa média de crescimento do PIB de 9% ao ano, a partir dessa década. 

Além disso, a renda per capita coreana que era estimada em U$ 87 em 

1962, atingiu U$ 4.936 em 1989 e em 1999 estava em torno de U$ 8.490. A 

participação da Coréia no mercado internacional cresceu de U$ 40 milhões 

em 1962, para U$ 62 bilhões em 1989, passando para U$ 120 bilhões em 

1997. (SOUZA, 2005) 

O objetivo desta Monografia é fazer uma análise das políticas e 

estratégias utilizadas pela Coréia do Sul para gerar crescimento e 

industrialização nas décadas de 60, 70 e 80. Para isso, o trabalho é dividido 

em outros capítulos. 

O Capítulo 2 faz uma revisão bibliográfica para compreender melhor a 

experiência coreana e utiliza como referenciais teóricos a Teoria da Base 

Exportadora, as Políticas Comerciais Estratégicas e a Estratégia do 

Desenvolvimento Industrial. 

O Capítulo 3 demonstra qual a metodologia utilizada, como foi 

realizado o trabalho e quais as fontes dos dados. 

O Capítulo 4 analisa o processo de industrialização coreano nas 

décadas de 60 (Manufaturas leves), 70 (Industrialização Química e Pesada) 

e 80 (Liberalização e Indústria Eletrônica) e as conseqüências geradas para 

a economia. 

No Capítulo 5 são identificados e analisados três importantes fatores 

que favoreceram o desenvolvimento da Coréia do Sul: as políticas 

comerciais adotadas pelo país; o papel do Estado no estabelecimento das 

estratégias comerciais, na criação e crescimento de empresas e no 

desenvolvimento coreano; e a contribuição do aprendizado tecnológico e da 

educação para o progresso do país. 
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O Capítulo 6 destaca a relação entre o Estado e os grandes 

conglomerados privados coreanos e as estratégias de diversificação destas 

empresas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste tópico apresenta-se o referencial teórico que será utilizado 

como base para a análise das políticas e estratégias adotadas pela Coréia 

do Sul para gerar crescimento econômico e industrialização. Com esse 

propósito, serão examinadas a Teoria da Base Exportadora, as Políticas 

Comercias Estratégicas e a Estratégia de Desenvolvimento Industrial. 

2.1 TEORIA DA BASE EXPORTADORA 

A idéia principal da teoria da base exportadora é a de que "o 

crescimento das exportações (X) gera efeitos de multiplicação e de 

aceleração no setor de mercado interno não-exportador (N), criando 

demanda por serviços, como transportes, comunicações e financiamentos, 

etc." (SOUZA, 2005, p.273) 

Além disso, os impactos das exportações sobre a produção interna 

ampliam-se com o maior consumo interno, repercutindo-se uma vez mais 

sobre o emprego e a renda. 

Esse dinamismo provoca também o crescimento das importações de 

insumos, máquinas e bens de consumo, que dependem da elevação do 

nível da renda. 

Segundo SOUZA (2005, p.273), os efeitos multiplicadores das 

exportações (X) sobre o setor de mercado interno (N) dependem: 

a) da existência de capacidade ociosa na economia 

b) do estoque de mão-de-obra 

c) da disponibilidade de capacitação empresarial 

d) da existência de infra-estrutura de transporte 

2.1.1 Diversificação das Exportações e dos Mercados 

O problema é que existem flutuações conjunturais externas, 

internalizadas pela falta de diversificação das exportações, bem como dos 

mercados. Sendo assim, "a economia precisa diversificar a pauta 
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exportadora (...) de sorte a aumentar o número de produtos com maior 

competitividade externa e reduzir os impactos negativos da queda de preços 

ou de quantidades demandadas relativas a um produto específico. A 

diversificação dos mercados também é importante, para evitar a 

dependência a poucos mercados." (SOUZA, 2005, p. 274) 

2.1.2 Os Efeitos da Expansão das Exportações 

SOUZA (2005, p.274) diz que os mercados internos não são grandes 

o bastante para manter elevadas taxas de crescimento e que o aumento da 

escala das firmas pelas exportações reduz os custos médios, eleva os lucros 

e os investimentos. O grau de capacidade ociosa se reduz, já que as 

exportações incorporam mais trabalho, o que eleva a produtividade dos 

fatores. Assim, à medida que "o parque produtivo interno se amplia, fruto 

dos impactos de X sobre N, novas substituições emergem, dando lugar a um 

crescimento mais diversificado e ao surgimento de novas vantagens 

comparativas." 

SOUZA (2005, p.274) fala ainda sobre os efeitos da expansão das 

exportações: 

O país p a s s a de expo r t ado r de p rodu tos ag r í co las in na tu ra a v e n d e d o r de p rodu tos 

ag ro indus t r i a i s e ou t ros p rodu tos m a n u f a t u r a d o s . A s subs t i t u i ções p a s s a m a ser 

e f e t u a d a s ma is s e l e t i v a m e n t e , p o r q u e e x p o r t a ç õ e s c r e s c e n t e s p o d e m f inanc ia r 

i m p o r t a ç õ e s de m e n o r cus to . A o r i e n t a ç ã o da e c o n o m i a para se to res de ma io res 

v a n t a g e n s c o m p a r a t i v a s a u m e n t a a e f i c iênc ia dos i nves t imen tos e l ibera cap i ta is 

pa ra p r o m o v e r um c r e s c i m e n t o ma is in tenso . C o m m a i o r e f i c iênc ia , d e t e r m i n a d a 

t axa de i nves t imen to g e r a u m n íve l de r e n d a ma is e l evado , ma io r nível de 

p o u p a n ç a e c r e s c i m e n t o e c o n ô m i c o ma is a c e l e r a d o . 

2.2 POLÍTICAS COMERCIAIS ESTRATÉGICAS 

As políticas comerciais estratégicas são políticas que promovem as 

exportações e desestimulam as importações em setores específicos. 
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KRUGMAN e OBSTFELD (1999, p.285) dizem que os setores 

industriais desejáveis são aqueles que utilizam alta tecnologia. Uma 

indústria de alta tecnologia é aquela na qual "o sucesso das empresas 

depende em grande parte de sua habilidade em acompanhar as rápidas 

inovações em produtos, processos de produção, ou ambos." 

Indústrias de alta tecnologia podem gerar transbordamentos 

tecnológicos. Se as empresas em um setor industrial geram conhecimento 

que outras empresas também podem utilizar sem que se pague por seu uso, 

a indústria está de fato gerando uma produção extra. Onde tais 

externalidades (benefícios que podem ser repassados para partes externas 

às empresas) são importantes, existe um grande motivo para subsidiar a 

indústria. 

Existem sete setores de alta tecnologia que são considerados 

cruciais: 

a) microeletrônica 

b) biotecnologia 

c) indústrias de novos materiais científicos 

d) telecomunicações 

e) aviação civil 

f) robótica mais máquinas e ferramentas 

g) computadores mais software. 

KRUGMAN e OBSTFELD (1999, p.286) afirmam que "a idéia da 

política industrial é que, embora as empresas possam se apropriar de 

alguns dos benefícios de seu próprio investimento em conhecimento (...) em 

geral elas não podem se apropriar deles totalmente. Alguns dos benefícios 

são transferidos para outras empresas, que podem imitar as idéias e 

técnicas das líderes." 

2.3 ESTRATÉGIA DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

2.3.1 Requisitos da Estratégia do Desenvolvimento Industrial 
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Segundo BRYCE (1970, p.57), existe um elemento básico na 

estratégia de industrialização que é o "reconhecimento de que, em todos os 

tipos dinâmicos de programas de desenvolvimento industrial, a iniciativa 

deverá caber forçosamente ao Governo. (...) A iniciativa que se espera do 

Governo, é a liderança, a organização, o financiamento das atividades de 

fomento industrial (...) e o apoio geral através de medidas que desanuviem o 

clima de investimentos." 

A estratégia com relação aos investimentos industriais deve orientar-

se no sentido de criar condições tão atraentes que confiram ao país a 

reputação mundial de "bom lugar para negócios." Além disso, segundo 

BRYCE (1970, p.65), "a política de desenvolvimento dos recursos humanos 

é tão fundamental como o que mais for na estratégia do fomento." 

2.3.2 Vantagens que podem orientar a Estratégia do Desenvolvimento 

Industrial 

Segundo BRYCE (1970, p.47), as principais vantagens de um país 

que auxiliam no desenvolvimento industrial podem ser classificadas do 

seguinte modo: 

a) Mão-de-obra barata e especializada - A existência de mão-de-obra 

produtiva (ou que pode ser treinada e alcançar alta produtividade) e 

mais barata se comparada a outros países, gera economia suficiente 

para trazer os custos totais da manufatura a um nível competitivo e 

constitui a maior vantagem de um país. 

b) Energia, combustíveis e minerais - Recursos como petróleo, gás, 

minerais e potencial hidrelétrico constituem outra importante 

vantagem no que interessa ao desenvolvimento. 

c) Localização industrial - A localização de uma indústria pode ser 

influenciada por rotas marítimas, fontes de matérias-primas, taxas de 

transporte e proximidade a mercados ou fontes de suprimento 

mundiais. Além disso, a reserva de locais atraentes à indústria (pela 

criação de áreas industriais, por exemplo) é outro fator importante. 
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d) Infra-estrutura - A criação de infra-estrutura de energia, transporte e 

comunicações em bases seguras e a custo razoável é essencial para 

o desenvolvimento industrial. 

e) Acesso aos mercados - No que se refere a indústrias de exportação, 

a localização escolhida por uma indústria será provavelmente aquela 

que contar com livre entrada dos seus produtos em mercados 

estrangeiros. 

f) Incentivos - o país que estabelece vasta gama de incentivos e 

subvenções industriais cria outra importante vantagem. 

2.3.3 Indústrias Exportadoras 

BRYCE (1970, p.107) afirma que "as indústrias de exportação (...) 

trazem grandes vantagens à economia (...) e merecem a mais alta prioridade 

nos programas desenvolvimentistas. O fato de estarem continuamente 

enfrentando a concorrência mundial torna a eficiência condição 

indispensável de sobrevivência. Devem ainda observar os padrões mundiais 

de qualidade." 

Além disso, o fato de a receita de tais indústrias tomar a forma de 

divisas estrangeiras é característica extremamente importante, pelo fato de 

gerar os recursos necessários à importação de bens. Outro fator relevante é 

o de que o mundo oferece um mercado de enorme tamanho para quase 

todos os tipos de produtos que forem competitivos em termos de preço e 

qualidade. As economias de custo propiciadas a muitas indústrias pelo 

grande tamanho não apenas permitem à empresa concorrer nos mercados 

mundiais, mas dá-lhe igualmente meios de produzir com menos despesas 

para o mercado local e, assim, estimular-lhe o desenvolvimento. 

BRYCE (1970, p. 108) diz ainda o seguinte: 

O es t ímu lo das indús t r ias de e x p o r t a ç ã o é de impor tânc ia c ruc ia l na es t ra tég ia do 

f o m e n t o nac i ona l , po rquan to a p e n a s e las p o d e r ã o ace le ra r o d e s e n v o l v i m e n t o . Em 

ou t ras pa lav ras , p o d e m d e s e n v o l v e r - s e a r i tmo mais ráp ido do que o res tan te da 

e c o n o m i a e, dessa r te , cr iar p o d e r aqu is i t i vo que t o rna rá poss íve l ma io r p r o d u ç ã o 
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de m e r c a d o r i a s e se rv i ços não só pa ra o m e r c a d o in te rno , m a s t a m b é m para 

garan t i r a e x p a n s ã o das i m p o r t a ç õ e s . 

As indústrias de exportação geralmente alcançam sucesso, porque 

dispõem de insumos tais como trabalho, matérias-primas, ou combustível a 

preço inferior ao vigorante nos países concorrentes, economias de 

transporte, vantagens tarifárias em certos mercados, ou capacidade superior 

da administração e do operariado. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

O método científico utilizado foi o histórico ou fenomenológico, conforme 

amplamente relatado em detalhes na literatura documentada sobre 

metodologia científica. 

Para LACATOS e MARCONI (1995, p. 81-82), o método histórico 

consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do passado, 

para verificar a sua influência na sociedade de hoje. 

Segundo MENEZES e SILVA (2001, p. 27), o método fenomenológico 

não é dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a descrição direta da 

experiência tal como ela é. A realidade é construída socialmente e entendida 

como o compreendido, o interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é 

única: existem tantas quantas forem as suas interpretações e comunicações. 

3.2 FONTES DE DADOS 

No desenvolvimento da pesquisa realizada e relatada nesta monografia, 

foram utilizadas as seguintes fontes de informação: 

a) Literatura documentada sobre o tema e disponível na Biblioteca do setor 

de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná 

b) Conteúdo de páginas localizadas na "world wide web" 

c) Informações pessoais obtidas junto ao professor orientador do trabalho 

3.3 ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho está subdividido em capítulos, conforme abaixo: 

Capítulo 2: a revisão bibliográfica será realizada para compreender o 

arcabouço teórico que estabelece as bases para a condução do trabalho. 
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Capítulo 3: demonstra qual a metodologia utilizada, como foi realizado 

o trabalho e quais as fontes dos dados. 

Capítulo 4: nesse capítulo será apresentado o rpocesso histórico da 

Coréia do Sul nas décadas de 60, 70 e 80. Serão analisados o processo de 

industrialização coreano, as fases por que passou e as conseqüências 

geradas. 

Capítulo 5: aqui serão identificados e analisados os principais fatores 

que contribuíram para o grau elevado de desenvolvimento atingido pela Coréia 

do Sul. 

Capítulo 6: aqui serão discutidas as estratégias utilizadas por grandes 

empresas privadas coreanas para se diversificarem e ganharem mercados, o 

direcionamento na expansão de suas exportações e o papel do Estado coreano 

no desenvolvimento das mesmas. 



11 

4 P R O C E S S O DE INDUSTRIALIZAÇÃO 

4.1 O INÍCIO DO CRESCIMENTO NOS ANOS 60 

A jornada para a industrialização começou no início dos anos 60 com 

a introdução do primeiro de cinco Planos Qüinqüenais de Desenvolvimento 

Econômico. Foi nesse instante que o governo adotou uma política 

consciente de industrialização com promoção das exportações. A essência 

da estratégia de crescimento era de promover as exportações de 

manufaturas leves, nas quais a Coréia do Sul possuía vantagens 

comparativas, devido à mão-de-obra barata. O governo utilizou vários 

mecanismos macroeconômicos à sua disposição para implementar essa 

estratégia, assim como manteve uma taxa de juros alta para incentivar a 

poupança doméstica. 

Para promover as exportações, o governo desvalorizou a moeda em 

cerca de 100%, e alterou a taxa de juros múltipla para uma taxa de juros 

única. Além disso, o Estado proporcionou financiamento à exportação, 

incentivos tarifários para importação de matérias-primas, que seriam 

utilizadas em produtos para exportação, e procedimentos mais simples e 

menos burocráticos. (KOREA.NET) 

Essa nova estratégia de desenvolvimento econômico afetou também 

a visão acerca das importações Com o objetivo de tornar a Coréia auto-

suficiente na produção de grãos, o governo liberou a importação destes. 

4.2 INDUSTRIALIZAÇÃO PESADA E QUÍMICA NOS ANOS 70 

No início da década de 70, mudanças no cenário econômico mundial 

tiveram um significativo impacto sobre a Coréia do Sul. O Sistema de Bretton 

Woods, que sustentou estabilidade no sistema financeiro internacional, entrou 

em colapso. Para a Coréia do Sul, a conseqüente flutuação nas taxas de juros 

tiveram um efeito negativo na balança de pagamentos. A falta de commodities 

no mundo em 1972-1973 e o choque do petróleo em 1973-1974 agravaram o 

problema. 

http://KOREA.NET
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A Coréia do Sul teve de responder decisivamente à deterioração da 

balança comercial através da modificação de sua estratégia de promoção de 

exportações. As medidas tomadas pelo governo foram de reestruturar a 

composição de exportações a favor de produtos mais sofisticados e de maior 

valor agregado, da diversificação dos parceiros comerciais e também de 

aumentar a oferta de produtos alimentícios no país. 

Para alterar a composição de suas exportações, a Coréia do Sul iniciou 

o upgrading para a Indústria Química e Pesada. Já como prioridade no Terceiro 

Plano Qüinqüenal, ela recebeu grande ênfase devido aos fatores externos já 

mencionados. Com o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Indústria 

Química e Pesada em 1973, o governo proporcionou o desenvolvimento de 

indústrias tecnologicamente mais sofisticadas. Os investimentos em novas 

indústrias produziram resultados significativos, e o país pôde crescer em áreas 

como a eletrônica e a construção naval. Mas para que isso pudesse ocorrer, 

investimentos pesados tiveram de ser feitos, como equipamentos de geração 

de energia, máquinas pesadas e motores a diesel. Empresas que fizeram tais 

investimentos acumularam dívidas elevadas. (KOREA.NET) 

A industrialização química e pesada necessitou de um número crescente 

de trabalhadores qualificados, o que elevou os salários nos anos 70. Além 

disso, a Coréia do Sul se urbanizou muito nesse período, já que muitos 

trabalhadores se deslocaram para os centros industriais. 

A industrialização pesada na Coréia do Sul (do início dos anos 70 ao 

começo dos anos 80) assumiu sob formas particulares algumas das 

características compartilhadas pelas experiências de industrialização tardia: 

1. A implementação do projeto estatal-industrialista surgido nos anos 60 

deu-se em um contexto de forte "autonomia relativa" do Estado em 

relação aos processos locais de acumulação de capital. 

2. Houve baixa participação de investimentos diretos externos, 

predominando a composição de dívida externa junto ao sistema bancário 

privado internacional, ou seja, tornando-se majoritária a propriedade local 

do capital produtivo na indústria pesada. 

3. A centralização financeira e decisória dos investimentos no Estado se 

deu integralmente, com este controlando a maior parte dos fundos de 

http://KOREA.NET
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investimento de origens interna e externa através do sistema bancário 

local estatizado. 

4. Surgiu um conjunto de ultradiversificados conglomerados coreanos - os 

chaebol - como principais agentes executores do programa estatal de 

industrialização, o que só foi viabilizado devido às elevadíssimas 

relações dívida/capital próprio desses chaebol. Existia um processo de 

"crescimento com endividamento", no qual as receitas de suas atividades 

correntes eram usadas para a continuidade do aprendizado tecnológico e 

para compor a parcela de recursos próprios em novos investimentos, ao 

invés do pagamento das dívidas anteriores. 

CANUTO (1994, P. 107) diz que "o êxito do projeto estatal-industrialista 

supunha a adoção generalizada de estratégias agressivas de redução de 

hiatos tecnológicos (...) posto que a agenda incorporava um upgrading a 

partir do qual as possibilidades ou disponibilidades de tecnologia já não 

seriam tão fáceis quanto no início - bem como de ocupação de mercados 

externos a qualquer custo." 

Entre 1972 e 1978, o PNB cresceu em média 10,8% ao ano. A 

participação dos produtos da indústria química e pesada aumentou de 21,3% 

em 1972 para 34,7% em 1978. Contudo, esse progresso teve um custo: a alta 

inflação. Os índices de inflação se aceleraram entre 1972 e 1979 para cerca de 

18% ao ano, se comparados aos 12% entre 1962 e 1971. (KOREA.NET) 

No início dos anos 80, a estrutura financeira coreana viu-se 

prejudicada por dois motivos: primeiro, alguns dos programas de 

investimento foram sobredimensionados, gerando excedentes de 

capacidade instalada; e segundo, houve o impacto da explosão das taxas de 

juros internacionais sobre a dívida externa contraída pela economia junto ao 

sistema financeiro privado no exterior, ao longo dos anos 70. 

A crise coreana na virada dos anos 80 poderia ser explicada como 

parte dos resultados do uso de medidas fortes pelo presidente do país, 

compelindo os produtores de bens de consumo não duráveis a investir na 

engenharia pesada e na química na segunda metade dos anos 70. Em 1979, 

as exportações coreanas declinaram em termos absolutos, enquanto as 

http://KOREA.NET
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exportações dos demais NICs do Leste Asiático continuavam a crescer, e 

em 1980 a Coréia sofreu uma queda de 5% no PIB. (CANUTO, 1994, p. 55) 

No início dos anos 80, a Coréia do Sul retomou o crescimento. Para 

explicar a continuidade da dinâmica industrial coreana nos anos 80, 

divergindo da crise brasileira, a compreensão dos processos de aprendizado 

tecnológico e da dinâmica concorrencial internacional mostra-se muito 

importante. Sem o aprendizado coreano e sua obtenção de posições na 

concorrência internacional, nem as exportações à base de mão-de-obra 

barata teriam sido superadas, nem o parque industrial pesado teria tido 

algum fôlego. 

4.3 O AJUSTAMENTO ESTRUTURAL E A LIBERALIZAÇÃO NOS ANOS 80 

Para analisar-se o caso coreano, é necessário enfatizar que o nível de 

investimentos brutos no PIB daquele país se manteve elevado mesmo nos 

primeiros anos da década de 80, quando ocorreu o auge da crise de 

endividamento externo. 

Isso fazia parte do esforço de transição industrial previsto no 4 o e no 

5 o Planos Qüinqüenais de Desenvolvimento (1977/1986), segundo os quais, 

"após a implantação/consolidação do núcleo da indústria pesada 

correspondente ao 3 o Plano (1972/1976), caberia então um aprofundamento 

industrial na eletrônica e na automobilística, bem como a reestruturação dos 

setores já instalados." (CANUTO, 1994, p. 110) 

Vários dos setores que se encontravam com problemas de 

capacidade ociosa e/ou de ordem tecnológica, no início da década de 80 

(petroquímica, metais não-ferrosos, bens de capital produzidos em série, por 

exemplo) e que sofreram reestruturação, já mostravam sinais de 

recuperação em meados dessa década. 

O crescimento com a alteração na estrutura industrial e nas 

exportações não teria ocorrido sem um programa de investimentos. Esse 

programa proporcionou a emergência coreana em mercados internacionais 

de produtos de alto valor agregado. 
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TABELA 1 - DESEMPENHO INDUSTRIAL ENTRE 1979 E 1988 PARA ALGUNS 

PAÍSES SELECIONADOS 0* 

BRASIL CHILE CORÉIA MÉXICO 

Indústrias 
Pesadas ( 2 ) 

Indústrias 
Químicas ( 3 ) 

Indústrias Leves ( 4 ) 

Indústria 
Manufatureira 

0,6 

2,6 

1,5 

1,5 

1,6 

0,6 

1,5 

2,7 

17,2 

7,5 

2,6 

11,7 

2,7 

3,4 

7,8 

2,1 

FONTE: Chang (1993, p. 135) 
NOTA: Extraído de ALDRIGHI, D. M. Financiamento e Desenvolvimento 

Econômico: teorias e a experiência coreana. São Paulo: 1997. 368 p. 
(1) Taxas médias anuais de crescimento real da produção 
(2) Incluem indústrias de ferro e aço, metais não-ferrosos, produtos metálicos, 

máquinas, equipamentos de transporte e aparelhos de precisão 
(3) lincluem indústrias de produtos químicos, refinarias de petróleo, derivados de 

petróleo e carvão, produtos de borracha e produtos plásticos 
(4) Incluem indústrias alimentícias, bebidas fumo, têxteis, vestuário, couro e 

derivados, calçados, produtos de máquinas, madeira, móveis, papel e 
celulose, cerâmicas, vidro, produtos não-metálicos e outros 

Essa transição ocorreu em meio a fortes aumentos no déficit 

comercial de bens e serviços e no déficit em conta-corrente do balanço de 

pagamentos, ambos em relação ao PIB, passando, respectivamente, de 3% 

para 7,8% e 2,2% para 8,6%, entre 1978 e 1980. Refinanciamento e novos 

recursos, às taxas de juros da época, elevaram a dívida externa do nível de 

35,8% do PIB em 1979 para 53,9% em 1985. (CANUTO, 1994, p. 111) 

Contudo, a partir de 1986, saldos positivos no comércio de bens e 

serviços e em conta corrente, com redução no índice dívida externa total/PIB 

para 29,5% em 1987, marcaram a economia coreana. Enquanto isso, o PIB 

crescia a taxas anuais superiores a 1 1 % em 1985/88. Ao mesmo tempo, a 

economia conseguia sustentar o endividamento externo crescente, enquanto 

implementava o programa de reestruturação industrial na primeira metade 

da década. (CANUTO, 1994, p. 112) 

Por volta de 1979, o governo percebeu a situação perigosa devido as 

instabilidades estruturais. Assim, ele iniciou um programa de estabilização 

delineado para controlar disparidades, eliminar distorções de preço e promover 
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a competição. Por isso, o governo forçou a fusão de empresas que estavam 

com problemas de excesso de capacidade. Assim, a o programa de 

reestruturação gerou a concentração crescente da economia, já que muitas das 

empresas com problemas foram incorporadas pelos grandes conglomerados 

coreanos {chaebol). Além disso, as restrições governamentais sobre os 

investimentos diretos externos foram reduzidas drasticamente, a fim de 

promover a competição. (KOREA.NET) 

Existem dois pontos essenciais da experiência coreana que explicam 

como ela pôde atravessar, de maneira ativa, a crise do endividamento 

externo nas economias periféricas (CANUTO, 1994, p. 112): 

1. A Coréia encontrou alternativas à saída dos bancos norte-americanos, 

para conseguir manter a elevação do quociente dívida/PIB. Bancos 

japoneses e novas formas de captação de recursos (securities) 

resolveram esse problema. Com relação às securities, bônus e títulos 

similares ascenderam na composição da entrada de recursos no país, 

de 1,6% em 1977/81 para 10% em 1982 e 25,3% em 1984. 

2. A disponibilidade dessas duas fontes de financiamento externo 

tornou-se viável em decorrência da estrutura da dívida externa 

coreana. O setor privado não-financeiro e as instituições financeiras 

(incluindo os bancos privatizados em 1981/83) somaram sempre mais 

de 50% do estoque de débitos de longo prazo. Mais de 80% da dívida 

sempre esteve sob garantia governamental direta ou indireta. Mas 

isso não significou uma absorção pelo Estado dos passivos externos. 

O sistema bancário em processo de privatização crescia em 

participação no estoque da dívida. Foram os chaebol maiores (os grandes 

conglomerados industriais) que assumiram o controle acionário desses 

bancos. Assim, tornou-se mais seguro para os compradores internacionais 

de securities e os bancos japoneses financiarem estruturas patrimoniais de 

empresas internacionalizadas, pois essas empresas tinham receitas 

regulares de exportação, como contrapartida. 

Assim, os elevados índices de exportação/PIB só se concretizaram 

porque os investimentos coreanos não se estagnaram, inclusive no 

http://KOREA.NET
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momento de auge da crise. A alteração na estrutura industrial da Coréia do 

Sul reforçou sua inserção internacional, já que os termos de troca só 

evoluíram em seu favor, após o 2 o choque do petróleo. 

É importante destacar os principais pontos da reforma financeira 

implementada nos primeiros anos da década de 80: primeiro, a privatização 

dos bancos ocorrida em 1981/83; e segundo, a desregulamentação das 

operações das instituições financeiras não-bancárias. 

Esse movimento de liberalização financeira é parte da reestruturação 

coreana, com um pacote de reformas que teria abrangido a substituição de 

incentivos e subsídios setoriais por estímulos a investimentos em P&D bem 

como uma redução do protecionismo. 

A transição a setores de maior dinamismo e de produtos de alto valor 

agregado, como a eletrônica e a automobilística, completava um grande 

ciclo de investimentos em capital fixo financeiramente alavancados por meio 

da intermediação financeira estatal. Havia-se montado um parque industrial 

pesado com capacidade instalada e incorporação de tecnologia mais que 

suficientes para produzir para o mercado interno e externo. 

Contudo, as oportunidades de aprofundamento/diversificação 

industrial, em termos de mercados locais e/ou externos, não estavam em 

geral associadas a ondas de investimentos em capital fixo na magnitude das 

anteriores. Além disso, o amadurecimento dos investimentos dos principais 

chaebol e sua consolidação comercial e financeira internacional já lhes 

permitia entrar em nova fase. 

Segundo CANUTO (1994, p. 116), "na eletrônica, bem como nas 

novas atividades de alta tecnologia eleitas como prioritárias (novos 

materiais, química fina), a direção da política de fomento industrial apontava 

agora para as atividades em P&D. (...) Em lugar dos subsídios financeiros 

(...) e orçamentários do governo, colocava-se agora a primazia de gastos 

diretos por este último. A propriedade estatal do sistema bancário exaurira 

sua funcionalidade no novo perfil da política industrial." 

Com a eliminação de subsídios orçamentários não mais necessários e 

a ausência de uma absorção massiva de dívidas privadas, além da 

continuidade do crescimento econômico, o déficit fiscal do governo foi 
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reduzido. Na Coréia, as mudanças ocorridas na estrutura de propriedade e 

valor de ativos e passivos apressaram o fim da crise. 

O suporte dos bancos japoneses à reestruturação coreana teve uma 

contrapartida em termos de repasse de tecnologia. Desde o primeiro 

instante da industrialização pesada coreana nos anos 70, empresas 

japonesas já haviam sido uma grande fonte de tecnologia, papel acentuado 

no ajustamento estrutural rumo à eletrônica e à automobilística. 

A reestruturação coreana foi favorecida por sua posição geográfica 

perante o Japão, justamente a economia na qual se desenvolvera ao 

máximo a tecnologia de fabricação na metalurgia e na metal-mecânica e que 

se tornara uma "máquina de exportação". 

A relação de complementaridade, entre empresas japonesas e 

coreanas, funcionou bem no período entre meados dos anos 70 e 80. 

Contudo, a partir de 1985, acelerou-se a substituição de produtos japoneses 

por coreanos. "A valorização do iene (50%) - maior que a do won sul-

coreano (20%) - em relação ao dólar em 1985-87, o rápido aprendizado 

tecnológico das firmas coreanas, bem como o protecionismo mais 

acentuado sobre o Japão, abriram várias oportunidades de expansão 

aproveitadas pelos chaebol." (CANUTO, 1994, p. 123) 

O ótimo desempenho das exportações com a alteração estrutural nos 

anos 80 foi baseado não só na relação favorável com o Japão e os Estados 

Unidos, mas também no esforço local de investimentos e de aprendizado 

tecnológico em direção à menor dependência do exterior. Ao invés de 

qualquer integração liberal à economia mundial, esteve ligada ao seu êxito 

uma articulação entre seu Estado e os conglomerados locais. 

O PNB cresceu entre 1982 e 1988 em média 10,5% ao ano, e a inflação 

foi reduzida para uma média abaixo de 5% ao ano, após 1982. A Coréia do Sul 

conseguia, já a partir de 1986, superávits comerciais, chegando em 1988 a U$ 

14,2 bilhões. Nessa década, a economia gerou em torno de 2,8 milhões de 

novos empregos, a taxa de desemprego chegou ao nível mais baixo em sua 

história em 2,5% no ano de 1988. (KOREA.NET) 

http://KOREA.NET
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TABELA 2 - NÍVEIS DE PRODUTO, PRODUTO PER CAPITA, TAXA DE CÂMBIO E TAXAS DE CRESCIMENTO 

continua 

ANO 
PIB EM US$ 

MILHÕES 

PNB EM 
US$ 

MILHÕES 

PIB PER 
CAPITA 
EM US$ 

PNB PER 
CAPITA 
EM US$ 

TAXA DE 
CÂMBIO 

TAXAS REAIS DE CRESCIMENTO (EM % ) ( 2 ) 

ANO 
PIB EM US$ 

MILHÕES 

PNB EM 
US$ 

MILHÕES 

PIB PER 
CAPITA 
EM US$ 

PNB PER 
CAPITA 
EM US$ (WON/ 

US$) ( 1 ) Investimento Exportação Importação PIB 

1963 3 843 3 862 143 144 130 
1964 2 780 2 799 100 101 256 -29,69 -29,55 96,75 -27,51 
1965 2 937 3 966 104 105 272 3,20 3,51 6,26 5,94 
1966 3 776 3 824 130 132 271 25,79 26,14 -0,22 28,94 
1967 4 585 4 665 152 155 275 16,70 17,25 1,26 21,99 
1968 5 790 5 872 188 190 282 23,39 22,98 2,51 25,88 
1969 6 996 7 078 222 224 304 18,14 17,87 8,15 20,54 
1970 8 603 8 641 267 268 317 20,29 19,42 4,01 22,07 
1971 9 052 9 041 275 275 373 3,17 2,60 17,89 4,64 
1972 10 454 10414 312 311 399 13,32 13,02 6,86 15,18 
1973 13 625 13 532 400 397 398 28,08 27,70 -0,35 29,95 
1974 15 638 15 502 451 447 484 12,82 12,61 21,76 14,56 
1975 21 124 20 796 599 589 484 32,82 31,90 0,00 34,15 
1976 28 917 28 550 807 796 484 34,72 35,10 0,00 37,29 
1977 37 343 36 791 1 026 1 010 484 27,15 26,89 0,00 28,87 
1978 50 262 49 591 1 360 1 341 484 32,56 32,75 0,00 34,79 
1979 64 717 63 641 1 724 1 696 484 26,84 26,42 0,00 28,33 
1980 57 647 55 690 1 512 1 461 660 -12,30 -13,85 36,34 -12,49 
1981 67 783 64 994 1 715 1 679 701 15,76 14,90 6,15 16,71 
1982 72 707 69 688 1 849 1 772 749 5,60 5,56 6,90 7,22 
1983 80 243 77 589 2 011 1 944 796 8,76 9,72 6,24 11,34 
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TABELA 2 - NÍVEIS DE PRODUTO, PRODUTO PER CAPITA, TAXA DE CÂMBIO E TAXAS DE CRESCIMENTO 
conclusão 

ANO PIB EM US$ 
MILHÕES 

PNB EM 
US$ 

MILHÕES 

PIB PER 
CAPITA 
EM US$ 

PNB PER 
CAPITA 
EM US$ 

TAXA DE 
CÂMBIO 
(WON/ 
US$) ( 1 ) 

TAXAS REAIS DE CRESCIMENTO (EM % ) ( 2 ) 

ANO PIB EM US$ 
MILHÕES 

PNB EM 
US$ 

MILHÕES 

PIB PER 
CAPITA 
EM US$ 

PNB PER 
CAPITA 
EM US$ 

TAXA DE 
CÂMBIO 
(WON/ 
US$) ( 1 ) Investimento Exportação Importação PIB 

1984 87 798 84 704 2 173 2 096 827 8,06 7,82 4,01 9,17 
1985 90 819 87 720 2 225 2 149 890 2,43 2,55 7,59 3,56 
1986 108 458 105 177 2 634 2 554 861 18,35 18,82 -3,24 19,90 
1987 136 452 133 818 3 292 3219 792 25,00 26,04 -8,02 27,23 
1988 187 053 184 521 4 457 4 397 684 35,38 36,58 -13,66 37,89 
1989 210419 208 643 4 965 4 923 680 11,40 11,98 -0,66 13,07 
1990 241 100 239 375 5 624 5 584 716 13,27 13,42 5,41 14,73 
1991 273 661 271 663 6 324 6 278 761 12,46 12,44 6,20 13,49 
1992 293 921 291 653 6 732 6 680 788 6,44 6,40 3,63 7,36 
FONTE: FMI. Estadísticas Financieras Internacionales: Anuário. 1993 
NOTA: Extraído de ALDRIGHI, D. M. Financiamento e Desenvolvimento Econômico: teorias e a experiência coreana. 

São Paulo: 1997. 368 p. 
(1) Taxa de câmbio no final do período. 
(2) Para o cálculo das taxas reais de crescimento do PIB, importação, exportação e investimento, foram utilizados os valores em 
Won e o deflator do PIB 
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5 POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS COM O COMÉRCIO 

INTERNACIONAL 

5.1 O DIRIGISMO DESENVOLVIMENTISTA NA CORÉIA DO SUL 

O regime sul-coreano, a partir da década de 60, tem sido com êxito, 

elitista, dirigista e intervencionista. 

Delineada a trajetória do padrão de crescimento industrial coreano 

nas décadas de 60, 70 e 80, cabe explicitar as principais características que 

configuram a peculiaridade da estratégia de desenvolvimento desta 

economia. 

TABELA 3 - PLANOS QÜINQÜENAIS: TAXAS PREVISTAS E EFETIVAS DE 

CRESCIMENTO DO PNB (EM %) 

PLANO ANOS 

Primeiro PQDE 
Efetiva 

1962 
5,7 
2,2 

1963 
6,4 
9,1 

1964 
7,3 
9,6 

1965 
7,8 
5,8 

1966 
8,3 

12,7 

Média 
7,1 
7,9 

Segundo PQDE 
Efetiva 

1967 
9,0 
5,8 

1968 
8,5 

14,9 

1969 
8,5 
8,0 

1970 
8,5 
7,1 

1971 
8,6 

13,6 

Média 
8,6 
9,9 

Terceiro PQDE 
Efetiva 

1972 
10,0 
10,3 

1973 
9,0 

11,6 

1974 
9,0 
6,4 

1975 
9,0 

-6,2 

1976 
9,2 
6,6 

Média 
9,2 
5,7 

Quarto PQDE 
Efetiva 

1977 
10,0 
10,3 

1978 
9,0 

11,6 

1979 
9,0 
6,4 

1980 
9,0 

-6,2 

1981 
9,0 
6,6 

Média 
9,2 
5,7 

Quinto PQDE 
Efetiva 

1982 
8,0 
7,2 

1983 
7,5 

12,6 

1984 
7,5 
9,3 

1985 
7,5 
7,0 

1986 
7,5 

12,9 

Média 
7,6 
9,8 

FONTE: Kuznets 
NOTA: Extraído de ALDRIGHI, D. M. Financiamento e Desenvolvimento 

Econômico: teorias e a experiência coreana. São Paulo: 1997. 368 p. 
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ALDRIGHI (1997, P. 153) diz que "um primeiro traço distintivo e talvez 

a espinha dorsal desta estratégia reside no processo de planejamento 

comandado pelo governo que, promovendo o intercâmbio sistemático de 

informações entre o setor privado e as diversas instâncias da burocracia 

estatal, atenua as incertezas e torna as decisões mais consistentes e 

eficientes. Através deste processo no qual participam ativamente as 

empresas privadas e o setor público se informam dos objetivos e das 

diretrizes de política com o crescimento econômico. (...) Desde 1961, o 

governo formula planos qüinqüenais de desenvolvimento através dos quais 

são definidas as indústrias prioritárias, as metas relativas ao crescimento 

das exportações, dos investimentos e da produção por setor e no agregado, 

e os instrumentos de implementação", (ver tabela 3) 

O 1 o Plano Qüinqüenal de Desenvolvimento Econômico (PQDE), 

cobrindo o período 1962/66, privilegiou a produção de energia, a construção de 

infra-estrutura, a produção de grãos, e a criação ou a expansão de indústrias 

substitutivas de importação, como cimento, fertilizantes químicos e fibras 

sintéticas. O plano seguinte (1967/71) priorizaria o aumento da produtividade e 

dos níveis de produção, notadamente no setor exportador, e os investimentos 

nas indústrias de produtos químicos, máquinas, ferro e aço. Além de manter 

como prioridade a expansão das exportações e a promoção da substituição de 

importações nas indústrias pesadas e químicas, o 3 o PQDE (1972/77) 

estabeleceu como metas a modernização do setor rural e a redução das 

disparidades regionais. Diversas ocorrências na área internacional levariam o 

governo a concentrar esforços e recursos no fomento das indústrias químicas e 

pesadas. Os desdobramentos do choque do preço do petróleo em 1973 

repercutiriam na definição dos alvos visados pelo 4 o PQDE (1977/81), uma vez 

que inviabilizaram a competitividade do país, carente deste insumo, nos 

setores das indústrias pesadas e químicas intensivos em energia. Assim, entre 

as prioridades do 4 o PQDE, incluem-se a promoção de indústrias intensivas em 

trabalho qualificado (como eletrônica, máquinas e navios), a eliminação do 

hiato de poupança e a expansão das exportações de serviços de construção. 

Embora mantendo pontos de continuidade com os planos anteriores 

(ênfase na promoção da indústria eletrônica e de máquinas e no fomento ao 

desenvolvimento regional equilibrado), o 5 o PQDE (1982/86) inova o elenco de 
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prioridades, com a inclusão da estabilidade de preços, da liberalização da 

economia, e do desenvolvimento social. Anuncia o propósito do governo de 

reduzir sua intervenção na economia e de promover a concorrência de modo a 

permitir "ao mecanismo de mercado exercer o seu papel apropriado", isto é, de 

fomentar a eficiência econômica. 

Por fim, o 6 o PQDE (1987/91) definiu como metas o crescimento elevado 

da produção para ampliar a oferta de emprego, o desenvolvimento de um 

welfare state (salário mínimo, seguro-saúde, sistema previdenciário), a 

elevação dos gastos com pesquisa e desenvolvimento (especialmente 

pesquisa básica) e a intenção de "reduzir a pesada dependência do 

crescimento econômico do país ao comércio internacional". 

Ao longo da industrialização pesada, os principais agentes financeiros 

internos foram os bancos estatais e um conjunto de instituições financeiras 

não-regulamentadas. Desde o início dos anos 60, até sua privatização em 

1981-83, permaneceram estatais os cinco maiores bancos comerciais, os 

principais veículos de intermediação financeira no período. No ano de 1972, 

87% do valor agregado gerado no sistema financeiro estava localizado em 

órgãos públicos. (CANUTO, 1994, p. 42) 

A reforma de meados dos anos 60 aumentou o controle do governo 

sobre os fluxos financeiros. Assim, o governo utilizou o controle direto sobre 

os empréstimos bancários e sobre as entradas de capital externo para 

direcionar a alocação dos recursos ao investimento e ao capital de giro. 

CANUTO diz ainda que: 

O g o v e r n o s u l - c o r e a n o t i nha o con t ro le s o b r e ma is de 2/3 dos recursos que se 

p o d i a m invest i r no país du ran te o pe r í odo da ráp ida ace le ração do seu 

c r e s c i m e n t o . Es te pode r g o v e r n a m e n t a l fo i f i r m e m e n t e u t i l i zado para gu ia r o 

i nves t imen to para d i r eções esco lh i das , m e d i a n t e t axas de ju ros d i f e renc iadas e 

d i spon ib i l i dades de c réd i to . (...) N e n h u m Es tado , do lado de fo ra do b loco 

soc ia l i s ta , a l g u m a vez c h e g o u per to des ta ex tensão de con t ro le sob re os recu rsos 

da e c o n o m i a pass íve is de i nves t imen to . 

O controle governamental sobre os recursos passíveis de 

investimento foi apenas uma parte do forte teor de dirigismo estatal no 

processo de industrialização sul-coreano. Esse dirigismo foi caracterizado 
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pela busca de antecipação diante dos desdobramentos da industrialização -

como nos preparativos, já em meio ao boom exportador de manufaturas 

leves, nos anos 60, para se atingir a etapa pesada. 

CANUTO (1994, p. 43) afirma que "incentivos financeiros, fiscais, 

gastos públicos e a liberalização de câmbio e importações convergiam para 

os objetivos selecionados, configurando uma coerência na política industrial. 

(...) A industrialização exportadora, em lugar do laissez-faire, tivera como 

suporte a articulação Estado-capital em torno do planejamento manifesto 

nos atributos de antecipação, seletividade, flexibilidade e coerência, com os 

quais o poder fiscal, financeiro e regulador das transações com o exterior 

pelo governo foram discricionariamente acionados (...)." 

Além disso, o dirigismo envolveu também políticas de estruturação de 

mercados, ou seja, o controle por parte do Estado de induzir ou restringir a 

conformação das estruturas setoriais emergentes na industrialização 

pesada. 

Nos anos 80, tornaram-se conhecidos os chaebol coreanos, que são 

grupos conglomerados enormes, cujas atividades se estendem a todos os 

setores, embora concentrados na atividade manufatureira e na construção. 

Cada um dos cinco maiores - Samsung, Hyundai, Daewoo, Lucky-Goldstar 

e Sunkyong - atua em uma gama altamente diversificada de atividades, que 

abrange a maioria dos ramos industriais. Assim, os chaebol constituíram os 

principais agentes para a execução do projeto estatal de industrialização 

pesada. Em 1974, o grupo dos cinco maiores conglomerados tinha 

faturamentos em conjunto que eqüivaliam a 11,6% do PNB, passando para 

52,4% em 1984. (CANUTO, 1994, p. 44) 

Se comparada a outros países que se industrializaram no pós-guerra, 

a Coréia optou por crescer, maximizando a concentração de capital. As 

grandes empresas dominam a economia coreana, e as razões para isso se 

relacionam com a escala - as indústrias de grande porte se beneficiarão da 

eficiência gerada por grandes volumes de produção e de uma concentração 

de capital. E, para se obter o máximo de eficiência, foi importante ganhar 

escala em um curto período de tempo. (KANG, 1990, p.44) 
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As empresas públicas também tiveram papel importante no aparelho 

produtivo, na produção de fertilizantes, petroquímica, refino de petróleo 

siderurgia, entre outros setores. 

Com uma participação grande sobre a estrutura produtiva, é 

presumível também o controle sobre o ingresso de capital externo. De fato, 

o Estado coreano submeteu os fluxos de investimento e tecnologia a um 

tratamento muito mais detalhado, extensivo e restritivo, em termos de 

acesso ao mercado local, composição acionária, transferência de tecnologia, 

se comparado à América Latina, por exemplo. No início dos anos 80, apenas 

6% das empresas com presença de capital externo eram integralmente 

possuídas por este, enquanto no Brasil essa proporção era de 60%. 

(CANUTO, 1994, p. 46) 

A imagem comum dos NICs (Newly Industrializing Countries) asiáticos 

enquanto "economias abertas", como a Coréia do Sul, em contraste com o 

"fechamento" latino-americano, refletiria na realidade o grau de abertura 

comercial, e não o ingresso de investimentos estrangeiros naquele país. 

A implementação de uma estratégia com orientação marcadamente 

exportadora, a partir de meados da década de 60, exigiu o recurso ao capital 

estrangeiro, que ingressa na Coréia do Sul, em sua maior parte, na forma de 

empréstimos, sendo os investimentos diretos pouco expressivos - uma 

característica que continuaria pelas décadas seguintes. (ALDRIGHI, 1997, p. 

146) 

5.2 POLÍTICA COMERCIAL 

Um dos pontos principais na reforma dos anos 60 foi a liberalização 

comercial. Contudo, ela não ocorreu sobre todas as importações. As 

importações destinadas ao mercado interno (diretamente ou na forma de 

insumos) permaneceram sujeitas a tarifas e a restrições quantitativas. O que 

ocorreu foi a liberação de importações de bens de capital e produtos 

intermediários utilizados para a produção de bens exportados. 

O principal instrumento para a geração de desenvolvimento 

econômico se tornou a ênfase nas exportações. Isso ocorreu em grande 
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parte pela falta de recursos naturais, baixa acumulação de capital e um 

mercado interno relativamente pequeno. (KANG, 1990, p. 42) 

Estabeleceu-se, portanto, uma estrutura dual de política comercial, na 

qual os exportadores se defrontavam com condições de operação 

aparentemente próximas do "livre comércio". 

Além disso, os agentes privados locais, no que se refere à 

possibilidade de utilizar mão-de-obra e bens não comercializáveis para 

organizar atividades de exportação, podiam se beneficiar dos preços em 

conformidade com as vantagens comparativas de cada país, sem sofrer o 

custo da proteção de máquinas e insumos intermediários. 

De outro lado, a outra parcela de recursos ocupados correspondia às 

atividades produtivas de bens protegidos, direcionadas ao mercado 

doméstico. 

"Essa dualidade na política comercial foi basicamente mantida nos 

anos 70, sem que isto significasse a permanência da distribuição de 

atividades nos dois conjuntos ou a passividade estatal em relação aos fluxos 

comerciais, qualificando-se, pois, a assertiva de que se tratava de um 

regime de livre comércio para os exportadores". (CANUTO, 1994, p. 50) 

Portanto, na estratégia de desenvolvimento guiada pelo Estado, a 

orientação voltada essencialmente para as exportações ocupa um lugar de 

destaque. Contudo, a experiência coreana de desenvolvimento foi conduzida 

pelo governo através de um regime dual de política que combinou medidas 

de promoção às exportações em indústrias em que a economia desfrutava 

de vantagens comparativas estáticas e medidas de incentivo à substituição 

de importações em industrias cuja competitividade internacional visava-se 

conquistar. (ALDRIGHI, 1997, p. 159) 

Vários incentivos foram criados para estimular o setor privado. A 

estrutura básica do sistema foi tal que as firmas que tinham significativo 

volume de exportações foram muito mais beneficiadas do que as de baixa 

exportação. 

Houve subsídios financeiros, que foram o sustentáculo de muitas das 

atividades em que os exportadores precisam se envolver: aquisição e 

importação de matérias-primas no exterior, produção e atividade de 

marketing em outros países. 
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Isenções fiscais também foram agressivamente empregadas. Estes 

incentivos contribuíram, em grande medida, para o desenvolvimento das 

exportações. 

KANG (1990, p. 43) afirma que "a qualidade intrínseca dos itens de 

exportação se tornou crescentemente sofisticada, deslocando-se de 

produtos primários, que originalmente eram exportados, para produtos 

manufaturados. (...) Conforme o tempo foi passando, isto se voltou para 

produtos pesados e químicos tais como o aço, estaleiros e assim por diante, 

sendo que - por fim - a Coréia evoluiu na direção de indústrias que 

empregam ou alta tecnologia ou sofisticados conhecimentos. Esta 

deslocação no conteúdo dos produtos proveio principalmente do 

planejamento econômico e industrial". 

O acesso a divisas continuou controlado, além do acompanhamento 

sobre os fluxos comerciais. O comércio não se tornou livre, mas sim 

exercido mediante controles tarifários e quantitativos seletivos, que buscava 

minimizar o impacto da proteção sobre a competitividade das atividades 

exportadoras. 

A Coréia do Sul adotou, portanto, uma política comercial, utilizando-se 

de mecanismos como restrições quantitativas, tarifas seletivas e gradual 

incorporação de bens de capital e intermediários produzidos pela indústria 

pesada local nas atividades de exportação. 

A seletividade, flexibilidade e coerência das estratégias de 

industrialização exportadoras passavam por uma dualidade de tratamento 

no setor industrial: as atividades competitivamente bem-estabelecidas 

receberam do governo a "sintonia fina" das políticas de incentivos, no que se 

refere à minimização ou eliminação de impactos das indústrias infantes e de 

eventuais defasagens cambiais. As políticas comerciais, ao invés de 

negarem, confirmavam o dirigismo presente na Coréia do Sul. 

A vigência de um regime implícito de livre comércio para exportadores 

compensou em grande parte as distorções provocadas pelas medidas 

protecionistas. O financiamento subsidiado às exportações e a própria 

canalização do investimento externo para as atividades exportadoras, ao 

não criarem clivagens entre as economias locais e o resto do mundo, teriam 

exercido menor efeito desequilibrador. 
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CANUTO (1994, p. 55) fala ainda sobre o crescimento coreano e a 

intervenção estatal que: 

Depo is do f ler te c o m o m a u e x e m p l o da A m é r i c a La t ina , a C o r é i a ter ia re to rnado a 

sua tr i lha nos anos 8 0 , r e t o m a n d o c o m isso o d i n a m i s m o indus t r i a l -expor tado r . (...) 

A despe i to do fa to de q u e os pó los d i n â m i c o s do recen te boom e xpo r t ado r t ê m s ido 

j u s t a m e n t e indús t r ias que s o f r e r a m fo r te i n te rvenção es ta ta l , a " i n te rvenção 

excess i va " ter ia p r o v o c a d o "e fe i tos a d v e r s o s " , rever t idos m e d i a n t e po l í t i cas de 

p r i va t i zação bancá r i a e l i be ra l i zação f i nance i ra , de r e d u ç ã o na p ro teção c o m e r c i a l , 

de cor te nos gas tos púb l i cos (...). 

Comparando-se o Leste da Ásia com a América Latina, percebe-se 

que o desenvolvimento latino-americano teria sido frágil, porque foi artificial 

e desequilibrado. Já o desenvolvimento asiático (o coreano, por exemplo) 

seria sólido, sendo que os países dessa região avançaram com base na 

formação de estoques de fatores, maior confiança nos mercados e 

integração com a economia mundial. 

5.2.1 Orientação para as Exportações 

Até o início dos anos 70, o padrão de crescimento econômico coreano 

apóia-se na exploração da mão-de-obra abundante e de outros recursos 

ociosos que definiam as vantagens comparativas da economia coreana em 

favor das exportações de bens intensivos em trabalho. Durante a vigência 

do 1 o e 2 o planos qüinqüenais (respectivamente, 1962-1966 e 1967-1971), a 

intervenção governamental na economia não apresentou um viés setorial 

(no sentido de influir na composição industrial), recorrendo basicamente a 

políticas de promoção às exportações em geral. (ALDRIGHI, 1997, p. 146) 

Nos anos 70, este quadro seria alterado, passando a prevalecer uma 

política de targeting industrial marcadamente setorial, ainda que as 

exportações permaneçam entre as principais prioridades governamentais. 

A ameaça de perda de competitividade nos produtos que até então 

haviam predominado na pauta de exportações da Coréia, devido ao 

aumento dos salários internos, à concorrência crescente de outros países 
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em desenvolvimento e ao aumento do protecionismo nos países 

desenvolvidos contra as manufaturas leves dos países em desenvolvimento, 

explica a necessidade de se adotar uma estratégia voltada para o upgrading 

industrial com o objetivo de tornar a economia menos dependente e de 

capacitá-la a se inserir nos mercados internacionais de produtos de alto 

valor agregado e tecnologicamente mais sofisticados. 

Tomando-se como base isso, o 3 o e 4 o planos qüinqüenais 

redirecionaram o eixo do crescimento das manufaturas leves para as 

indústrias pesadas e químicas (HCI) - que foram selecionadas, também, 

pela potencialidade exportadora e por poderem fornecer insumos 

intermediários para as indústrias exportadoras 1. Além disso, a economia 

ficava vulnerável, com aumentos dos preços de insumos estratégicos, como 

foi o caso da crise do petróleo em 1973. (ALDRIGHI, 1997, p. 148) 

Analogamente à experiência japonesa, a proteção no mercado 

doméstico às indústrias nascentes era concebida como um instrumento de 

criação de vantagens competitivas nos mercados internacionais, e não 

apenas para substituir as importações domésticas (o que poderia incentivar 

a acomodação das empresas). Passado um prazo delimitado durante o qual 

as empresas da indústria protegida eram forçadas a alcançar a 

competitividade, as restrições às importações eram removidas. 

As autoridades econômicas coreanas eram universalistas na 

concessão de incentivos às exportações e altamente seletivas na proteção 

às importações. 

O programa de incentivo às indústrias pesadas e químicas adotado 

nos anos 70 é um bom exemplo desta estratégia de promoção das 

exportações protegidas baseadas em indústrias nascentes. Tendo-se como 

base a demanda potencial limitada dos mercados domésticos e as elevadas 

economias de escala com que a maioria destas indústrias opera, só se 

justificaria a instalação de plantas se a produção contemplasse também a 

conquista de mercados externos. O protecionismo atrelado à constituição de 

capacidade exportadora em indústrias que inicialmente competiam com as 

1 As HCI c o m p r e e n d i a m três g rupos : as indústr ias qu ímica , de petró leo e de carvão; as 
indústr ias de meta is bás icos (aço, ferro e meta is não- fer rosos) ; e as de produtos metál icos 
manufa tu rados , máqu inas , ins t rumentos elétr icos e eletrônicos e equ ipamentos de t ransporte. 
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importações viabilizou em um período curto de tempo a superação das 

desvantagens comparativas. 

Segundo CANUTO (1994, p. 121), um aspecto importantíssimo que 

marcou a reestruturação econômica coreana foi o padrão global de comércio 

triangular entre a Coréia do Sul, Estados Unidos e Japão. Das crescentes 

exportações coreanas, parcelas cada vez maiores se dirigiram para os 

Estados Unidos, com o Japão em segundo lugar. Isso porque o crescimento 

comercialmente aberto da economia norte-americana, na primeira metade 

da década, constituiu o grande escoadouro externo para a Coréia. Assim, a 

Coréia possuía déficits comerciais com o Japão e saldos comerciais 

crescentes com os Estados Unidos. 

5.2.2 Os Investimentos e a assistência do capital externo 

Apesar da centralidade das exportações em sua configuração, o 

modelo de desenvolvimento coreano não pode ser reduzido ao regime 

comercial export-led. O objetivo delineado pelos planos governamentais era 

o da independência econômica, sendo o investimento o veículo para se 

atingi-la. 

Outro ponto importante é o de que o modelo de crescimento 

acelerado trilhado pela economia coreana caracterizou-se pelo influxo amplo 

de poupança externa. Nos anos 50 e até o início dos anos 60, 

preponderaram na composição de recursos que ingressaram no país as 

transferências unilaterais, sobretudo a ajuda norte-americana. O novo 

governo militar instalado em 1961 alteraria este quadro através de um 

conjunto de medidas que estimulava os influxos de capital na forma de 

empréstimos. Incluíam-se entre estas medidas: a concessão, pelo governo 

ou por instituições financeiras públicas, de garantias de repagamento aos 

empréstimos externos tomados pelo setor privado; as alterações nas normas 

que regulamentavam a entrada de capital estrangeiro (em 1966); e as 

reformas financeiras de 1965 - que, elevando as taxas de juros de depósitos 

e dos empréstimos, tornam os empréstimos externos mais baratos em 

comparação ao financiamento doméstico. Neste período, o crédito externo 
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foi utilizado sobretudo para o financiamento das exportações coreanas, das 

importações de bens de capital destinadas às indústrias exportadoras de 

manufaturas leves, da substituição de importações nas indústrias de cimento 

e fertilizantes, e de projetos de infra-estrutura. (AMSDEN, 1989, p. 95-96) 

ALDRIGHI (1997, p. 167) diz ainda que "com a assistência do capital 

externo, a economia pôde manter um déficit crônico em conta corrente que 

viabilizou taxas elevadas de investimento. A elevação do serviço da dívida a 

níveis preocupantes (impulsionada pelo crescimento acelerado da dívida 

externa, que salta de US$ 177 milhões em 1965 para US$ 2.922 milhões em 

1971) levaria as autoridades econômicas a assinar um acordo stand-by com 

o FMI através do qual se comprometiam a reduzir os fluxos de capital de 

curto prazo (inferior a três anos)." 

Do mesmo modo, a expansão sustentada dos investimentos e da 

produção nos anos 70 não se efetivaria sem o ingresso da poupança 

externa, uma vez que as receitas de exportação eram insuficientes para 

atender as necessidades de divisas para o ambicioso programa de fomento 

às indústrias pesadas e química. A dívida externa coreana cresceu 

rapidamente nesta década. Contudo, a escalada perigosa da dívida externa 

deve-se basicamente aos choques externos, uma vez que o gap da 

poupança apresentou níveis elevados apenas nos anos subseqüentes ao 

aumento no preço do petróleo e na taxa de juros. 2 

Os empréstimos externos, além de se destinarem ao financiamento 

dos investimentos de longo prazo (e não do consumo ou da fuga de capital, 

como em países latino-americanos), serviram também para evitar que os 

choques externos desviassem a economia coreana da rota de crescimento 

sustentado. 

A experiência coreana de endividamento externo demonstra a 

participação relativamente menor dos débitos do setor público, o que evitou 

que os ajustes aos choques (desvalorização da taxa cambial, por exemplo) 

onerassem as finanças governamentais, desdobrando-se me pressões 

inflacionárias. 

Segundo A L D R I G H I (1997, p. 168), entre 1972 e 1984, o déficit em conta corrente do balanço 
de pagamentos med ido e m relação ao P N B superou os 5 % e m 1974, e m 1975, e entre 1979 e 
1981, sendo que e m 1977 ocorre um ligeiro superávi t . 
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TABELA 4 - FINANCIAMENTO BRUTO DO EXTERIOR DE LONGO PRAZO ( 1 ) 

continua 
_ 

TOTAL EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO 
DIRETO 

ESTRANGEIRO 

_ 

TOTAL TOTAIS PÚBLICOS COMERCIAIS 

INVESTIMENTO 
DIRETO 

ESTRANGEIRO 
ANO 

IV = V = I + II + III IV = I + II I I I I 

US$ Milhões US$ 
Milhões % 

US$ 
Milhões % 

US$ 
Milhões % 

US$ 
Milhões % 

1964 33 30 90,80 11 33,40 19 57,40 3 9,20 
1965 50 39 78,40 11 22,50 28 56,00 11 21,60 
1966 177 172 97,30 63 35,40 110 61,90 5 2,70 
1967 120 218 94,50 80 34,60 138 59,90 13 5,50 
1968 379 365 96,10 112 29,60 252 66,50 15 3,90 
1969 516 509 98,70 148 28,70 261 69,90 7 1,30 
1970 455 430 94,40 147 32,20 283 62,20 25 5,60 
1971 681 644 94,60 325 47,70 320 46,90 37 5,40 
1972 797 736 92,30 438 54,90 294 37,40 61 7,70 
1973 1 023 864 84,50 403 39,50 461 45,00 158 15,50 
1974 1 151 988 85,90 385 33,50 604 52,40 163 14,10 
1975 1 348 1 278 94,90 477 35,40 802 59,50 69 5,10 
1976 1 657 1 552 93,60 713 43,00 839 50,60 106 6,40 
1977 1 981 1 879 94,80 637 32,20 1 241 62,60 102 5,20 
1978 2 832 2 731 96,50 818 28,90 1 913 67,60 100 3,50 
1979 2 795 2 668 95,50 1 089 39,00 1 578 56,50 127 4,50 
1980 3 016 2 919 96,80 1 516 50,30 1 402 46,50 97 3,20 
1981 3 042 2 937 96,50 1 690 55,50 1 247 41,00 105 3,50 
1982 2 882 2 782 96,50 1 868 64,80 914 31,70 101 3,50 
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TABELA 4 - FINANCIAMENTO BRUTO DO EXTERIOR DE LONGO PRAZO ( 1 ) 

conclusão 

ANO 

TOTAL 

V = I + II + III 

EMPRÉSTIMOS 
TOTAIS 

IV = I + II 

EMPRÉSTIMOS 
PÚBLICOS 

I 

EMPRÉSTIMOS 
COMERCIAIS 

II 

INVESTIMENTO 
DIRETO 

ESTRANGEIRO 
III 

US$ Milhões US$ 
Milhões % 

US$ 
Milhões % 

US$ 
Milhões % 

US$ 
Milhões % 

1983 2 568 2 467 96,10 1 493 58,20 973 37,90 101 3,90 
1984 2 548 2 282 89,56 1 424 55,89 858 33,67 266 10,44 
1985 2 238 1 988 88,83 1 024 45,76 964 43,07 250 11,17 
1986 2 977 2 500 83,98 880 29,56 1 620 54,42 477 16,02 
1987 3 293 2 667 80,99 1 109 33,68 1 558 47,31 626 19,01 
1988 2 773 1 879 67,76 891 32,13 988 35,63 894 32,24 
1989 2 147 1 335 62,18 475 22,12 860 40,06 812 37,82 
1990 1 343 448 33,36 418 31,12 30 2,23 895 66,64 
1991 1 595 420 26,33 420 26,33 0 0,00 1 175 73,67 
FONTE: AMSDEN (1988, P. 516); KEB (1991), Monthly Review (n° 1); KEB (1992), Quarterly Review (n° 4); 

World Bank (1987, vol. 1, p. 168) 
NOTA: Extraído de ALDRIGHI, D. M. Financiamento e Desenvolvimento Econômico: teorias e a 

experiência coreana. São Paulo: 1997. 368 p. 
(1) Financiamento de prazo superior a um ano 
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ALDRIGHI (1997, p. 168) diz ainda que "o ingresso de recursos 

externos na forma de investimentos estrangeiros diretos foi bastante 

modesta entre 1962 e 1983. Neste período, sua participação no 

financiamento proveniente do exterior apresentou uma média anual de 5,5%. 

O Estado controlava severamente os montantes e o direcionamento desta 

modalidade de capital estrangeiro por considerar que ela dificultava a 

assimilação de tecnologia pelas empresas domésticas, passo essencial para 

o avanço no processo de industrialização." 

A Coréia do Sul se desenvolveu de maneira mais acelerada em 

comparação com outras economias de industrialização tardia em parte 

porque recebeu preponderantemente a assistência técnica do Japão, cuja 

competitividade industrial estava crescendo. Já a índia e os países da 

América Latina receberam a maior parte de sua assistência técnica da 

Inglaterra e dos Estados Unidos, respectivamente, cujo sistema industrial 

estava com necessidade de reformas. (AMSDEN, 1989, p. 215) 

A importância do setor externo no suprimento de fundos se reduz ao 

longo dos anos 80 paralelamente à melhora nas contas correntes do 

balanço de pagamentos, que se tornariam superavitárias entre 1986 e 1989. 

Com o afrouxamento em 1982 das restrições que incidiam sobre os 

investimentos estrangeiros diretos, estes ampliam a participação na 

composição dos influxos de recursos externos. Na segunda metade dos 

anos 80, ganharia impulso e importância, também, o endividamento das 

grandes empresas sul-coreanas através da emissão de bonds3 nos 

mercados internacionais de capitais. 

Além da entrada volumosa de recursos externos entre a década de 60 

a década de 80, a poupança nacional cresceu a taxas elevadas, superiores 

às taxas de expansão dos investimentos, sobretudo na segunda metade dos 

anos 80. Medida em relação ao PNB, a poupança nacional salta de menos 

de 8% em 1965 para quase 28% em 1978 e para 38% em 1988. Esta forte 

elevação da taxa de poupança nacional deriva essencialmente do rápido 

crescimento no nível da renda e da produção. Enquanto a poupança das 

3 Os ins t rumentos de dív ida do t ipo bond ( como notas promissór ias , cert i f icados de depósi tos e 
letras a taxas f lutuantes) lançados no mercado internacional por bancos e empresas coreanas 
respondem e m 1985 por ce rca de 2 4 % do f inanc iamento bruto do exter ior contra 6 % em 1982. 
(ALDRIGHI , 1997, p. 169) 
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empresas medida em relação ao PNB apresenta uma contribuição 

praticamente constante desde 1974 (em torno de 10%), a participação da 

poupança dos indivíduos tem se expandido, principalmente nos anos 80, 

quando combinou-se crescimento na renda pessoal com estabilidade nos 

preços. Nesta década, ampliou-se a importância desta fonte de poupança no 

fornecimento de fundos para as empresas. Quanto ao governo, sua 

poupança tem apresentado uma tendência ligeiramente ascendente (média 

de 7,5% no biênio 1983/84). (ALDRIGHI, 1997, p. 169-170) 

5.2.3 Aquisição de tecnologia de outros países 

A Coréia do Sul conseguiu ganhar conhecimento industrial, 

cooperando com empresas estrangeiras. O governo também auxiliou neste 

processo permitindo que só firmas estrangeiras que quisessem transferir 

know-how participassem do mercado interno - mediante o controle das 

divisas estrangeiras, por exemplo. 

A obtenção de tecnologia externa é um processo muito eficiente, 

comparado com a geração interna de tecnologia. Na indústria 

automobilística, por exemplo, a Hyundai tem um relacionamento muito 

próximo com a Mitsubishi Motors e a trading da Mitsubishi Corporation. Em 

1973, a tecnologia para produzir o motor de 1,2 litro foi transferida pela 

Mitsubishi para a Hyundai. A Daewoo, que adquiriu a Saehan - a companhia 

que inicialmente estava posicionada no segmento acima dos subcompactos 

- coopera com a General Motors dos Estado Unidos. (KANG, 1990, p. 81¬

82) 

Seguindo a orientação dada pelo governo de se concentrar nas 

exportações, as grandes empresas coreanas têm feito significativos 

negócios de exportação. 



TABELA 5 - IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL DOS ESTADOS UNIDOS E JAPÃO - 1973-1984 

GRUPOS 
IMPORTAÇÕES (% DO TOTAL) 

GRUPOS 
1973 1974 1975 1976 1977 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Todos os tipos de 
máquinas 
Estados Unidos 
Japão 

26,4 
52,5 

20,8 
55,3 

24,9 
49,6 

20,4 
45,9 

22,7 
54,1 

17,5 
61,0 

21,0 
49,6 

23,8 
49,2 

25,6 
44,3 

29,4 
37,7 

- -

Máquinas em geral ( 1 ) 

Estados Unidos 
Japão 

12,6 
65,8 

16,4 
65,4 

18,9 
52,8 

18,4 
43,5 

17,0 
55,1 

14,1 
59,7 

15,5 
49,5 

17,5 
53,4 

23,9 
45,1 

24,7 
40,2 

28,4 
49,7 

25,7 
52,1 

FONTE: Korean Machinery Builders' Association 
NOTA: Extraído de AMSDEN, A. H. Asia's next giant: South Korea and Late Industrialization. 

Oxford, Oxford University Press. 1989. 379 p. 
(1) Exclui máquinas industriais especializadas 
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5.3 O APRENDIZADO TECNOLÓGICO 

A economia japonesa foi, em termos relativos, o maior fornecedor de 

tecnologia na industrialização pesada coreana. A industrialização coreana já 

teve, de início, uma vantagem em relação a outros países de 

industrialização tardia, que diz respeito a exterioridades usufruídas pela 

Coréia, participando do aprendizado coletivo japonês, em função da 

proximidade geográfica e do conhecimento lingüístico. 

Outro ponto importante foi o fato de que o perfil educacional da 

população coreana se destaca em relação a, por exemplo, Brasil e México. 

A existência de uma grande proporção de trabalhadores com a preparação 

formal, científica ou técnica, anterior à atividade produtiva, foi uma das 

razões pela rápida absorção de tecnologia. 

ALDRIGHI (1997, p. 160) diz ainda sobre os investimentos e o 

aprimoramento tecnológico que: 

D a d o seu i ng resso tard io na indus t r ia l i zação e s u a c o n d i ç ã o de e c o n o m i a a t rasada , 

a Coré ia d e p e n d i a do s u p r i m e n t o ex te rno de p o u p a n ç a e de tecno log ia . O 

e n f r e n t a m e n t o des tas de f i c iênc ias fo i p r io r i zado pe los f o r m u l a d o r e s de po l í t ica 

e c o n ô m i c a n o t a d a m e n t e a t ravés de incen t i vos aos i nves t imen tos . De um lado, as 

e l evadas t a x a s de i nves t imen to resu l ta ram na cons t rução de u m parque indust r ia l 

d i n â m i c o e compe t i t i vo q u e a s s e g u r o u a e x p a n s ã o re i te rada das e x p o r t a ç õ e s . 

I nves t imen tos mac i ços cons t i t u í ram o cana l a t ravés do qua l se m a n i f e s t a r a m os 

bene f í c ios do learning by doing, da esca la de o p e r a ç õ e s e do a p r i m o r a m e n t o 

t ecno lóg i co (es te ú l t imo e fe t i vado in i c ia lmen te a t ravés da impo r tação e a d a p t a ç ã o 

de tecno log ia es t range i ra ma is a v a n ç a d a e c o m o t e m p o a t ravés do 

d e s e n v o l v i m e n t o de t ecno log ia p róp r ia - a t i v idade p r io r i zada pe lo qu in to e sex to 

p l anos qü inqüena i s ) . A i n c o r p o r a ç ã o dos a v a n ç o s t ecno lóg i cos e ra cruc ia l p a r a a 

indúst r ia c o r e a n a conqu is ta r compe t i t i v i dade in te rnac iona l . Por s u a vez, a l tas t axas 

de i nves t imen to e de a p r i m o r a m e n t o t ecno lóg i co , ace l e rando o c resc imen to das 

e x p o r t a ç õ e s , da renda e do p rodu to (via a u m e n t o s cons tan tes de p rodu t i v idade) , 

e x p a n d i r a m a p o u p a n ç a d o m é s t i c a e reduz i ram c o n s e q u e n t e m e n t e as 

n e c e s s i d a d e s de recursos do ex ter io r . A p r imaz ia das po l í t i cas de f o m e n t o aos 

i nves t imen tos não era a b a n d o n a d a m e s m o e m pe r íodos de es tab i l i zação e de 

d i f i cu ldades no ba lanço de p a g a m e n t o s . E m con t ras te c o m os dema is pa íses e m 

d e s e n v o l v i m e n t o end i v i dados , a C o r é i a não reag iu à p io ra no déf ic i t e m con ta 

co r ren te c o m cor tes nos i nves t imen tos . 
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O Estado coreano montou nos anos 70 um aparelho de monitoria 

sobre os fluxos de ingresso de tecnologia. O Estado monitorava o curso de 

atividades de "aprendizado reverso" e, sendo responsável pela centralização 

financeira e pela definição de investimentos, participava também dos 

diversos estágios de negociação da transferência de tecnologia e na 

verificação do cumprimento dos termos contratualmente estabelecidos em 

favor do receptor. (CANUTO, 1994, p. 129) 

As operações setoriais estavam sujeitas ao licenciamento 

governamental. O Estado enfatizou a minimização do número de empresas 

e/ou maximização da especialização em segmentos, de modo a diminuir os 

problemas de escala típicos de industrializações tardias. A construção de 

novas plantas e algumas introduções de novos produtos foram 

seqüenciadas, com ou sem novas firmas, para, além de facilitar o 

"aprendizado reverso", garantir o máximo de economias de escala. 

A centralização da propriedade dos recursos produtivos nos chaebol 

ultradiversificados, com seu faturamento crescendo mais rápido que o PNB 

e assumindo proporções elevadas, teve uma contrapartida nos graus de 

concentração industrial dos ramos em particular: a Coréia adquiriu uma das 

economias mais concentradas do mundo. A regulação estatal do 

investimentos buscou estabelecer as configurações estruturais locais - em 

termos de escalas estáticas e de oportunidade de aprendizado - menos 

desfavoráveis possíveis para a inserção "tardia" nos contextos 

concorrenciais em nível internacional. "Tanto o suporte governamental nos 

termos de transferência de tecnologia quanto a regulação dos investimentos 

setoriais nos moldes descritos constituíram meios de diminuição das 

desvantagens estruturais iniciais, em termos de hiatos de escala e 

aprendizado, inevitáveis na entrada coreana em estruturas de mercado 

internacionalmente já desenvolvidas." (CANUTO, 1994, p. 130) 

Esse potencial, para ter-se concretizado, supôs um cálculo favorável 

quanto ao esforço dispendioso de investimento em capacidades 

tecnológicas locais, na dimensão privada, no nível das firmas, nos loci onde 

socialmente se organizam de fato os processos de produção. 
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Um elemento importante na industrialização coreana diz respeito a 

economias de escopo de caráter tecnológico, ou seja, ganhos de 

aprendizado decorrentes da interiorização na firma de externalidades entre 

atividades distintas que não teriam ocorrido com outra configuração de 

propriedade. Isso significa que ganhos de escopo tecnológicos só podem ser 

significativos se há alguma contigüidade entre as tecnologias envolvidas. 

Nessa questão e no caso da economia coreana, dois pontos devem 

ser destacados (CANUTO, 1994, p. 132): 

1. a ultradiversificação dos chaebol acabou implicando tal tipo de 

interiorização com maior freqüência que em outros casos na periferia; 

2. dadas as oportunidades de ingresso em ramos distintos, abertas pelo 

projeto estatal de industrialização - e sua vinculação, pelo governo, a 

um rápido aprendizado - os grupos coreanos buscaram desenvolver 

uma capacidade peculiar: habilidades gerais e parcialmente 

transferíveis nas áreas de estudos de viabilidade, na negociação com 

fornecedores de tecnologia e equipamentos, na construção de 

plantas, no treinamento de mão-de-obra e outros aspectos que 

contribuíram, inclusive, para o baixo custo de investimentos iniciais na 

Coréia do Sul. 

No que se refere ao aprendizado tecnológico da estrutura industrial, o 

estilo de seleção concorrencial estabelecido implicou (CANUTO, 1994, p. 

136): 

1. uma seleção com a qual a estrutura foi crescentemente composta por 

empresas mais eficientes 

2. no nível do cálculo estratégico das empresas, um aumento do retorno 

líquido do investimento em capacidades tecnológicas e da ocupação 

de mercados a qualquer custo, mesmo quando ambos exigiam 

menores taxas de lucro a curto prazo, pois ou a empresa continuava 

crescendo sob grandes incentivos governamentais ou poderia 

enfrentar os riscos da perda de prestígio do Estado. 
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Essa intervenção estatal foi favorável ao esforço de aprendizado 

rápido e "reverso" por parte das empresas coreanas. O estilo de seleção 

concorrencial definido pelo Estado vinculava, diretamente, as dimensões 

financeira e de ocupação de mercados à dinâmica de aprendizado 

tecnológico nas empresas individuais. 

Portanto, o aprendizado tecnológico local constituiu uma característica 

marcante da industrialização pesada coreana, com a constituição rápida de 

capacidades tecnológicas locais de fabricação e de processos de 

"aprendizado reverso" quanto às capacidades de investimento e até de 

inovação. Um exemplo disso é o fato de que o upgrading na eletrônica e na 

automobilística, nos anos 80, permitiu, na segunda metade da década, o 

crescimento da competitividade de conglomerados coreanos em mercados 

prezados por concorrentes externos - em 1985, empresas coreanas já eram 

capazes de vender um carro próprio nos Estados Unidos. (CANUTO, 1994, 

p. 108) 

5.3.1 O Investimento em Educação 

Uma razão pela qual o Japão, Taiwan e a Coréia do Sul se 

industrializaram rapidamente é o fato de esses três países terem realizado 

investimento pesado em educação. 

Para CANUTO (1994, p. 127), o perfil educacional da população 

coreana se destaca em relação a, por exemplo, Brasil e México. Partindo-se 

do fato de que a Coréia do Sul possuía uma ampla proporção de 

trabalhadores com a preparação formal, científica ou técnica, prévia à 

atividade produtiva, o país teve aí outro elemento responsável pela rápida 

absorção de tecnologia. 

Já segundo AMSDEN (1989, p. 216), apesar da importância da 

educação para o desenvolvimento de qualquer país, a qualidade da 

educação na Coréia tornou-se em alguns momentos forçada, orientada e 

artificial. Além disso, a educação na Coréia do Sul aparece mais como um 

agente passivo ao invés de ativo no processo de industrialização. O 

"desemprego educado" era grande anteriormente à introdução dos subsídios 
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governamentais na década de 60. Portanto, apesar de, com base nesses 

fatos, afirmarem que a educação na Coréia atuou como um determinante do 

desenvolvimento econômico, guiando a economia para a conquista de 

elevados níveis de renda per capita, devido ao grau elevado de educação 

formal, a análise é superestimada, principalmente quando são verificadas as 

imperfeições no sistema educacional sul-coreano. A contrapartida de um 

número elevado de matrículas são classes grandes. Além disso, se for 

analisado o que é ensinado nas salas de aula, verificar-se-á que a educação 

formal serviu largamente com objetivos políticos, e não preparação técnica 

para a industrialização. A educação na Coréia enfatizou a educação moral e 

a disciplina, ao invés da ciência e tecnologia. 

A força de trabalho bem educada é uma característica dos países de 

industrialização tardia, já que esses países precisam aprender os processos 

de produção e procedimentos com as economias mais avançadas (que se 

desenvolveram anteriormente). 

A industrialização tardia tem sido caracterizada por níveis maiores de 

educação em comparação com os países avançados. Claramente, os países 

de industrialização tardia tendem a promover maior acessibilidade à 

educação. Entretanto, é importante notar a relativa preeminência da Coréia 

do Sul nessa área de progresso social. Mesmo se comparada a países 

semelhantes com relação ao processo de industrialização, a Coréia tende a 

se sobressair na maior parte dos índices de educação, até mesmo se 

comparada a Cingapura, que adotou uma estratégia de crescimento com 

ênfase na educação antes da Coréia. (AMSDEN, 1989, p. 216-217) 

Segundo AMSDEN (1989, p. 219), um exemplo da importância que a 

sociedade dá à educação é o status e o salário pago para profissionais 

dessa área. O status do ensino na sociedade militarista da Coréia do Sul é 

relativamente alto, se for feita uma comparação entre professores e oficiais 

militares. Em 1983, o salário-base inicial de professores do ensino 

fundamental era aproximadamente o mesmo do salário que capitães 

ganhavam nas forças armadas. O salário-base inicial de professores 

universitários neste mesmo ano excedia aquele pago ao alto escalão do 

exército. Em 1984, o salário mensal médio de professores era menor do que 
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a média dos gerentes, mas era maior do que a média de todos os 

profissionais e trabalhadores técnicos. 

Portanto, a Coréia é um caso normal de país de industrialização tardia 

bem educado e um caso especial de um país excepcionalmente bem 

educado. 

Na Coréia, os investimentos pesados em educação criaram excessos 

temporários de oferta. Durante os anos 60, a Coréia do Sul foi uma 

exportadora de pessoas bem-educadas. Quando o governo lançou a 

economia na industrialização pesada, o "desemprego educado" foi 

amenizado, mas no início dos anos 80, com um crescimento econômico 

mais lento, esse desemprego aumentou. (AMSDEN, 1989, p. 221) 

Duas características se destacam na Coréia em relação à educação: 

a primeira é que milhares de gerentes e engenheiros eram enviados para 

outros países para terem uma educação formal ou para adquirirem 

experiência intra-firma (o aprendizado em outros países traduziu anos de 

estudo em apenas meses no chão de fábrica); a segunda é que a Coréia do 

Sul adquiriu tecnologia do exterior (principalmente do Japão, e em menor 

grau dos Estados Unidos) - ao importar bens de capital do Japão, a Coréia 

estava indiretamente importando as práticas de produção japonesas. 

O processo pelo qual os chaebol reorientaram suas atividades da 

especulação financeira para a maximização do lucro é um ponto principal 

para se entender uma parte importante do processo de desenvolvimento 

econômico. Especulação financeira refere-se ao que os economistas 

clássicos denominam de "comprar barato e vender caro", e os ganhos com 

isso são adquiridos por uma sorte inesperada, o que não é fácil. Uns poucos 

são recompensados, mas muitos são levados ao empobrecimento. Já a 

atividade econômica pode ser utilizada na busca da maximização do lucro, 

dependendo de onde a acumulação de capital pode se mostrar lucrativa. 

(AMSDEN, 1989, p. 235) 

Dois fatores na Coréia do Sul auxiliaram a criação de oportunidades 

de investimento lucrativas. A primeira foram os subsídios concedidos pelo 

governo para a diversificação em novas indústrias. A segunda são a 

educação e o aprendizado, ou a criação de um quadro de assistentes 

técnicos estrangeiros e gerentes e engenheiros treinados junto a 
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universidades. Uma vez que os empreendedores viram que os gerentes 

coreanos eram capazes de administrar e os engenheiros de produzir, o 

investimento nas atividades produtivas tornou-se viável. (AMSDEN, 1989, p. 

235) 
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6 CAPACIDADES E ESTRATÉGIAS DE GRANDES FIRMAS DO SETOR 

PRIVADO 

Além de a economia coreana ter se centralizado em torno de grandes 

empreendimentos, outra característica importante é que as firmas coreanas 

têm grande semelhança com as empresas japonesas. 

6.1 ESTRATÉGIAS DE DIVERSIFICAÇÃO 

Na evolução das grandes empresas, é necessário compreender o 

desenvolvimento de suas linhas de produtos ao longo do tempo. A 

diversificação é utilizada pelas empresas, do ponto de vista estratégico, 

porque o produto que fabricam poderá ser substituído por outra nova 

tecnologia ou idéia. Além disso, as empresas podem optar pela 

diversificação se o desenvolvimento na linha original de seus produtos 

cessar e houver outro ramo em que possam atuar. E por fim, haverá a 

diversificação se existir uma política industrial que propicie incentivos para 

que as empresas se diversifiquem em uma determinada direção que se 

supõe ser de interesse nacional. 

Se for examinada a evolução dos produtos do grupo Samsung, 

constata-se que na década de 50 o grupo entrou no setor de açúcar e 

tecidos de lã; fertilizantes, papel e eletrônica na década de 60; de tecidos 

sintéticos, componentes eletrônicos, produtos petroquímicos, indústria 

pesada, estaleiros e construção na década de 70; e semicondutores, 

bioengenharia e aviação na década de 80. Em primeiro lugar, a linha de 

produtos evoluiu com o desenvolvimento da economia coreana como um 

todo - isto é, produtos simples nos anos cinqüenta, o começo da formação 

de uma infra-estrutura social nos anos sessenta, a ênfase no know-how de 

produtos completos na década de setenta, e uma concentração na alta 

tecnologia nos anos 80. Parte dessa orientação foi claramente motivada 

pelo governo mediante uma política de incentivos, tais como preferência de 

financiamento. A meta era buscar coerência entre as estratégias do setor 

público e do setor privado de forma que a trilha do desenvolvimento pudesse 
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ir dos produtos industriais leves até produtos complexos e daí à tecnologia 

desses produtos. Da mesma forma como ocorreu no Japão. (KANG, 1990, p. 

79) 

6.2 A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E OS CHAEBOL 

Para estimular o setor privado a investir nas indústrias priorizadas, o 

governo sul-coreano utilizou mecanismos como: a criação de uma estrutura 

tributária preferencial; o protecionismo; a montagem de uma base forte de 

apoio administrativo e mercadológico às atividades exportadoras; e o acesso 

ao crédito bancário a taxas e prazos preferenciais. Assim, motivava as 

empresas (principalmente os chaebol) a investir em novas atividades. O fato 

de muitas destas indústrias serem caracterizadas por economias de escala 

reforçava a necessidade desta modalidade de política. É nesse contexto que 

deve ser entendido o forte apoio governamental à expansão dos chaebol. 

(ALDRIGHI, 1997, p. 162) 

Como observa AMSDEN (1989, p. 136), a estratégia coreana de 

desenvolvimento assentou-se na estreita colaboração e na busca da 

convergência de interesses entre governo e chaebol, ambos assumindo o 

papel de agentes principais do processo de industrialização retardatária. 

Submetidos a uma coordenação centralizada dos fluxos de recursos 

financeiros e humanos entre empresas afiliadas que facilitava a 

diversificação em atividades não-relacionadas, estes grupos econômicos 

foram peças-chave na estratégia governamental de conquista dos mercados 

internacionais pelos produtos coreanos e explicam o êxito do país em 

consolidar o upgrading da estrutura industrial através de investimentos 

pesados nos setores intensivos em capital e tecnologia prescindindo do 

auxílio dos investimentos estrangeiros diretos. O grande porte das empresas 

componentes dos chaebol e a diversificação de suas atividades forjaram um 

perfil estrutural extremamente concentrado para as indústrias 

manufatureiras e para a economia coreana. 

AMSDEN (1989, p. 128-9) diz que "a escala gigantesca e a 

diversificação de atividades dos chaebol bem como sua projeção nos 
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mercados internacionais não prevaleceriam, porém, sem o patrocínio (na 

forma de subsídios, protecionismo, barreiras à entrada e controle no grau de 

concorrência, garantias de crédito e de demanda, etc.) concedido pelo 

Estado associado à severa disciplina que este lhes impôs. Através de 

empréstimos externos avalizados e subsidiados pelo governo, as grandes 

empresas adquiriram a tecnologia necessária para competir nos mercados 

internacionais, resultando no crescimento acelerado da produção que, 

completando um círculo virtuoso, proporcionava ganhos de produtividade 

através das economias de escala e dos benefícios do aprendizado. Graças 

ainda ao apoio financeiro do governo, sobretudo através dos bancos 

comerciais que controlava, a expansão dos chaebol efetivou-se com níveis 

elevados de endividamento sem que as famílias fundadoras perdessem o 

controle patrimonial." 

ALDRIGHI (1997, p. 163-4) afirma que "a parceria governamental 

implícita nos riscos dos empreendimentos aliada aos subsídios e à estrutura 

diversificada incentivavam e capacitavam os chaebol a se endividarem e a 

ampliarem simultaneamente o horizonte temporal, o montante e o leque de 

investimentos, tornando estes grupos mais propensos a assumir riscos." 

Entretanto, subsídios governamentais foram uma medida adotada por 

todos os países em desenvolvimento. A razão principal para a Coréia ter tido 

um desenvolvimento maior do que os demais é o fato de que existia neste 

país um controle estrito do governo sobre o comportamento dos 

beneficiários (entre os quais os grandes grupos privados eram os principais): 

estes eram alvo de monitoramentos periódicos e os benefícios vinculavam-

se ao seu desempenho. O sistema de incentivos contemplava recompensas 

a quem cumprisse as metas previstas e penalidades à gestão incompetente, 

induzindo as empresas a operarem de modo eficiente. (AMSDEN, 1989, p. 

15-18) 

Entre os instrumentos nas mãos do governo para disciplinar, controlar 

e retaliar o comportamento dos chaebol destacavam-se: a política de 

licenciamento industrial (restrições à expansão da capacidade produtiva e à 

entrada em certos mercados e indústrias), o domínio sobre os fluxos 

financeiros (a não renovação dos empréstimos dos bancos comerciais 

controlados pelo Estado implicaria o colapso financeiro da empresa 
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altamente endividada, que prevalecia na indústria manufatureira), a punição 

drástica a quem promovesse a evasão ilícita de capital para o exterior, e o 

controle de preço dos produtos (já que pelo fato de o mercado ser 

concentrado havia o poder de monopólio das empresas). 

Além disso, o Estado, mediante a centralização dos fundos de 

investimento e concessão de licenças e subsídios, definia quais empresas 

entravam em cada setor e quais ampliavam/diversificavam capacidades. 

Existia um padrão seletivo com relação a esse dirigismo: a premiação 

de bons desempenhos e a penalização de maus desempenhos. Isso ocorria 

por meio de parâmetros como o cumprimento de metas de exportação, a 

busca de autonomia tecnológica na fabricação, a redução de preços locais 

e/ou melhor qualidade, entre outros. 

Existem diversos exemplos de empresas mal administradas cuja 

falência não foi evitada pelo socorro financeiro estatal. Por outro lado, 

quando os problemas financeiros atingiam uma determinada indústria como 

um todo (gerados por choques imprevisíveis, por exemplo), as empresas 

que a compunham beneficiavam-se dos programas de racionalização 

promovidos pelo governo. 

O Estado ocupou, desde os anos 60, papel central não apenas na 

montagem, mas também na reestruturação de setores. Diante de situações 

de sobrecapacidade no final dos anos 70, o Estado proporcionou 

negociações em torno de fusões, especializações em segmentos distintos 

de mercado ou, simplesmente, saída de empresas. Exemplo disso é o caso 

da Kukje, que era o sexto maior conglomerado sul-coreano, mas que teve 

em 1985, sua dissolução decretada, devido a sua fragilização financeira, 

com seus ativos repartidos entre os demais. (CANUTO, 1994, p. 119) 

O esforço do governo em disciplinar as empresas ampliava o 

potencial de atritos e divergência entre ambos, conflitos estes que quando 

emergiam eram solucionados pelo poder discricionário do Estado. 

Com o aumento do papel dos mercados no funcionamento da 

economia nos anos 80 e com a abertura política, cresce o poder relativo dos 

chaebol frente ao Estado. A desregulamentação da economia aprofundaria a 

concentração industrial em torno dos chaebol através da absorção de 

empresas menores e da aquisição das empresas estatais privatizadas. Além 
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disso, o poder financeiro dos grandes grupos econômicos seria alavancado 

com a privatização dos grandes bancos comerciais, cujas ações transferem-

se em grande parte para empresas e instituições financeiras afiliadas dos 

chaebol. (AMSDEN, 1989) 
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TABELA 6 - PRODUÇÃO ACUMULADA PELOS DEZ MAIORES CHAEBOL (EM % DO PNB) - 1974-1984 

GRUPOS 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
1 4,9 4,3 4,7 7,9 6,9 8,3 8,3 10,5 10,4 11,8 12,0 
2 7,2 7,5 8,1 12,5 12,9 12,8 16,3 19,1 19,0 21,2 24,0 
3 9,0 9,8 11,3 16,0 16,9 17,6 23,9 27,6 27,4 30,5 35,8 
4 10,3 11,4 12,9 18,2 20,7 22,1 30,1 35,2 35,6 38,7 44,3 
5 11,6 12,8 14,5 19,8 22,9 24,6 35,0 41,3 42,2 46,7 52,4 
6 12,7 14,1 16,1 21,3 24,7 26,6 38,2 44,9 46,0 51,0 56,2 
7 13,5 15,3 17,5 22,8 26,4 28,5 41,0 48,0 49,2 54,2 59,4 
8 14,3 16,2 18,4 24,0 27,7 30,3 43,6 50,9 52,2 57,1 62,1 
9 14,7 16,7 19,3 25,2 28,9 31,6 46,0 53,3 55,1 59,8 64,8 
10 15,1 17,1 19,8 26,0 30,1 32,8 48,1 55,7 57,6 62,4 67,4 
FONTE: Seok Ki Kim (1987) 
NOTA: Extraído de AMSDEN, A. H. Asia's next giant: South Korea and Late Industrialization. 

Oxford, Oxford University Press. 1989. 379 p. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Coréia do Sul apresentou um desenvolvimento econômico 

acelerado nas décadas de 60, 70 e 80 e industrialização com forte alteração 

em sua estrutura, passando das indústrias de manufaturas leves nos anos 

60, para a indústria química e pesada nos anos 70, e atingindo as indústrias 

de maior valor agregado nos anos 80, como a eletrônica. Isso ocorreu por 

três fatores principais. 

Primeiro, o Estado sul-coreano criou as condições para que a 

economia se desenvolvesse rapidamente. O governo proporcionou o 

financiamento necessário, estabeleceu metas e tinha o poder de decisão 

sobre as grandes empresas privadas. Assim, estas tiveram de crescer, pois 

se não o fizessem, o Estado poderia determinar o seu fechamento. 

Segundo, a política comercial com ênfase nas exportações e com 

upgrading industrial viabilizou a estratégia governamental. A Coréia do Sul 

modificou suas vantagens comparativas a favor de produtos de maior valor 

agregado. Essa estratégia comercial viabilizou o projeto estatal-

industrialista. 

E terceiro, o aprendizado tecnológico facilitou o desenvolvimento em 

novas indústrias. Para isso, foi importante também a assistência do capital 

externo e a aquisição de tecnologia de outros países. 
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