
NOS DIAS 17 e 18 de novembro, o ar-
gentino Nicolás Belgorosky quase não
se levantou da cadeira no lobby do hotel
Sheraton em Seul. Ali, o executivo do
University Language Center da Universi-
dade de Buenos Aires (UBA) se dedicou

a atender quase uma dezena de executivos
coreanos de universidades e de institutos
de idiomas interessados em fazer alianças
e oferecer a seus compatriotas os cursos
que sua organização ministra na Argentina.
"O interesse dos coreanos em aprender

espanhol é crescente e Buenos Aires tem
muitos pontos fortes: é barata e divertida",
dizia, entusiasmado. Junto a ele, outros
empresários latinos lotavam as mesas
do lugar enquanto conversavam com
coreanos sobre diversas oportunidades



de negócio. Lixo reciclado panamenho,
café orgânico colombiano, e cosméticos
argentinos eram alguns dos produtos
que pequenos e médios empresários da
América Latina buscavam apresentar ao
mercado asiático.

A visita de mais de uma centena de
empreendedores latinos à capital coreana
não foi casual. Tinham cruzado o Pacífico
convidados pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) para partici-
par do Korea-Lac, Trade and Investment
Fórum, iniciativa com a qual o organismo
multilateral buscou tirar proveito da in-
corporação da Coréia como sócia, com
a incorporação no final de 2005.

A chegada da Coréia ao BID é a melhor
prova do crescente interesse desse país
em estreitar laços com a América Latina.
Para a 12a economia do mundo - com
um PIB de US$ 1,2 trilhão - construir
vínculos com a região se transformou em
uma prioridade por três principais moti-
vos. Primeiro, a necessidade de encontrar
novos destinos para suas exportações.
Segundo, o interesse em participar nos
projetos que o BID financia na região. E,
terceiro, como forma de garantir o forne-
cimento de commodities para sua veloz
indústria tecnológica e automotiva.

Quanto à busca de novos destinos para
suas exportações, a necessidade parece
óbvia. Inserido na região asiática, riva-
lizando com as economias mais rápidas
e competitivas do mundo, sua capacida-
de de continuar crescendo parece estar
chegando ao limite. "Setenta por cento
de nossas exportações têm a Ásia como
destino, onde a concorrência é forte. A
América Latina é uma oportunidade de
diversificar", diz Sung-Kyu Choi, alto
executivo do setor de créditos Korea
Eximbank para a América Latina.

Ter acesso a projetos liderados pelo
BID também foi um motivo de peso na
hora de tomar a decisão de se converter
em sócio da instituição de fomento. "A
partir de sua incorporação, qualquer
empresa coreana que deseja participar
numa licitação de um projeto financiado
pelo BID poderá fazê-lo, algo que não
é permitido para empresas cujos países
não são acionistas", explica Luis Alberto
Moreno, presidente do organismo. "Além
disso, essa incorporação é uma forma de
fazer uso de todo o conhecimento que o
BID tem sobre a região."

O trabalho dos coreanos com o BID
está em plena marcha. O país asiático
constituiu como aporte três fundos que
totalizam US$ 150 milhões para operar
em três das áreas onde o BID é mais
ativo: redução da pobreza, pequena e
média empresa, e ciência e tecnologia.
Do total dos fundos, foram utilizados
US$ 15 milhões em cinqüenta projetos
atualmente em execução.

Depois de China e Japão, a Coréia se
consolidou como terceiro destino das
exportações latinas, seguida de longe pela
índia. Segundo cifras da Cepal, durante
2005 os envios totais a esse país chegaram
a US$ 5,26 bilhões (ver gráfico). Des-
ses, USS 2,21 bilhões corresponderam a
exportações do Chile - país com o qual
os sul-coreanos assinaram um tratado de
livre comércio em 2004 - e US$ l ,89 bil-
hão correspondeu a produtos brasileiros.
Já as exportações coreanas dos últimos
quatro anos à região aumentaram em
16%, e o investimento estrangeiro direto
(IED), em 34%.

De fato, a intensidade alcançada no
intercâmbio comercial entre Brasil e
Coréia levou a Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) a abrir recentemente um
escritório comercial em Seul. A iniciati-
va - primeira de uma empresa brasileira
no país - busca fincar um pé num dos
mercados que mais têm crescido para
a mineradora. De acordo com a Vale,
a participação de suas exportações no
total dos envios do Brasil à Coréia do
Sul cresceu de 15% a 24% entre, 2003 e
2005. Mas este é só mais um passo na
relação brasileiro-coreana liderada pela
mineradora. A companhia possui com
a Posco, maior siderúrgica coreana, a
fábrica de pellet da Kobrasco, uma joint
venture em Vitória, com produção anual
de 5 milhões de toneladas. Além disso,
com a também coreana Dongkuk Steel,
a Vale compartilha um projeto de aço do
Ceará, outra siderúrgica com estimativa
de produção de 1,5 milhão de toneladas,
a ser inaugurada em 2009.

Para seguir intensificando o inter-
câmbio entre ambas regiões, no entanto,
será necessário derrubar algumas travas
importantes. Entre elas, as barreiras tari-
fárias impostas por países como Brasil,
por exemplo, ao setor automotivo, um
dos mais importantes para a indústria sul-
coreana. Ao mesmo tempo, "toda a Ásia
defende muito sua indústria alimentícia,
o que dificulta as negociações de outros
tratados comerciais diferentes do que
foi firmado com o Chile", diz Maurício
Mesquita, economista do BID. Mas al-
guns passos já começaram a ser dados
para melhorar essa relação. Ao menos o
argentino Belgorosky está cuidando de
ensinar espanhol aos coreanos.
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