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Até pouco tempo atrás, a Coréia do Sul era conhecida, principalmente, por causa da Guerra da 
Coréia. Na opinião de muitos ocidentais, os coreanos podiam ser agrupados como qualquer 
povo asiático, isto é, não havia nenhum diferencial que os fizessem emergir do todo. 
 
Hoje, a Coréia está emergindo tanto como uma nação distinta do Japão e de outros povos 
asiáticos como a grande nova força industrial do outro lado do Pacífico – sendo o país que se 
assenhorou dos mercados para o aço e a construção naval e que está fazendo importantes 
incursões nas indústrias automobilística e de semicondutores. 
 
A crescente presença de marcas coreanas, visível em quase todos os segmentos de mercado 
na maioria dos países, inclusive os industrialmente avançados, vem causando certa 
perplexidade. Samsung, Hyundai, Daewoo, Goldstar e outros nomes não muito familiares 
estão passando a fazer parte do cotidiano em várias esferas da vida: automóveis, 
computadores, eletrodomésticos, eletrônicos, etc. 
 
Desde 1962, a economia coreana vem crescendo a uma taxa de, pelo menos, 9% ao ano. A 
renda per capita que era estimada em US$ 87,00 em 1962, atingiu US$ 4.936,00 em 1989, e 
em 1994 estava em torno dos US$ 10.000,00. A participação da Coréia no mercado 
internacional cresceu de US$ 40 milhões em 1962, para 62 bilhões em 1989, e, hoje, se situa 
na casa de mais de US$ 220 bilhões (levando-se em conta apenas as exportações). 
 
A maioria dos estudos que busca as razões para o sucesso coreano começa com uma breve 
descrição de suas características geopolíticas. Situada entre China e Japão, a Coréia é um país 
que tem um passado de guerras bastante intenso. Foi duas vezes invadida pelo Japão: a 
primeira em 1592 e a segunda em 1910. Este segundo período de colonização japonesa 
estendeu-se até o final da segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, eclodiu a chamada 
Guerra da Coréia, que resultou na divisão do território coreano em dois: Coréia do Norte e 
Coréia do Sul. 
 
A Coréia do Sul é um país pequeno (98.477 km2), de cuja superfície apenas 20% é arável, 
pobre de recursos naturais, hoje com uma população de aproximadamente 48 milhões de 
habitantes. 
 
O ponto alto da ascensão coreana está associado à prática da “diplomacia empresarial”, que 
prevê a formação de recursos humanos capazes de operar temas internacionais. E assim o foi. 
Com pessoas habilidosas para negociar no exterior, a Coréia do Sul conseguiu “bancar” sua 
estratégia de internacionalização. O governo preparou o esteio e lançou seus produtos ao 
mundo. Foi “bater na porta” dos vizinhos próximos e daqueles distantes. Alcançou êxito em 
mercados extremamente ferozes, como Estados Unidos e Europa.  
 
Fato é, que inúmeros fatores concorreram para que a Coréia lograsse sucesso nos últimos 
anos. Além da maciça valorização da educação, outros pontos relevantes, principalmente, os 
investimentos em ciência e tecnologia -- tem investido mais de 3% do PIB na área, foram 
priorizados, detalhes que alçaram a Coréia do Sul à condição de país-modelo e nação de forte 
presença no cenário internacional. Hoje, não há um seminário no qual não haja a citação da 
Coréia como paradigma de nação que voltou suas ações “para fora”, com foco na captação de 
recursos via exportação e atração de IEDs. 
 
Assim, é hora do Brasil se espelhar em casos de sucesso e buscar sua ascensão como potência 
mundial. O País tem totais condições para caminhar – apenas – na direção do 
desenvolvimento, incluindo sua maior participação no comércio mundial. 
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