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A Coréia do Sul ainda é um mercado até certo ponto desconhecido, mas os empresários 
brasileiros estão descobrindo o país como alternativa para diversificação de mercados  ao 
mesmo tempo em que os coreanos "namoram" o País. Segundo dados do Ministério do 
Desenvolvimento, o volume de negócios envolvendo os dois países cresceu bastante e atingiu 
US$ 6,4 bilhões apenas no período de janeiro a setembro de 2008.  
 
O resultado representa um aumento de 64% ante o ano anterior. As exportações brasileiras 
para o país cravaram a marca de US$ 2,1 bilhões, o que representa uma evolução de 48,6%. 
Porém, as importações tiveram um crescimento ainda maior, chegando a 73,3% o que 
garantiu o montante de US$ 4,2 bilhões de produtos vendidos no mercado brasileiro. No 
apanhado do comércio bilateral, o Brasil teve um déficit de US$ 2 bilhões em 2008, quantia 
108% superior a 2007. 
 
Entre os produtos coreanos mais comuns no mercado brasileiro estão: partes de aparelhos 
receptores de rádio (US$ 445,9 milhões), dispositivos de cristais líquidos (US$ 368,9 milhões), 
automóveis (US$ 360,6 milhões), partes para telefonia (US$ 188,9 milhões) e terminais 
portáteis (US$ 133,4 milhões).  
 
Já entre os itens brasileiros que se destacaram no mercado coreano estão o ferro e aço 
semimanufaturados (US$ 397 milhões), o minério de ferro (US$ 344,3 milhões), grãos de soja 
(US$ 216,7 milhões), bagaços e resíduos de soja (US$ 175,7 milhões), concentrados de 
minério de ferro (US$ 143,6) e minérios de cobre (US$ 99,3 milhões). 
 
O diretor-geral a Kotra (Korea Trade Investment Promotion Agency - Divisão Comercial do 
Consulado Geral da República da Coréia), Kim Gun Young, disse que o comércio vem 
crescendo, mas tem potencial de avanço .  
 
Segundo o especialista, vale a pena o empresário buscar oportunidades de negócio com a 
Coréia, já que o país tem importado basicamente commodities do Brasil. "A crise 
possivelmente pode gerar alguma influência com a queda de demanda no mundo, mas as 
indústrias coreanas estão interessadas em investir no Brasil", disse o representante. Young 
acrescenta que o potencial do mercado coreano é tão elevado quanto o da China, já que o país 
apresenta taxa de crescimento superior a 5%. "Se a China está exportando à Coréia por que o 
Brasil não pode?", questiona o diretor.  
 
A Coréia do Sul é a 12ª maior economia do mundo e a 3ª maior da Ásia, atrás apenas do 
Japão e da China. Possui um PIB per capita de US$ 22,543 mil, sendo a sua moeda o WON. Na 
década de 1950 a Coréia do Sul era um dos países mais pobres da Ásia sendo que a grande 
parte da infra-estrutura do país foi destruída na Guerra da Coréia (1950-1953). Em 1962 a 
Coréia do Sul embarcou numa série de planos para o desenvolvimento econômico. Com ênfase 
ao comércio exterior, houve uma explosão no comércio e nos investimentos, seguida de uma 
rápida expansão das indústrias leves e pesadas nas décadas de 1960 e 1970, tendo uma 
média de crescimento anual de 8,6%. Kim diz que a inflação moderada, o baixo desemprego, 
as exportações e distribuição de renda caracterizam a economia da Coréia. 
 
Missão 
 
Uma oportunidade de estreitar as relações comerciais entre os países pode ser aproveitada nos 
próximos dias 29 e 31 deste mês, quando ocorre em Seul a feira anual G-Fair & GP Show 
Trade Meeting. O evento contará com 298 empresas coreanas. A brasileira Arimex Importação 
& Exportação estará no evento e trabalha para promover parcerias com empresas brasileiras 
interessadas no mercado asiático.  
 
Para Douglas Hwangbo, presidente da entidade, a medida pode ser um atrativo para ajudar o 
Brasil a reduzir seu déficit comercial com a Coréia, já que a participação do País naquele 
mercado ainda é inexpressiva. "Lá o consumidor procura novidades, e tanto na Coréia como no 



Brasil o dólar se valorizou com a crise na mesma proporção, beneficiando os exportadores". 
Hwangbo salienta que "os produtos são complementares. Lá não tem recursos naturais, mas é 
dinâmica em produtos de ponta", conclui. 
 
 

 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A4. 


