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RESUMO 

 

EUNJAE, KIM. A estrutura exportadora da Coreia do Sul e sua vulnerabilidade política 

e econômica: a análise do Brasil como um mercado alternativo. 2020. 103f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Na Coreia do Sul, a exportação ocupa uma grande proporção da economia nacional, sendo um 

dos elementos cruciais no crescimento econômico do país, e é concentrada geograficamente 

nos Estados Unidos da América e na China, onde as relações comerciais bilaterais da Coreia 

são formadas assimetricamente. Sendo assim, os EUA e a China utilizam o poder de barganha 

derivado dessa estrutura comercial assimétrica para influenciar outros assuntos políticos ou 

comerciais em relação à Coreia, dado o contexto geopolítico compartilhado, aumentando a 

vulnerabilidade do país. Diante desse cenário, a presente pesquisa introduz dois casos recentes 

que trouxeram incerteza política e prejuízos econômicos para a Coreia: a solicitação dos EUA 

de emenda do Acordo de Livre Comércio Coreia – EUA e a retaliação comercial da China 

contra a introdução do sistema antimíssil, Terminal High Altitude Area Defense, da Coreia. O 

estudo defende a necessidade de a Coreia dispersar suas exportações destinadas para os EUA 

e a China para reduzir as relações de influência frente aos dois países. No estudo sobre possíveis 

mercados alternativos de exportação para os produtos coreanos, analisa-se o Brasil, 

considerando fatores como: a relevância da América Latina como mercado emergente, o 

crescimento das exportações coreanas para o Brasil, a interdependência comercial baixa e 

menos assimétrica da Coreia com o Brasil e a relação bilateral majoritariamente econômica e 

comercial sendo relação político-diplomática menos complexa do que com os EUA e China. O 

resultado de análises setoriais empíricas sobre o mercado brasileiro indica que existem alguns 

mercados atrativos, em que a Coreia tem potencial para intensificar suas exportações para o 

Brasil.  

 

Palavras chave: Interdependência comercial. Diversificação geográfica de exportação. Coreia 

do Sul. EUA. China. Brasil. 

 

 



ABSTRACT 

 

EUNJAE, KIM. South Korea's export structure and its political and economic 

vulnerability: the analysis of Brazil as an alternative market. 2020. 103f. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

In South Korea, exports occupy a large proportion of the national economy, being one of the 

crucial elements in the country's economic growth, and are geographically concentrated in the 

United States of America and China, where Korea's bilateral trade relations are formed 

asymmetrically. As such, the US and China use the bargaining power derived from this 

asymmetric trade structure to influence other political or trade issues of Korea, having the 

shared geopolitical context, increasing the country's vulnerability. Given this scenario, the 

present research introduces two recent cases that have brought political uncertainty and 

economic damages to Korea: the US request to amend the Korea – US Free Trade Agreement 

and China's commercial retaliation against the introduction of the anti-missile system, Terminal 

High Altitude Area Defense, in Korea. The study defends the need for Korea to disperse its 

exports destined to the two countries to reduce the influence of the USA and China. As a way 

of studying possible alternative export markets for Korean products, Brazil is analyzed, 

considering factors such as the relevance of the Latin America as an emerging market, the high 

growth of Korean exports to Brazil, the low trade interdependence and asymmetry between 

Korea and Brazil, and the bilateral relationship being mostly economic and commercial and 

political-diplomatic being less complex than with the USA and China. The result of empirical 

sectoral analysis on the Brazilian market indicates that there are some attractive markets in 

which Korea has the potential to intensify its exports to Brazil. 

 

Key words: Trade interdependence. Geographic export diversification. South Korea. USA. 

China. Brazil.
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INTRODUÇ Ã O 
 

 A exportação é um dos principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento 

econômico da Coreia do Sul, ocupando grande parte da economia nacional até hoje. No entanto, 

essas exportações sempre foram altamente concentradas em um pequeno número de mercados, 

atualmente, em especial na China e nos Estados Unidos. Deve-se observar que a China e os 

EUA, sendo o primeiro e o segundo maiores mercados de exportação coreana – e o segundo e 

quarto mercados onde a Coreia obtém maior superávit – têm grande relevância para a Coreia. 

Além disso, sendo os Estados Unidos e a China superpotências mundiais com recursos 

econômicos superiores aos da Coreia, os ganhos comerciais nessas relações bilaterais são mais 

essenciais para a economia coreana do que para os dois países. Portanto, pode-se dizer que há 

uma aparente relação de interdependência comercial assimétrica entre os três países, sendo a 

Coreia a mais dependente. Como consequência, as exportações e a economia da Coreia se 

tornaram vulneráveis ao comércio com os Estados Unidos e a China e à política externa dos 

dois países, questão que será analisada com maior profundidade ao longo desta dissertação. 

 O caráter da relação comercial da Coreia com os EUA e a China faz com que esses 

países tentem exercer influência sobre outras questões políticas e comerciais da Coreia, 

desejando que esta aja de acordo com políticas cooperativas visando a proteção de seus altos 

ganhos comerciais. Essa tendência é consistente com o que defende a teoria realista de Relações 

Internacionais (RI), em que o país dominante, tendo controle sobre o comércio com o país 

dependente, manipula o poder derivado da interdependência econômica assimétrica como uma 

arma eficaz para produzir resultados cooperativos em outros assuntos (HIRSCHMAN, 

1945[1980]; RICHARDSON, 1980; KEOHANE, NYE, 1977; WALTZ, 1979; 

MEARSHEIMER, 1990, 1994; LEVY, 1998, BARBIERI, 1996; WAGNER, 1988).1  

 O exercício da influência nas decisões políticas e econômicas nos países dependentes – 

com a ameaça de paralisação do comércio e de redução das importações por países dominantes, 

utilizando o poder decorrente da estrutura comercial assimétrica (HIRSCHMAN, 1945[1980]) 

– pode aumentar a volatilidade das exportações e provocar instabilidade política e econômica 

nos países dependentes (BACCHETTA; JANSEN; PIERMARTINI, 2007) e nas próprias 

relações bilaterais, suprimindo, sobretudo, a autonomia desses países (BARBIERI, 1996; 

ARMSTRONG, 1981). Ademais, no contexto geopolítico do Nordeste Asiático, a Coreia tem 

várias questões em que tanto os EUA quanto a China também têm seu interesse engajado, o que 

 
1  Embora a concentração de importações também possa gerar vulnerabilidade, este trabalho foca na 

vulnerabilidade causada pela concentração de exportações. 



5 

 

serve de incentivo aos dois países no sentido de abuso de seu poder econômico em relação à 

Coreia do Sul.           

 É  nesse ponto que este trabalho defende como hipótese a necessidade de a Coreia do 

Sul dispersar suas exportações destinadas aos EUA e à China para manter estáveis os níveis de 

exportações, que têm sido um dos pilares fundamentais da economia nacional e, sobretudo, para 

reduzir a vulnerabilidade frente aos EUA e à China, especialmente em termos da influência 

decorrente da interdependência comercial assimétrica, nas questões políticas e comerciais da 

Coreia. Tendo em vista o argumento acima, esta pesquisa almeja os seguintes objetivos: a) 

descobrir o quanto a Coreia está vulnerável em relação aos EUA e a China; b) verificar se os 

EUA e a China têm se utilizado da dependência comercial coreana para pressionar o país em 

questões além das comerciais; e c) identificar indicadores que possam sinalizar mercados 

alternativos às exportações coreanas. Nesse sentido, o último objetivo desse trabalho é o de 

estudar um mercado no qual a Coreia do Sul possa ter um potencial comercial para impulsionar 

suas exportações e reduzir sua dependência das exportações para a China e os EUA.  

 Ao escolher um dos possíveis mercados alternativos para analisar, foram considerados 

itens como: a) o maior crescimento de participação das exportações coreanas  da América 

Latina depois da Á sia nos últimos 30 anos; b) o segundo maior mercado para as exportações 

coreanas desde 1994; e c) a satisfação da condição primária, a ser discutida neste estudo, sobre 

mercados alternativos aos EUA e à China, que é a menor interdependência comercial e 

assimetria nessa relação entre a Coreia e o mercado alternativo escolhido. Neste estudo, o Brasil 

é selecionado como objeto de pesquisa. As relações entre os dois países ocorreram mais pelo 

lado econômico e comercial, caracterizando, portanto, uma menor complexidade e 

vulnerabilidade da Coreia em relação ao Brasil se comparado com os EUA e a China. Em 

conjunto, os quesitos analisados nesta dissertação justificam a escolha do Brasil como um 

mercado de diversificação das exportações coreanas neste estudo.   

 A dissertação está organizada da seguinte forma. No segundo capítulo são apresentadas 

as teorias, os conceitos e as medidas de abertura comercial, concentração geográfica de 

exportação e interdependência comercial assimétrica. Ressalta-se o significado da 

diversificação de mercados de exportação como uma forma de reduzir a sensibilidade e a 

vulnerabilidade que um país dependente está sujeito devido à estrutura comercial com um país 

dominante. Este capítulo fornece as ferramentas para a análise qualitativa-quantitativa do 

comércio coreano. 

 No terceiro capítulo é introduzida a discussão sobre o desenvolvimento econômico da 

Coreia, atrelado ao seu perfil exportador, e como isso contribuiu para o sucesso econômico do 
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país – mas também como a tornou dependente das relações comerciais. Em seguida, a partir 

dos conceitos debatidos no segundo capítulo, são tratadas as recentes ameaças políticas e 

econômicas enfrentadas pela Coreia, tendo em vista, especialmente, sua interdependência 

comercial assimétrica com os EUA e a China, com os quais possui alta concentração geográfica 

de suas exportações.  

No quarto capítulo, analisa-se a relação comercial bilateral entre a Coreia e o Brasil, 

com ênfase na evolução da exportação do país asiático destinada para o país sul-americano, e 

são investigadas as relações políticas e diplomáticas coreanas com o Brasil de forma 

complementar. São realizadas também cinco análises setoriais a fim de identificar áreas em que 

a Coreia poderia desviar suas exportações dos EUA e da China para o Brasil. O cruzamento 

dessas informações permitirá que o estudo identifique alguns setores brasileiros em que existe 

uma maior possibilidade de aumentar as exportações. Por fim, o capítulo cinco conclui o 

trabalho.  

O valor dessa pesquisa está em demonstrar de perspectiva totalitária como a Coreia é 

dependente em suas relações de exportações e a posição sensivel e vulnerável dela nas relações 

comerciais com os seus maiores mercados de exportação, especialmente com a China e os EUA. 

Há relevância, ainda, ao mostrar a incerteza política e comercial que o país enfrenta diante desse 

cenário à luz das teorias de Relações Internacionais e do contexto geopolítico do Nordeste 

Asiático. Ademais, analisando o Brasil como um dos possíveis mercados alternativos, há 

significância em ampliar o leque de países no tema de pesquisa da diversificação das 

exportações da Coreia, que tem sido debatido na sociedade coreana há bastante tempo, mas 

cuja variedade de objeto de pesquisa continua limitada. Além disso, com uma série de análises 

empíricas para avaliar o potencial de exportação para o Brasil, esta pesquisa identifica 

indicadores capazes de avaliar a expansão comercial de setores. Afinal, aos desenvolver outros 

mercados, os efeitos podem ser menos danosos para a Coreia do Sul, pois tal ação reduziria sua 

vulnerabilidade ao diminuir a dificuldade de ajuste na eventual interrupção do comércio 

(KEOHANE; NYE, 1977; HIRSCHMAN, [1945] 1980).  
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CONCLUSÃ O 

 

Como discutido por Keohane e Nye (1977, p. 7-9), na era Pós-Segunda Guerra Mundial, 

os recursos que dotaram as nações de poder se tornaram mais variados e complexos, sendo que 

um dos recursos de destaque atualmente é a interdependência econômica, impulsionada pelo 

aumento das transações internacionais. Dessa forma, pode-se dizer que há relevância no 

comércio como um elemento de interdependência econômica, ou seja, a interdependência 

comercial como uma fonte de poder. 

Considerando o dilema apontado por Carr (1941) e Cooper (1968 apud ARAD; 

HIRSCH; TOVIAS, 1983, p. 20) entre a autodeterminação e a independência política por um 

lado e a dependência econômica por outro, como um tema relevante e recorrente na Economia 

Política Internacional atual, a motivação deste trabalho foi uma iniciativa de entender se a 

Coreia do Sul também enfrenta esse impasse. Ressaltou-se que se trata de um país do nordeste 

asiático, cujas exportações ocupam uma grande proporção de sua economia nacional, sendo 

concentradas em torno de poucos mercados, dentre os quais destacam-se as relações bilaterais 

com os dois maiores mercados, China e EUA, que são formadas assimetricamente. 

Nos últimos anos, dois assuntos políticos provocaram uma grande discussão na esfera 

política e comercial da Coreia: a solicitação dos EUA de emenda do KORUS FTA e a retaliação 

comercial da China contra a introdução do sistema antimíssil THAAD na Coreia. Diante desse 

cenário, um dos objetivos desta dissertação foi o de investigar se essas ocasiões expuseram a 

vulnerabilidade da Coreia do Sul, que emerge a partir da configuração de sua estrutura 

exportadora, especialmente em relação aos EUA e à China. 

Para tanto foi necessário, primeiramente, compreender o comércio coreano, com 

enfoque no significado e na relevância das exportações para o país asiático, pois quanto mais 

essencial for a atividade de exportação para a Coreia do Sul, mais desafiador seria manter um 

equilíbrio com a liberdade política, conforme argumentado por Carr (1941), Cooper (1968 apud 

ARAD; HIRSCH; TOVIAS, 1983, p. 20), e Keohane e Nye (1977). As discussões sobre o 

desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, considerando-se a teoria de Export-led, a teoria 

de Estado Desenvolvimentista e a visão que defende o cenário internacional como favorável ao 

crescimento de países asiáticos, indicam que as exportações tiveram certo papel no 

desenvolvimento alcançado pela Coreia.        

 Em especial, as análises quantitativas sobre a exportação do país asiático pelos índices 

de abertura comercial (Trade Share, World Trade Share e Composite Trade Share) 

possibilitaram observar que as exportações do país continuam a assumir uma parte crucial na 
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economia nacional, implicando que o alto nível de abertura comercial do país asiático pode 

dificultar à Coreia alcançar o equilíbrio entre a busca de oportunidades comerciais e a 

autodeterminação política. A análise da concentração geográfica de exportação do Hirschman 

Herfindahl Index e da Razão de Concentração em quatro mercados (CR4) revelou que, 

historicamente, as exportações da Coreia têm se concentrado em torno de poucos mercados, 

sendo a China e os Estados Unidos da América os principais da atualidade. Como consequência, 

a pesquisa deduziu que a Coreia passaria por dificuldades de ajustes em caso de perda dessas 

exportações (HIRSCHMAN, 1945 [1980]).  

Ao apresentar um elevado superávit em ambas as relações comerciais e os dois países 

sendo justamente as potências mundiais – com recursos econômicos e políticos superiores aos 

da Coreia – a Coreia se tornou um país com uma relação comercial de interdependência alta e 

assimétrica com os EUA e a China, que é confirmada, não somente pelos dados de sua estrutura 

comercial, mas também pelos índices de relevância, simetria e interdependência de Barbieri. 

Em outras palavras, ao mesmo tempo em que a Coreia ganha na interdependência comercial 

com os dois países, ela é também vulnerável a eles, podendo ser manipulada pelos interesses 

econômicos e políticos dos EUA e da China que possam exercer uma poderosa influência em 

prol de uma atitude que lhes seja favorável (HIRSCHMAN, 1945 [1980]). 

E esses interesses se manifestaram. O governo Trump pressionou a Coreia do Sul a 

emendar o acordo de livre comércio, KORUS-FTA, argumentando que o acordo comercial só 

estava beneficiando a Coreia do Sul e que o déficit comercial dos EUA em relação ao país 

asiático saltou após o acordo. Ter um superávit crônico em relação aos EUA fez com que a 

Coreia entrasse em negociações com os EUA, cedendo certos elementos do acordo para o país 

norte-americano. Enquanto isso, a China aplicou retaliações econômicas contra a decisão 

coreana de introduzir o sistema antimíssil THAAD dos EUA no território sul-coreano, 

interpretando a iniciativa como um fortalecimento relacionado ao esforço dos EUA para contê-

la e um tipo de traição por parte da Coreia do Sul (SWAINE, 2017). Por isso, o governo chinês 

pressionou a Coreia economicamente (KIM, 2017), aproveitando-se da dependência econômica 

e da interdependência assimétrica da Coreia em relação à China, na tentativa de reverter a 

introdução do THAAD e enfraquecer a aliança da Coreia do Sul com os EUA (LEE, 2018; 

SNYDER, 2015). 

Apesar de a Coreia não responder totalmente às demandas iniciais desses países e de os 

dois casos não terem afetado a economia do país conforme inicialmente previsto, a Coreia 

aceitou a solicitação dos EUA de negociar a emenda do KORUS FTA. Com a retaliação 

comercial da China, a Coreia optou por não instalar nenhum sistema antimíssil adicional. Neste 
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aspecto, pode-se dizer que, parcialmente, os EUA e a China ganharam concessões no domínio 

político com seu poder de barganha e, sobretudo, a Coreia do Sul sofreu incerteza e tensões 

comerciais e políticas com os dois países. Em suma, como Keohane, Nye e Hirschman 

argumentaram, a sensibilidade e a vulnerabilidade da estrutura exportadora da Coreia fizeram 

com que a China e os EUA exercessem influência sobre questões políticas e comerciais 

coreanas. 

Tendo em vista esse cenário, a presente pesquisa também abordou a melhoria da 

estrutura exportadora da Coreia em termos de redução de sua concentração de exportações para 

os Estados Unidos e a China, por meio da sua diversificação geográfica. Defendeu, ainda, que 

o mercado alternativo coreano deveria preencher um critério, que é ter um baixo nível de 

interdependência econômica assimétrica com a Coreia. Notando a emergência da América 

Latina como uma região proeminente de exportação coreana e considerando a alta taxa de 

crescimento das exportações coreanas para o Brasil, optou-se pelo país sul-americano como 

objeto de análise dentre possíveis mercados. 

A análise qualitativa da política, diplomacia e relações comerciais entre a Coreia e o 

Brasil confirmou que as relações bilaterais entre os dois países se constroem mais por relações 

econômicas e comerciais do que por questões políticas e militares, o que diferencia o Brasil dos 

EUA e da China, que têm vários interesses políticos e militares compartilhados ou em conflito 

com a Coreia no contexto geopolítico da região Nordeste Asiática. Além disso, verificou-se que 

o nível de interdependência comercial e assimetria foi significativamente mais baixo do que o 

dos EUA e da China, satisfazendo a condição primordial de mercado alternativo apresentadas 

neste estudo. A partir disso, cinco indicadores foram calculados para avaliar a atratividade de 

setores específicos do mercado brasileiro para os quais a Coreia poderia intensificar suas 

exportações. 

A primeira análise de complementaridade comercial (TCI) mostrou que a estrutura da 

pauta de exportação da Coreia e o perfil importador do Brasil são complementares, 

comparando-se com  Coreia – China e Coreia – EUA, o que indica o potencial do Brasil em 

absorver maiores exportações da Coreia. O indicador de compatibilidade das principais 

mercadorias de exportação encontrou nove setores de exportação coreana para o Brasil, em 

comum com os exportados para os EUA e a China. Por fim, as análises seguintes buscaram 

quantificar o potencial desses setores para a exportação coreana ao Brasil, por meio de índices 

como potencial de exportação (ITP, RITP), crescimento e participação no Growth-Share Matrix 

e a competência de mercados (MCA). O estudo desses indicadores apontou para alguns setores 
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atrativos, com potencial de crescimento coreano das exportações, o que pode reduzir a 

dependência da Coreia em relação aos EUA e a China, que é o propósito inicial do estudo. 

No entanto, essa pesquisa possui algumas limitações que são pontuadas a seguir. 

Primeiro, embora o resultado desta pesquisa aponte para a existência de potencial do Brasil 

como mercado alternativo, converter as exportações para um país específico não é uma questão 

simples. As decisões de entrada no mercado estrangeiro se baseiam em vários fatores, por 

exemplo, no equilíbrio entre riscos econômicos e políticos, caraterísticas específicas de cada 

país e retornos inerentes do mercado estrangeiro (ROTHAERMEL; KOTHA, 2006, p. 58-9). 

Por isso, mais pesquisas serão necessárias para medir os riscos de se ingressar no mercado 

brasileiro em comparação a outros alternativos, indo além do olhar sobre o potencial medido 

com base na competência e crescimento do mercado.     

 Segundo, a incerteza quanto ao estabelecimento do Acordo de Livre Comércio entre a 

Coreia e o MERCOSUL continua, fragilizando o estreitamento das relações comerciais entre o 

Brasil e a Coreia (KIM; PARK, 2019). Terceiro, as exportações para o Brasil são bem menores 

se comparadas aos EUA e à China e a evolução recente do comércio bilateral com a Coreia tem 

mostrado uma tendência de queda. Quarto, permanecem as dúvidas sobre se a fragilidade da 

economia e instabilidade política brasileira não impediriam a expansão das exportações ao país. 

Dito de outro modo, há dúvidas a respeito de se o Brasil suportaria um déficit comercial ainda 

maior em relação à Coreia. Ou seja, mesmo que o Brasil satisfaça a condição fundamental que 

este estudo sugeriu para o desvio das exportações, não há garantia de quanto a Coreia poderia 

aumentar suas exportações para o Brasil.  

Nesse aspecto, vale pensar também sobre aprofundamento de comércio entre a Coreia 

e o Brasil do ponto de vista da economia brasileira. Observou-se que existe alta 

complementaridade de comércio bilateral entre a Coreia e o Brasil, os bens capitais e 

intermediários dominando a pauta exportadora coreana para o Brasil e as matérias primas 

dominando a pauta exportadora brasileira para a Coreia. Verificou-se que alguns produtos 

coreanos intensivos em tecnologia têm potencial de aumentar as exportações para o Brasil. 

Todavia, se essa iniciativa da Coreia for realizada, ou seja, se o Brasil passar a importar mais 

da Coreia, isso pode deteriorar a fragilidade de estrutura produtiva brasileira, gerando condições 

de desvantagens em termos de possibilidades de desenvolvimento, reforçando o papel brasileiro 

de exportador de produtos primários de reduzido valor agregado, com limitado 

transbordamento para demais elos das cadeias produtivas. Uma alternativa possível seria a 

disponibilidade da Coreia, ao entrar no mercado brasileiro com produtos de mais alta 
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tecnologia, justamente transferir conhecimento e tecnologia ao Brasil, de modo a  fortalecer 

cadeias produtivas internas do país. 

O objetivo principal deste estudo não foi o de selecionar o país mais acertado, mas sim, 

além de explorar a dependência comercial coreana – com seus transbordamentos para as áreas 

política, diplomática e econômica – oferecer um modelo de análise de ponto de vista da Coreia 

em que foi testado se o Brasil poderia ser um dos possíveis mercados alternativos do país 

asiático, para que fosse possível reduzir a sua dependência dos EUA e da China. Ao escolher o 

Brasil, foi permitido também ampliar o leque de países no tema de pesquisa da diversificação 

das exportações coreanas. Os resultados podem motivar um estudo mais aprofundado, realizado 

com um processo mais sofisticado e complexo de seleção e avaliação de mercado,a fim de 

reduzir, assim, a sensível posição atual da Coreia em relação aos seus principais parceiros 

comerciais. 
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