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It starts with pain, followed by hate 

Fueled by the endless questions no one can answer 

A stain covers your heart and tears you apart 

Just like a sleeping cancer 

I don't believe men are born to be killers 

I don't believe the world can be saved 

How did you get here and when did it start? 

An innocent child with a thorn in his heart 

 

What kind of world do we live in? 

Where love is divided by hate 

Loosing control of our feelings 

We all must be dreaming this life away 

In a world so cold 

 

Are you sane, where's the shame? 

A moment of time passes by you cannot rewind 

Who's to blame and where did it start? 

Is there a cure for your sickness 

Have you no heart? 

I don't believe men are born to be killers 

I don't believe the world can't be saved 

How did you get here and when did it start? 

An innocent child with a thorn in his heart 

 

What kind of world do we live in? 

Where love is divided by hate 

Selling our soul for no reason 

We all must be dreaming this life away 

In a world so cold 

 

There's a sickness inside you that wants to escape 

It's a feeling you get when you can't find your way 

So how many times must you fall to your knees? 

Never, never, never, never, never do this again 

 

It starts with pain, followed by hate 

No I don't believe men are born to be killers 

I don't believe that the world can't be saved 

 

What kind of world do we live in 

Where love is divided by hate 

Losing control of our feeling 

We're dreaming this life away 

What kind of world do we live in 

Where love is divided by hate 

Selling our soul for no reason 

We all must be dreaming this life away 

In a world so cold 

In a world so cold 

 

 

WORLD SO COLD 

TWELVE STONES
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RESUMO 

 

O desenvolvimento econômico é um tema muito estudado, principalmente porque ainda 

existem países que não alcançaram um desenvolvimento econômico efetivo no mesmo nível 

que os países desenvolvidos. Existem muitos estudos sobre as etapas do desenvolvimento, os 

fatores que o influenciaram diretamente e as condições necessárias para alcançá-lo. Esse 

trabalho deseja apresentar os fatores internos e externos que fizeram o desenvolvimento do 

Japão e da Coreia do Sul, dois países que passaram por um “milagre econômico”, possível.  

 

Palavras-chave: Japão; Coreia do Sul; Economia; Política; Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

Economic development is a topic widely studied, mainly because there are still countries 

which have not achieved an effective economic development on a par with developed countries. 

There are many studies on the stages of development, the factors that influenced it directly and 

the necessary conditions for achieving it. This work wishes to present internal and external 

factors that made the development of Japan and South Korea, two countries that have 

experienced an "economic miracle", possible. 

 

Keywords: Japan; South Korea; Economy; Policy; Development.  
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento é um tema muito estudado no meio acadêmico, e ainda se busca 

uma teoria que seja capaz de sintetizar com eficácia, pelo menos de forma básica, os passos 

para um desenvolvimento eficiente para qualquer país. Existem muitos casos de países que 

passaram por milagres econômicos, e estudá-los é uma importante forma de se entender o 

processo de desenvolvimento econômico.  

É necessário ressaltar que cada país possui características culturais, regionais e sociais 

que fazem o seu desenvolvimento único, mas percebe-se um certo padrão para determinadas 

características similares, como o caso de países desenvolvidos da Europa e países em 

desenvolvimento na América Latina. É possível encontrar semelhanças também com países de 

históricos parecidos, como por exemplo as ex-colônias e suas relações com as metrópoles. Além 

disso, certas características históricas também são relevantes, como os tempos de paz e de 

guerra, que influenciam diretamente no tipo de desenvolvimento.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houveram muitas mudanças na organização do 

poder mundial. Muitos dos países envolvidos na guerra foram arrasados, e o pós Segunda 

Guerra foi marcado pelo foco na reconstrução do mundo e pela tensão entre a URSS e os EUA. 

Os EUA tiveram um papel inigualável nessa época, pois investiu fortemente nessa área e 

expandiu sua influência como potência mundial.  

No caso do Japão, o país estava devastado, tanto no aspecto físico como no psicológico. 

Ele foi obrigado a desmobilizar seu exército e sua marinha, além de devolver os territórios que 

foram conquistados durante as Guerras Mundiais e os territórios conquistados na guerra Sino-

japonesa e na Russo-japonesa. Além disso, tropas americanas ocuparam o território japonês 

desde sua rendição total (HANE, 1992). 

O Japão já possuía uma indústria promissora desde a Restauração Meiji (1868), e por 

mais que grande parte da sua infraestrutura tivesse sido destruída, havia o know-how e o 

investimento americano para auxiliar na reconstrução do país (HENSHALL, 2012). Por isso, a 

reconstrução foi feita de forma acelerada, através de uma população instruída, uma estrutura 

industrial com possibilidade de reconstrução e forte investimento econômico estrangeiro 

(ARAÚJO, 2009). 
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Por outro lado, para a Coreia, o fim da Segunda Guerra foi o fim de um importante arco 

político e econômico: também foi o fim da colonização1 japonesa. A Coreia se tornou 

independente em 1948, e seu país estava devastado. Durante a Guerra Fria, a Coreia passou por 

uma guerra interna: a Guerra entre as Coreias. Com o fim da Guerra entre as Coreias (1950-

1953), dois novos países surgiram: a Coreia do Sul (ou República da Coreia) e a Coreia do 

Norte (ou República Popular Democrática da Coreia) (SETH, 2011). 

A Coreia do Sul era muito populosa e com poucos recursos, já que a parte mais 

industrializada e mais modernizada se situava ao norte da antiga Coreia. A maioria de sua 

população era rural, e sua infraestrutura urbana era rudimentar. Era completamente dependente 

dos EUA financeiramente e sofria com um governo corrupto e frágil. Apenas em 1961, após o 

golpe militar, a Coreia do Sul começou a decolar em seu desenvolvimento econômico através 

dos planos de “Desenvolvimento Econômico em Cinco Anos” (AMSDEN, 1992; KOHLI, 

2004; SETH, 2011).  

A similaridade da Coreia do Sul e do Japão é claramente vista em vários aspectos, 

principalmente na forma como foi promovido o seu desenvolvimento. Park Chung Hee, líder 

do governo militar, viu a importância do desenvolvimento econômico e utilizou o mesmo 

slogan difundido na Restauração Meiji japonesa: país rico, exército forte (AMSDEN, 1992; 

KOHLI, 2004; SETH, 2011). A Coreia do Sul está entre os poucos casos de ex-colônias que se 

tornaram países desenvolvidos, e seu desenvolvimento é muito estudado pela sua eficiência.  

Esses dois países são considerados como economias de desenvolvimento tardio e, apesar 

disso, os seus processos de desenvolvimento são considerados verdadeiros milagres 

econômicos. A combinação de políticas econômicas, incentivos às empresas privadas e 

investimento externo fez com que o Japão e a Coreia do Sul se desenvolvessem rapidamente e 

de forma eficaz, tornando-os países desenvolvidos. 

O objetivo geral dessa dissertação é estudar o Japão e a Coreia do Sul quanto aos seus 

aspectos econômicos e os aspectos políticos e sociais diretamente ligados às mudanças 

econômicas, com o intuito de encontrar o conjunto de fatores que influenciaram no 

desenvolvimento econômico de ambos. A partir disso, comparar, resumidamente, esses fatores 

com outras potências e ex-colônias, de forma a encontrar diferenças e semelhanças que 

impulsionaram ou retardaram o desenvolvimento. Esse trabalho deseja responder a seguinte 

                                                
1 A maioria dos autores que retratam a invasão e ocupação japonesa nos territórios conquistados a classifica como 

colonização, por isso, usarei igualmente essa terminologia.  
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pergunta: quais foram os fatores políticos, econômicos e sociais que influenciaram diretamente 

no desenvolvimento econômico do Japão e da Coreia do Sul, considerando o seu sucesso como 

industrialização tardia? 

Além do objetivo geral, esse trabalho tem como objetivos específicos analisar a 

trajetória política dos dois países no tempo determinado, destacando as políticas econômicas; e 

analisar a trajetória econômica dos dois países, destacando os fatores internos e externos que 

agiram diretamente no desenvolvimento econômico.  

O período a ser estudado vai da chegada do Comodoro Perry no Japão (1853) até 1980, 

quando termina o estágio chamado de “milagre econômico” na Coreia do Sul. A hipótese a ser 

testada é de que os dois países investiram de forma significativa em fatores internos como 

educação e tecnologia, e com isso ambos se desenvolveram rapidamente no âmbito econômico 

e social.  

Com relação à divisão do trabalho, será dividido em três capítulos principais:  

O primeiro capítulo, que é o capítulo teórico e de conceitos nucleares utilizados no 

trabalho. A teoria principal que fundamentará a análise será a Teoria do Desenvolvimento 

Econômico de Rostow.   

O segundo capítulo é o de contextualização dos casos. Serão feitas duas abordagens 

principais do Japão e da Coreia do Sul no período entre 1853 e 1980: uma análise política e 

uma análise econômica. Para isso, será feito um levantamento de dados através de uma pesquisa 

qualitativa em livros, sites oficiais, documentos oficiais e artigos científicos.  

A análise política será referente às ações do Estado que influenciam no 

desenvolvimento, ou seja, os planos de desenvolvimento do poder executivo tanto japonês 

quanto sul-coreano. A análise econômica será a respeito das estratégicas econômicas utilizadas 

e seus respectivos resultados.  

O terceiro capítulo é o de análise dos dados apresentados. Será feita uma análise 

qualitativa dos dados em busca dos fatores que influenciaram no grau de desenvolvimento 

desses dois países, além da comparação entre os dados dos dois países. Os fatores analisados 

serão: 1) as condições internas; 2) a importância da intervenção estatal no processo de 

desenvolvimento; 3) o dualismo econômico e a substituição de importação; e 4) os fatores 

externos e sua influência nos dois casos.  
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O apêndice do capítulo três será um estudo comparativo breve dos fatores encontrados 

com os fatores de desenvolvimento de outros países, o Japão sendo comparado com potências 

econômicas e a Coreia do Sul comparada com ex-colônias. 

 A metodologia utilizada para esse trabalho foi a busca de dados em livros e artigos 

acadêmicos, e uma análise interpretativa desses dados.  
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CAPÍTULO 1 – O DESENVOLVIMENTO E SUAS ETAPAS 

Esse trabalho tem como base teórica a teoria de desenvolvimento de Rostow, que em 

seu livro Etapas do Desenvolvimento Econômico – Um manifesto não comunista (1974) 

descreve as etapas que os países devem passar para chegarem ao desenvolvimento. Será feito 

um paralelo das etapas descritas por Rostow com a economia e a sociedade do Japão e da Coreia 

do Sul.  

 

1.1 Conceitos nucleares 

A teoria do desenvolvimento trata de explicar as causas e o mecanismo do aumento 

constante da produtividade do fator trabalho e suas repercussões na organização da produção e 

na forma como se distribui e utiliza o produto social, numa perspectiva macroeconômica 

(FURTADO, 1975).  

O desenvolvimento, segundo Santos Filho (2005), é um processo constante de mudanças 

inevitáveis, necessárias e irreversíveis que advém da ideia do progresso. Este, a partir da 

Revolução Industrial, significa o avanço contínuo da humanidade de sua condição anterior para 

níveis maiores de civilização. De acordo com o autor, 

[d]esenvolver-se é sempre progredir, em estágios sucessivos, para níveis cada vez 

mais altos de civilização, no qual o domínio crescente da realidade natural possibilita 

uma vida melhor para os homens, sempre que se considerasse, por retroação, suas 

condições de existência anteriores (SANTOS FILHO, 2005, pg. 15).  

Para Furtado (2000), a ideia de desenvolvimento econômico refere-se a um processo de 

transformação que leva a melhorias de renda e nas relações sociais. Há transformações no modo 

de produção através da absorção de tecnologia e a introdução de inovações para gerar mais 

produtividade, além de maior oferta de bens e serviços.   

 

1.2 Teoria econômica de Rostow 

De acordo com Rostow (1974), o desenvolvimento econômico se dá de forma normativa 

e progressiva. Ele discorre sobre o desenvolvimento econômico como uma teoria dinâmica de 

sequências lógicas, que passa por etapas subsequentes até que as sociedades possam usufruir 

do pleno desenvolvimento econômico. Segundo ele, seu foco de estudo remete-se a responder 

as seguintes perguntas: 
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Quais são os impulsos que levam as tradicionais sociedades agrícolas a iniciar o 
processo de sua modernização? Quando e como o desenvolvimento regular se tornou 

um traço inerente a cada sociedade? Que forças impulsionaram a marcha do 

desenvolvimento automático e determinaram sua configuração? Que traços sociais e 

políticos comuns do processo de desenvolvimento podem ser percebidos em cada 

etapa? Em que direções a originalidade de cada sociedade expressou em cada etapa? 

Que forças determinaram as relações entre as áreas mais desenvolvidas e as menos 

desenvolvidas; e qual a relação, se é que houve, da seriação relativa do 

desenvolvimento com a interrupção de guerras? E, por fim, para onde nos estão 

levando os juros compostos? Estarão levando-nos para o comunismo; para os 

opulentos subúrbios, elegantemente refinados com o capital social básico; para a 
destruição; para a lua, ou para onde? (ROSTOW, 1974, p.14). 

A fim de responder a essas perguntas, Rostow (1974) divide o desenvolvimento em seis 

etapas. As etapas de evolução econômica analisadas por ele são: a sociedade tradicional, as 

precondições para o arranco inicial, o arranco inicial, a marcha para a maturidade, a era do 

consumo em massa e para além do consumo. Podemos resumir as seis etapas seguinte forma: 

 

Quadro 1 – As Etapas de Desenvolvimento de Rostow 

 

ETAPA RESUMO 

Sociedade Tradicional Estrutura da economia se expande dentro de funções limitadas.  

Precondições para o arranco Transformações na estrutura social, no sistema político, nas técnicas de 

produção e na economia como um todo. 

Arranco Expansão do acúmulo de capital através de forças que contribuem para 

o crescimento econômico. 

Marcha para a maturidade Aperfeiçoamento de técnicas e aceleração das indústrias geram 

modificação na economia, como aumento das exportações e substituição 

de importações. 

Era do consumo em massa Mão-de-obra qualificada, PIB per capita elevado, aumento do consumo 

de bens duráveis e semi-duráveis. 

Para além do consumo Não haverá mais o interesse das pessoas em aumentar a sua renda. 

 

Fonte: Informações tiradas e resumidas de Rostow (1974). 

 

Na figura a seguir, é possível observar os estágios e a época emque alguns países 

passaram pelas etapas definidas por Rostow: 
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Fonte: SARMENTO, 2008. 

 

Para Rostow (1974 e 1978), existem duas características de extrema importância para o 

avanço de uma sociedade no processo de desenvolvimento: 1) a constante evolução da 

tecnologia e da ciência, de forma a aumentar a produtividade sem aumentar a quantidade de 

recursos utilizados; e 2) a absorção e incorporação dessa tecnologia na indústria e sociedade, 

ou seja, a quebra de paradigmas e de empecilhos para o desenvolvimento.  

O uso da teoria rostowniana apresenta preceitos a serem observados para o caso de 

nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, de modo que elas possam ultrapassar 

determinadas etapas até que alcancem o desenvolvimento econômico das economias centrais. 

No caso da Coreia do Sul e do Japão, essa teoria será utilizada de forma a explicar como o 

desenvolvimento desses dois países alcançou satisfatoriamente o desenvolvimento econômico.  

A seguir, será feita uma descrição sucinta da proposta desenvolvimentista de Rostow: 

 

1.2.1 A sociedade tradicional  

A sociedade tradicional é "aquela cuja estrutura se expande dentro de funções de 

produção limitadas, baseada em uma ciência e tecnologia pré-newtoniana" (ROSTOW, 1974, 

p. 16). Nessa etapa, poderiam ser introduzidas algumas inovações técnicas no comércio, na 

Gráfico 1 - O modelo de desenvolvimento econômico aplicado a alguns países 
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indústria e na agricultura, contudo, existia um limite no volume de produção per capita e seu 

potencial estava ligado às ciências e tecnologias disponíveis na época. Essa sociedade dedicava-

se à produção agrícola com uma estrutura social hierarquizada nos laços. 

Rostow (1974) define essa sociedade com “pré-newtoniana”, tendo Newton como um 

divisor de águas na inovação científica. A produtividade só alcançaria níveis maiores ou 

menores dependendo de colheitas maiores ou um melhor sistema de irrigação. Contudo, por 

causa da falta de tecnologia, as limitações fariam com que um teto máximo fosse alcançado. 

  

1.2.2. As precondições para o arranco 

As precondições para o arranco corresponder às sociedades em processo de transição, 

ou seja, a transformação da sociedade tradicional moldada de forma a ser capaz de desfrutar da 

ciência moderna. As concepções da ciência moderna têm como princípio desenvolver novas 

funções de produção, tanto na indústria como na agricultura, para competir no mercado 

internacional. Além disso, há o investimento na infraestrutura e transportes, normalmente feitos 

pelo governo. Cita o autor que “o que importa é que não basta indústria para industrializar” 

(ROSTOW, 1974, p. 36). 

Em sua maioria, essa fase não surge endogenamente, mas advindo de uma exposição 

externa por sociedades mais avançadas. Essas invasões – literais ou figurativas – propõe o 

movimento de ideias para o moderno, quebrando a sociedade tradicional.  

É nessa etapa que surgem os primeiros bancos, o crescimento do comércio interno e 

externo, o investimento em infraestrutura e o surgimento das primeiras empresas industriais. 

Destaca-se o surgimento de uma nova elite a fim de preparar a sociedade para as mudanças 

sociológicas e psicológicas. Todas as transformações acontecem ao lado da formação de um 

Estado forte, em oposição aos senhores agrários que antes detinham o domínio sobre a 

sociedade.  

Uma nova abordagem é empregada nessa etapa, como as primeiras preocupações com 

o controle de natalidade, com o comércio e com o ambiente internacional. Essa mudança é 

iniciada por vários motivos por pessoas no campo econômico e administrativo. O fluxo de renda 

começa a se orientar para aqueles com condições de construir estradas, escolas e fábricas ao 

invés dos latifundiários.  

Contudo, nessa etapa, as atividades ainda estão limitadas por uma economia e sociedade 

caracterizadas pelos métodos tradicionais. Com a formação de um Estado nacional centralizado 
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eficaz, há uma quebra e oposição contra os interesses tradicionais agrários e essa também é uma 

pré-condição decisiva e necessária para o arranco.  

 

1.2.3 O arranco (ou decolagem) 

O arranco caracteriza-se pela quebra das obstruções e resistências ao desenvolvimento 

regular, e a expansão das forças que contribuem para o progresso econômico. No caso dos 

países centrais em geral, o arranco foi possível após o acúmulo tecnológico e de capital fixo, a 

evolução tecnológica da indústria e da agricultura, e a mudança do poder político para 

autoridades preparadas para a modernização.   

De acordo com Rostow (1974), existem três condições principais para se determinar o 

arranco: 1) o investimento na cadeia produtiva, que deve saltar de 5% do PNL para 10%; 2) o 

desenvolvimento de um ou mais setores de manufatura básica; e 3) a explosão das economias 

externas provenientes dos novos investimentos. Além dessas condições, Rostow (1974) faz uma 

nova divisão da economia em três setores: 1) o de desenvolvimento primário, como de 

infraestrutura básica e bens de consumo duráveis; 2) o desenvolvimento suplementar, como 

matéria prima para os setores primários; e 3) o desenvolvimento derivado, que é a ascensão da 

economia como um todo, concomitante com o crescimento da renda real total, população, 

produção industrial e outras variáveis globais, como habitação e agricultura.   

O arranco é a própria Revolução Industrial suscitada por alguns setores manufatureiros, 

capazes de mudar toda a estrutura social e econômica de uma nação. O rápido crescimento de 

um ou mais setores industriais é essencial para propulsar a transformação econômica.  

Nesse período, há um grande investimento industrial e a criação de novas indústrias. 

Essas, por sua vez, estimulam o aumento de trabalhadores industriais e serviços, que gera a 

expansão das áreas urbanas e de outras instalações industriais modernas. Todo o processo de 

expansão aumenta a renda e, consequentemente, os investimentos. Além disso, inicia-se o 

processo de exploração de recursos não utilizados até o momento e principalmente mudanças 

revolucionárias na produtividade agrícola. 

Para financiar essas mudanças na economia e sociedade, são necessárias mudanças no 

fluxo de renda dos latifúndios para a indústria e o reinvestimento dos lucros obtidos pelos 

setores em crescimento. Além disso, deve-se utilizar dos recursos disponíveis de forma 

lucrativa através da reforma agrária, da tributação e fiscalização do Estado, e do comércio 

exterior.  
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1.2.4 Marcha para a maturidade 

Com o fim do arranco e o início da marcha para a maturidade, a economia agora firme 

e ascendente procura expandir a tecnologia moderna para toda a sua frente econômica. A 

maturidade é alcançada entre 40 ou 60 anos após o início do arranco, e ela pode ser definida 

como a etapa em que a economia é capaz de avançar para além das indústrias que inicialmente 

lhe possibilitaram o arranco e investir em um campo amplo de tecnologias modernas. 

Nessa etapa, há várias mudanças nos setores da economia e da sociedade. Os setores 

líderes da economia transferem a primazia das estradas de ferro, carvão e têxtil para o aço, a 

eletricidade, a química e os bens de capital complexo. A população rural, que antes era entre 

60 e 70% da população, cai para 40%. O número de trabalhadores especializados cresce e as 

funções no setor terciário da economia agregam maior valor. O investimento é cada vez maior 

em educação, o que faz surgir uma sociedade burocratizada e com o desejo de bem-estar e 

segurança. 

Os investimentos permanecem contínuos, de forma a acelerar o surgimento de novas 

indústrias e a consolidação das antigas, à medida que a técnica se aperfeiçoa. Bens 

anteriormente importados passam a ser produzidos localmente, surge a necessidade de outros 

produtos importados e mais variedade de exportação. 

 

1.2.5 A era do consumo em massa 

A era do consumo em massa é marcada pela renda real por pessoa que se eleva a um 

ponto onde um maior número de consumidores ultrapassa as necessidades básicas, e a estrutura 

de força de trabalho altera-se com o aumento de trabalhadores de escritórios e operários 

especializados. Assim, o avanço tecnológico não é mais uma prioridade, e sim o investimento 

em assistência social.  

Os setores que lideram a economia se transferem para produtos duráveis tanto de 

consumo quanto de serviço, tirando vantagem das inovações técnicas e tecnológicas. Essa etapa 

tem como base o sistema de livre-empresa de capital, mas há uma profunda participação do 

Estado na obtenção de benefícios sociais.  

A sociedade atribui recursos cada vez mais altos à assistência e ao bem-estar social. Há 

uma maior preocupação com a política e influência externa, principalmente ao que se refere ao 

militarismo, novos mercados e fronteiras. É nessa etapa que a sociedade busca o Welfare State, 
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ou “estado de bem-estar”, que se baseia na redistribuição de renda para alcançar metas relativas 

ao social.  

 

1.2.6 Para além do consumo 

A última etapa descrita por Rostow idealiza uma sociedade na qual a renda chega a um 

nível tão elevado que a população não possui incentivos para aumentá-la ainda mais. Nessa 

etapa, os problemas básicos como alimentação e infraestrutura não existem mais, e sem os 

incentivos para progredir, a sociedade encontra-se “entediada”.  

Atualmente, nenhum país chegou a esse nível, por isso, essa etapa é mais uma previsão 

ou um “palpite” da próxima etapa de desenvolvimento dos países.  

 

1.3 Críticas à teoria de Rostow 

 Embora a teoria de etapas de W. W. Rostow tenha dado sua contribuição à teoria do 

desenvolvimento econômico, a mesma sofreu várias críticas tanto na ordem histórica como na 

estrutural.  

Celso Furtado (1975) critica a simplicidade em se tratar o processo de desenvolvimento 

em etapas, enquanto o problema do subdesenvolvimento, por exemplo, é estrutural. Ele afirma 

que para interpretar o desenvolvimento econômico por etapas, é necessário um elevado nível 

de abstração e um grande esforço interpretativo. De acordo com ele,  

a estrutura do modelo [econômico mundial] se funda na estrita observação do bloco 

de economias que lideram o processo de industrialização, que puderam utilizar os 
recursos naturais de mais fácil acesso e que lograram o controle de grande parte dos 

recursos não renováveis que se encontram nos países subdesenvolvidos [...] Trata-se 

simplesmente de uma estrutura que reflete uma observação inadequada da realidade, 

portanto inservível para projetar qualquer tendência dessa última (FURTADO, 1974, 

p. 21-22). 

Cardoso e Brignoli (2002) já criticam a falta de especificidade estrutural e histórica das 

sociedades comparadas. Segundo os autores, “nada se revelou mais perigoso e infrutífero do 

que a confiança em um único fator, ou num grupo de fatores interpretados de modo mecanicista 

que os isole do contexto social” (CARDOSO, BRIGNOLI, 2002, pg. 265). Para os autores, os 

termos utilizados na análise têm que ser coerentes, ou seja, comparar o que é realmente 

comparável.  

Para Octávio Bulhões, citado por Sarmento (2008), as etapas de desenvolvimento não 

possuem uma definição precisa dos estágios. Alguns aspectos da fase das precondições se 
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repetem nas fases de decolagem e arranco, principalmente no que diz respeito à revolução 

agrícola e aos investimentos nos setores dinâmicos. De acordo com o crítico: 

O panorama esboçado por Rostow não deixa de traduzir a vida econômica de nossos 
dias. Os traços, porém, ou são confusos ou, quando mais nítidos, encerram visíveis 

arbitrariedades. A distinção entre a evolução econômica antiga e moderna e a 

separação entre o estágio de pré-condição de desenvolvimento e o estágio de 

desenvolvimento é feita com ausência de caracterização precisa (...) a precedência ou 

a sucessão no tempo não caracteriza os estágios. Cumpriria assinalar os elementos 

peculiares de cada estágio anterior sobre o estágio subsequente, permitindo a previsão 

da transformação de um em outro. Tal sequência de fatos não consta, de maneira 

conveniente, nos trabalhos de Rostow (BULHÕES apud SARMENTO, 2008, pg. 138-

139).   

Em resposta às críticas que recebeu com relação à rigidez de suas etapas sobre os dados 

macroeconômicos e da sociedade de alguns países, Rostow afirma que as etapas do 

desenvolvimento econômico não são uma forma exata de encarar a sequência da História 

Moderna. Seu interesse está em certos “fatores particulares da realidade”, que se mostram 

constantes através dos últimos três séculos, e que indicam que as etapas possuem lógica e 

continuidade, enraizadas em uma teoria dinâmica de produção (SARMENTO, 2008).  

A análise do desenvolvimento do Japão e da Coreia do Sul será feita a partir do marco 

teórico apresentado. Para a análise dos dois países aqui pesquisados, as proposições de Rostow 

permanecem úteis porque oferecem elementos de comparação entre eles, observando-se que as 

etapas postuladas possuem de fato grande aplicação nos dois casos. 
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CAPÍTULO 2 – CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CASOS 

2.1 Japão 

O desenvolvimento do Japão é chamado de “milagre econômico”, principalmente por 

causa de sua industrialização tardia. De um país recluso para uma grande potência foi um grande 

passo, e até hoje seu desenvolvimento é estudado pela sua efetividade. O caminho traçado pela 

industrialização japonesa pode ser visto como um processo de vários atores domésticos, 

incluindo o governo, o comércio, as comunidades e os indivíduos, que respondem a choques e 

influências vindos do exterior (OHNO, 2006).  

O Japão participou de várias guerras, passou por crises econômicas e sofreu inúmeras 

derrotas, contudo, continua sendo um exemplo de país “atrasado” que alcançou os mais altos 

níveis de desenvolvimento. Nesse capítulo, será apresentado a história do Japão, dando ênfase 

na parte econômica e nas políticas que foram necessárias para que esse desenvolvimento 

acontecesse. 

 

2.1.1 A Abertura dos portos e a Restauração Meiji (1853-1912) 

Em 1853, o Comodoro Matthew Perry chega ao Japão com quatro navios de guerra com 

a missão de se comunicar com a civilização japonesa, que estava reclusa havia mais de 200 

anos. Nesse primeiro contato com o mundo “lá fora”, os japoneses tiveram uma surpresa: o 

poder dos ocidentais era muito superior ao poder japonês.  

O governo na época era o Xogunato, ou seja, uma estrutura feudal descentralizada 

comandada pelo Xogum (governador militar pertencente à família Tokugawa) e pelos daimyos 

(senhores feudais). Os daimyos juravam lealdade ao xogum e eram regrados pelos governos 

locais (ou hans), e estes eram submetidos ao poder do governo central (ou bakufu) (OHNO, 

2006). Por causa desse sistema descentralizado, o Xogum tinha apenas um terço do território e 

não tinha força militar suficiente para enfrentar a força norte americana.  O país teve de 

abandonar sua política de isolamento em razão do temor de uma guerra com a nação ocidental, 

e, além disso, foi forçado a abrir seus portos para trocas comerciais e assinar o Tratado de 

Kanagawa com os EUA em 1854 (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012; SIMS, 2001). 

A partir desse momento, o Japão começa a abrir seus horizontes para a cultura ocidental. 

Tratados similares ao feito com os EUA também foram celebrados com a Inglaterra, França, 

Rússia e Holanda. Houve um aumento no comércio com os países ocidentais, principalmente 
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com a Inglaterra. É importante ressaltar que esses acordos comerciais, por mais que abriram as 

portas para novos mercados, foram feitos através de uma pressão estrangeira militar, por isso, 

os acordos eram desfavoráveis ao Japão em questões tarifárias e de concessões, o que gerou 

uma enorme insatisfação interna (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012). 

A estrutura social na época Tokugawa era dividida entre quatro classes hierárquicas 

(abaixo dos senhores) baseadas no confucionismo: os samurais, que eram militares; os 

camponeses, que constituíam 80% da população; os artesãos, que supriam as necessidades de 

artigos de luxo para a nobreza; e os comerciantes, a classe mais baixa que coordenava as vendas 

de artigos auxiliando os senhores feudais. A receita principal do governo advinha dos impostos 

do arroz pagos pelos camponeses (MACPHERSON, 1978).  

A cultura japonesa é muito influenciada pela religião, sendo o budismo, o xintoísmo e 

o confucionismo as mais importantes delas. O budismo entra no Japão no século VI através de 

um influente clã coreano, e foi usado não apenas como guia espiritual, mas como um meio de 

desenvolver o conhecimento e uma ideologia unificada para a nova nação. O xintoísmo é uma 

religião politeísta que advém do próprio Japão, e frisa a lealdade da população ao imperador. O 

confucionismo foi usado não como guia espiritual, mas como modelo da sociedade tradicional. 

Essas três religiões moldaram a cultura e a sociedade japonesa, além de serem importantes 

como instrumentos políticos (HENSHALL, 2012; HANE, 1996). 

A estrutura econômica era agrária, sendo o arroz o principal produto. Houve um 

aumento da produtividade do arroz no final do período Tokugawa em razão do aperfeiçoamento 

de equipamentos agrícolas, novas espécies de arroz, utilização de fertilizantes e a dispersão do 

conhecimento através de manuais de agricultura. Assim, por causa do superávit produtivo, 

pequenos centros urbanos começam a surgir e iniciam-se pequenos comércios e indústrias 

usando o arroz como meio de troca (OHNO, 2006).   

A indústria e o comércio, em sua maioria, eram conduzidos pelas famílias camponesas 

e por pequenas empresas. Em razão da transição da população rural para as cidades no final do 

período Tokugawa, houve um aumento de camponeses trabalhando em áreas industriais e a 

dispersão de habilidades industriais. O período Tokugawa foi importante para a industrialização 

em razão do acúmulo de experiência em manufatura têxtil e da experiência organizacional, que 

eram pré-requisitos necessários para uma força de trabalho industrial moderna e para o 

crescimento de uma economia moderna (MACPHERSON, 1978). 
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Os principais produtos exportados eram a seda, chá, artigos de laca, de cobre e de pesca; 

enquanto os principais produtos importados eram fios e artigos de algodão, artigos de lã, artigos 

de metal e açúcar. A crescente demanda por seda e chá resultou num crescimento da produção; 

contudo, as commodities não eram capazes de suprir a elevada demanda. Particularmente, a 

demanda pela seda gerou uma forte inflação e escassez interna.  O comércio internacional foi 

importante para estimular o crescimento de fábricas; entretanto, essas fábricas eram em sua 

maioria manufaturas e limitadas em tamanho e número (HANE, PEREZ, 2012).   

No início de 1860, inicia-se uma guerra civil entre os apoiadores do xogunato e os 

imperialistas, que queriam a centralização política e a restauração do imperador como centro 

de poder, pois até então ele exercia apenas um papel simbólico. Em 1868, com a derrota do 

Xogunato, inicia-se a Restauração Meiji (ou Era Meiji). O imperador Mutsuhito Meiji é 

fortalecido no poder e inicia-se uma nova fase política e econômica no Japão (HANE, PEREZ, 

2012; HENSHALL, 2012; SIMS, 2001). 

A Restauração Meiji é marcada pela “ocidentalização” do Japão. Nessa época, o foco 

era progredir de forma a competir com os países ocidentais com o slogan “alcançar e 

ultrapassar” e “economia forte, país forte”. Houve um grande investimento na economia e 

política nessa época com o intuito do país se proteger das ameaças externas, além de ganhar o 

respeito e a igualdade com os países ocidentais. A ocidentalização ocorreu não apenas na 

política e na economia, mas também nas áreas da indústria, sociedade e militar (HENSHALL, 

2012; HANE, PEREZ, 2012). 

A Restauração Meiji é dividida em duas partes: a primeira de 1868 a 1882, com as 

mudanças e adaptações ao novo governo e sociedade, e a segunda de 1882 a 1912, com o avanço 

do desenvolvimento econômico. Em 1869, a capital passou de Kyoto para Edo, agora com o 

nome de Tóquio (que significa cidade ocidental). Foram vários anos de conflitos entre os novo 

regime e os antigos daimyos e hans em razão da reforma agrária e centralização do território. 

Em 1871, foi possível a reorganização e centralização do sistema municipal, além da 

nacionalização do território (SIMS, 2001; HENSHALL, 2012; HANE, PEREZ, 2012). 

O governo Meiji ainda era muito frágil e enfrentava uma situação financeira 

desfavorável. Por causa do Tesouro quase vazio, foi feita uma sistematização do câmbio de 

moedas, a regulamentação das fontes de receitas governamentais e o pagamento de dívidas 

governamentais. Foi estabelecido um sistema monetário nacional sendo o Banco do Japão o 

único emissor de notas bancárias (NAKAMURA, 1985; HENSHALL, 2012; HANE, PEREZ, 

2012).  
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Uma das mudanças importantes foi a revisão dos impostos sobre a terra em 1873, pois 

o governo necessitava de uma receita que não oscilasse em razão do preço do arroz. Era 

necessária uma mudança econômica para o enriquecimento do país nos moldes ocidentais 

(HANE, PEREZ, 2012; ALEXANDER, 2007).  

Para que essa mudança econômica fosse efetiva, era necessária uma mudança social 

para absorver esse novo estilo de vida. O sistema confucionista tradicional de quatro classes 

sociais (samurais, camponeses, artesãos e mercadores) foi extinto, junto com o monopólio 

samurai no serviço militar. Os hans foram substituídos por sistemas administrativos de 

prefeituras. Houve a importação de produtos e de tecnologia ocidental, como ferrovias, 

telégrafos e navios a vapor, além do investimento na educação para que houvesse mão de obra 

qualificada para ser empregada nas novas indústrias (SIMS, 2001; HENSHALL, 2012; HANE, 

PEREZ, 2012). 

O Japão Meiji necessitava de certas reformas para alcançar o efetivo crescimento 

econômico: 1) a aplicação do pensamento científico e tecnológico nas indústrias, transporte e 

agricultura; 2) o aumento acelerado e contínuo da renda per capita juntamente com o 

crescimento populacional; 3) a transformação da estrutura industrial, passando o foco 

econômico da agricultura para a indústria; e 4) o aumento de contatos internacionais (HANE, 

PEREZ, 2012). 

A produção industrial foi revolucionada através do auxílio do governo japonês. 

Maquinários foram importados para modernizar as indústrias têxteis, assim como foram criadas 

indústrias experimentais para a produção de cimento, açúcar, cerveja, vidro, produtos químicos, 

entre outras. Através de técnicos estrangeiros, o governo auxiliou no desenvolvimento da 

indústria mineradora, particularmente cobre, carvão e metais preciosos (HANE, PEREZ, 2012). 

O transporte e a comunicação foram essenciais para a modernização da economia. O 

governo tomou a iniciativa de construir um moderno sistema de transporte e comunicação, onde 

ferrovias e telégrafos foram criados conectando várias regiões do país, além do sistema de 

correios. Estaleiros navais, arsenais, casas de fundição, oficinas mecânicas e escolas técnicas 

foram estabelecidas e geridas por auxiliadores estrangeiros (HANE, PEREZ, 2012).   

O governo teve um papel importante na modernização econômica do país. Era seu dever 

remover as barreiras feudais do antigo regime, além de criar e estimular condições favoráveis 

para o crescimento econômico. O governo adotou melhores técnicas agrícolas, instituiu um 

sistema padronizado de taxas sobre a terra, e estabeleceu uma nova base financeira criando um 
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sistema público orçamentário, um moderno sistema bancário e de câmbio. Também propagou 

o conhecimento ocidental e introduziu a educação pública compulsória. Além disso, encorajou 

o desenvolvimento de novas indústrias construindo e operando empresas-chave, construindo 

modelos de plantas e concedendo subsídios governamentais para empresas privadas. De acordo 

com Crawcour citado por Hane e Perez (2012):  

A economia japonesa dos anos 1860 era razoável, mas não impressionantemente 

produtiva para uma economia tradicional. Tinha um grande potencial em poupança e 

já mostrava sinais de aceleração no crescimento econômico. Ao mesmo tempo, um 

número de outras características a fez mais responsiva do que a maioria das economias 

tradicionais para o estímulo econômico. Ela era basicamente comercial com um 

sistema nacional de mercados bem desenvolvidos. A população era comparativamente 

mais bem-educada e economicamente motivada. Por causa do eficiente e produtivo 

sistema de taxação e sua tradição na atividade econômica e no controle, o governo 

estava bem posicionado para desempenhar um importante papel no processo de 
modernização econômica (CRAWCOUR apud HANE, PEREZ, 2012, p. 97, tradução 

livre2).  

A renda governamental advinha em sua maioria da renda nacional, mas as exportações 

também auxiliaram no pagamento das contas governamentais. O Japão herdou da Era 

Tokugawa uma estrutura exportadora, principalmente de seda crua e panos de seda. Assim, o 

crescimento da indústria exportadora é uma causa secundária do desenvolvimento japonês 

(BRONFENBRENNER, 1961). 

A educação teve um papel importante no processo de ocidentalização e 

desenvolvimento econômico. A partir de 1871, muitos estudantes e líderes políticos foram 

enviados à América e à Europa para estudar e observar os costumes e práticas ocidentais (SIMS, 

2001; HENSHALL, 2012). Ideias e práticas ocidentais foram adotadas nas escolas japonesas, 

e o índice de analfabetismo beirava a zero desde a implantação da educação compulsória em 

1872. Vários projetos de escolas e universidades nos moldes franceses foram implantados em 

todo o país, e os ideais ocidentais eram passados através do ensino de estrangeiros nas escolas. 

Contudo, a educação continuava em sua maioria sendo ensinada em templos budistas ou nas 

próprias casas (HANE, PEREZ, 2012).  

Outro ator importante para a industrialização japonesa foram as empresas familiares 

privadas de grande porte, conhecidas como zaibatsu. Elas aproveitaram as novas oportunidades 

                                                
2 The Japanese economy of the 1860s was reasonably, but not outstandingly productive for a traditional economy. 

It had a high potential for saving and was already showing signs of quickening economic growth. At the same time 

a number of other features made it more responsive than most traditional economies to economic stimuli. It was 

basically commercial with a well-developed system of national markets. The population was comparatively well 
educated and economically motivated. Because of efficient and productive taxation systems and its tradition of 

economic activity and control, government was well placed to play an important role in the process of economic 

modernization. 



32 

 

e iniciaram novas empresas, e, apesar dos baixos padrões de vida, as poupanças privadas 

aumentaram. As principais zaibatsus – Mitsui, Mitsubishi, Yasuda e Sumitomo – dominavam 

as principais áreas de comércio e indústria. Os líderes rurais também foram importantes para a 

introdução de novos conhecimentos e técnicas agrícolas nos vilarejos. O governo cooperava 

com as empresas privadas e as zaibatsus, que financiavam ou emprestavam capital para certas 

atividades governamentais, e em troca recebiam benefícios como compra de empresas por baixo 

preço (HANE, PEREZ, 2012). 

Entre 1853 e 1878, ocorreu o processo chamado por Rostow (1974) de “pré-condições 

para o arranco”, ou seja, as mudanças necessárias na economia e na sociedade para a ocorrência 

do arranco. A partir de 1878 inicia-se o processo de “arranco” no Japão, ou seja, a expansão do 

acúmulo de capital através de forças que contribuem para o crescimento econômico.  

É possível perceber a mudança estrutural através das exportações japonesas ao longo do 

tempo. O mix de produtos exportados anteriormente era dominado pela agricultura e produtos 

processados, mas produtos têxteis e produtos manufaturados mais sofisticados eventualmente 

dominaram as exportações (MACPHERSON, 1987). 

Uma das características da industrialização do Japão é a coexistência de firmas de 

grande porte com capital intensivo3 e alto nível de produtividade, normalmente usando 

tecnologias ocidentais importadas, e pequenas e médias empresas com trabalho intensivo4 e 

baixa produtividade.  A experiência japonesa mostra a mudança da agricultura para a economia 

e da indústria arcaica para a moderna, contudo, ainda há uma persistência dos setores 

tradicionais e dos de pequena escala (MACPHERSON, 1987; HANE, PEREZ, 2012).  

Entre 1886 e 1905, muitas empresas de grande porte foram implantadas, e essa tendência 

foi adotada e assistida pelo governo por questões militares e políticas. Iniciativas 

governamentais, subsídios e proteção foram estendidas a essas empresas que eram peças chaves 

no interesse nacional (HANE, PEREZ, 2012). 

Uma área que ganhou notoriedade é a de construção de ferrovias. Desde 1873, o governo 

havia decidido deixar a construção de ferrovias a cargo de empresas privadas, mas, por causa 

de sua importância estratégica e econômica, foi fiscalizada com afinco e era assistida pelo 

governo sempre que necessário. Nessa época, existiam mais de 500 empresas construtoras de 

                                                
3 Firmas de capital intensivo são as que aplicam os maiores recursos nos fatores capital-tecnologia, como as de 
bens de produção.  
4 Firmas de trabalho intensivo são as que empregam os maiores recursos em força de trabalho, como indústrias 

alimentícias. 
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ferrovias. Contudo, em 1906, na recessão após a guerra Sino-Japonesa, o governo decidiu 

nacionalizar a indústria por causa das dificuldades financeiras (HANE, PEREZ, 2012). 

O governo também promoveu um papel importante no desenvolvimento de transporte 

marítimo. Foram comprados navios de transporte na expedição para Formosa e concederam-se 

subsídios para permitir a competitividade com companhias de navegação estrangeira. Depois 

da guerra Sino-Japonesa, a quantidade de navios mercantes chegava a 528 com uma arqueação 

de 331.000 toneladas (HANE, PEREZ, 2012). 

Assim como o transporte marítimo, o governo também deu maior atenção ao 

desenvolvimento da indústria pesada e da mineração. Inicialmente, o estado operava empresas-

chave em campos estratégicos, como metalúrgica, fábricas de maquinário e construção 

marítima. Apesar do governo vender muitas plantas industriais para empresas privadas, ele 

ainda detinha algumas das indústrias de arsenal, de estaleiros, de oficinas mecânicas e de 

produçãotêxtil para o uso das forças armadas. Contudo, as empresas coordenadas pelo governo 

eram uma pequena parcela da economia (HANE, PEREZ, 2012). 

Inicialmente, as maiores mineradoras e minas estavam a cargo do governo, mas em 1885 

foram passadas para as empresas privadas. Houve o aperfeiçoamento de maquinário e de 

técnicas extrativistas, e assim, houve um crescimento na produção de minerais (HANE, PEREZ, 

2012). 

A indústria que se expandiu mais rapidamente e permaneceu como um dos componentes 

mais importantes da economia até a Segunda Guerra Mundial foi a indústria têxtil. O Japão 

ocupava uma posição dominante na indústria de seda durante a Primeira Guerra Mundial. De 

início, a mecanização da indústria de seda ocorreu devagar, mas o ritmo foi aumentando desde 

o fim da guerra Sino-Japonesa (HANE, PEREZ, 2012). 

Foi na indústria de algodão que ocorreu a primeira revolução industrial japonesa, com 

o uso intensivo de maquinário em grandes plantações. Algumas empresas de tecelagem de 

algodão foram estabelecidas no início da Restauração Meiji, mas falharam em aumentar a 

produção de forma satisfatória, causando a necessidade de importação de panos e fios de 

algodão. Durante essa época, 36% das importações eram de produtos de algodão. Em 1878, 

para corrigir essa situação, o governo instalou indústrias e importou maquinários, e vendeu as 

instalações para empresas privadas em condições favoráveis. A empresa Shibusawa deu um 

grande passo nesse campo, estabelecendo uma grande indústria em Osaka que começou a operar 

em 1883. Shibusawa utilizava energia a vapor e era capaz de fazer funcionar 10.500 teares dia 
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e noite. Em 1896, a Associação de Tecelões liderados pela Shibusawa foi capaz de suprir a 

demanda interna, extinguindo a necessidade de importação de produtos de algodão (HANE, 

PEREZ, 2012). 

A tecnologia de tecelagem foi empregada nos produtos de algodão, todavia, também foi 

empregada na indústria de seda para a exportação. Particularmente para os EUA, a exportação 

de seda passou de 1.5 milhões de ienes em 1885 para 21 milhões de ienes em 1889. A produção 

têxtil de seda e algodão constituiu a maioria das exportações japonesas (HANE, PEREZ, 2012).  

Podemos observar no gráfico abaixo a mudança estrutural da produção durante a 

Restauração Meiji:   

 
 

Tabela 1 – A estrutura da produção industrial em 1874 e 1889 (% do total da produção industrial) 

  1874 1889 

Produtos Alimentícios 41.5 35.2 

     saquê 16.6 15.7 

     molho de soja 4.2 3.4 

Têxteis 24.6 31.5 

     linha de seda 4.2 12.1 

     linha de algodão 0.9 2.8 

     tecido de algodão 8.6 5.6 

     tecido de seda 3.6 3.8 

Metais 1.2 3.5 

Maquinário 2.7 5.9 

Produtos químicos 15.4 9.0 

     óleo e cera 5.6 2.2 

     fertilizante 2.1 1.6 

     papel 4.2 2.0 

Cerâmica 1.8 2.7 

Produtos de madeira 5.9 2.0 

Outros 6.5 9.5 
 

Fonte: FRANCKS, 2006, p. 39 (tradução livre) 

 

Em resumo, a abertura dos portos e a Restauração Meiji possuem alguns pontos 

importantes: o papel do governo para promover condições para as empresas privadas 

fomentarem a economia, a importação da tecnologia e do conhecimento ocidental, e a mudança 

da sociedade para acolher essa ocidentalização do Japão.  
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2.1.2 O Imperialismo e as Guerras Mundiais (1894-1945) 

Entre 1894 e 1945, o Japão participou de quatro guerras importantes: a Guerra Sino-

Japonesa, a Russo-Japonesa, e a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Em 1900, o Japão era 

a quinta potência colonial na Ásia, sendo o único país asiático a adquirir colônias no século 

XX. O império japonês foi criado entre 1895 e 1913, resultado de vitórias militares sobre dois 

impérios em decadência: a China e a Rússia Czarista. Além da anexação de territórios 

controlados por esses dois países, o Japão ainda anexou a Coreia em 1910, afirmando seu poder 

sobre a Ásia (BOOTH, 2007).   

Em 1876, o Japão compeliu a Coreia a abrir seus portos e a assinar o Tratado de 

Kangwha5, um tratado comercial desigual. A partir daí a presença japonesa na Coreia, tanto no 

âmbito político quanto econômico, era constante. Em 1894, o rei coreano pede assistência 

militar à China a fim de combater uma rebelião religiosa interna, liderada pela Sociedade Tong 

Hak. Os japoneses, informados da situação, enviam uma brigada militar à Coreia, que lá 

permaneceu mesmo com o fim da rebelião. Para justificar a permanência da brigada, Mutsu, o 

Ministro das Relações Exteriores da Coreia aliado ao Japão, propõe uma Intervenção Sino-

Japonesa na Coreia a fim de trazer reformas econômicas e sociais. A China rejeita a proposta, 

logo, as tropas japonesas posicionam-se no palácio e compelem o governo a exigir a retirada 

das topas chinesas do solo coreano. Em julho do mesmo ano, houve um conflito na baía de 

Inchon entre navios japoneses e chineses, e em agosto, o Japão declara guerra à China (HANE, 

PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012) 

A Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) foi marcada pela supremacia japonesa sobre a 

força chinesa. O exército japonês, mais bem treinado e equipado, consegue expulsar as forças 

chinesas da Coreia sem dificuldades, e logo começa a sua investida no território chinês. Em 

setembro, a marinha japonesa derrotou a marinha chinesa, obtendo o controle sobre o Mar 

Amarelo6. Vários portos e penínsulas chinesas caíram nas mãos dos japoneses, entre eles a 

Península Liaodong, a Península Shandong, a cidade de Pequim e o sudeste da Manchúria 

(HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012). 

Em março de 1895, Li Hongzhang, líder chinês, vai até o Japão para negociar um tratado 

de paz. O Tratado de Shimonoseki tinha os seguintes termos: reconhecer a independência da 

Coreia; ceder a Península Liaodong, Taiwan e Pescadores para o Japão; pagar uma indenização 

                                                
5 Esse assunto será detalhado na contextualização da Coreia. 
6 O Mar Amarelo, chamado de Huanghai no chinês, é um dos mares marginais do Oceano Pacífico que banha o 

leste da China e o oeste da Coreia do Norte e da Coreia do Sul.   
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de 360 milhões de yens; abrir mais quatro portos comerciais; assinar tratados comerciais 

semelhantes aos tratados com as potências ocidentais; permitir que navios japoneses 

navegassem no Rio Yangtze; e o fim do interesse chinês na Coreia (HANE, PEREZ, 2012; 

HENSHALL, 2012).  

A guerra proporcionou ao Japão a oportunidade de expor às outras potências que ele era 

um rival sério e uma ameaça para o ambiente imperialístico. O país mais afetado foi a Rússia, 

que também tinha interesse na Manchúria e na Coreia, e logo persuadiu a França e a Alemanha 

a se juntarem para protestar contra as aquisições japonesas. A Intervenção Tripla, como foi 

chamada, compeliu o Japão a devolver a Península Liadong para a China, em troca de um 

adicional em sua indenização (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012). 

Inicialmente, os territórios concedidos aos japoneses não aceitaram a dominação com 

facilidade, e houveram vários conflitos armados. Vendo que a repressão apenas aumentaria a 

resistência, os governantes designados resolveram utilizar uma tática diferente: a promoção de 

bem-estar para ganhar a boa vontade da população. Em Taiwan, por exemplo, foram 

introduzidas medidas de reformas agrárias, programas de saúde e de saneamento, ferrovias, um 

sistema postal, telégrafos, e outros serviços públicos. A produção de arroz e de açúcar cresceu 

através da adoção de métodos científicos e melhorias na agricultura e utilização da terra. A 

implementação dessas medidas levou à restauração da paz e da ordem, além de um 

desenvolvimento na economia (HANE, PEREZ, 2012). 

Durante a Guerra Sino-Japonesa, a indústria japonesa continuava a crescer e expandir 

em diferentes áreas. A agricultura permanecia como a principal fonte de renda japonesa, 

contudo, as áreas relacionadas à agricultura cresciam junto com ela. Nota-se a importância da 

indústria têxtil, que passa de ¼ da produção industrial total entre 1870 a 1880 para 40% na 

virada do século (FRANCKS, 1999).  

Indústrias de outros segmentos também foram desenvolvidas nessa época. A primeira 

indústria de celulose foi criada em 1889, e em 1896 papel era exportado para a China. Refinarias 

de açúcar foram fundadas em 1895, e a indústria de açúcar avançou rapidamente desde a 

aquisição de Formosa (Taiwan) no final da Guerra Sino-Japonesa. Ganhos expressivos foram 

feitos durante os anos 1890 na produção de cimentos, fertilizantes químicos, remédios, cerveja, 

fósforo e vidro (HANE, PEREZ, 2012). 

Apesar do ressentimento coreano pelos japoneses, o Japão continuou a expandir suas 

atividades comerciais na Coreia, e no início do século XX o Japão era responsável por três 
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quartos do comércio exterior coreano. O Japão exportava principalmente produtos têxteis e 

importava arroz. Além disso, o Japão construiu duas ferrovias importantes que ligavam três 

grandes cidades no sudeste da Coreia (HANE, PEREZ, 2012). 

Após a Guerra Sino-Japonesa, a tensão entre o Japão e a Rússia crescia principalmente 

na Coreia. Vários acordos foram firmados entre o Japão e a Rússia com o intuito de regrar a 

quantidade de tropas dentro da Coreia e afirmar o interesse de ambos para o desenvolvimento 

da mesma. A Rússia emergiu como o protegido do rei coreano após o assassinato brutal da 

rainha Min7 e suas acompanhantes executado pelos japoneses, por isso, sua influência dentro 

do país era muito mais ativa do que a japonesa (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012). 

 Em 1896, a Rússia assinou o Tratado Li-Lobanov com a China, o qual determinava que 

a Rússia defenderia a China em caso de ataques japoneses, e a China permitiria que a Rússia 

utilizasse os portos chineses. Apesar dos acordos feitos tanto com a China quanto com o Japão, 

a Rússia expandia a sua influência sobre o território chinês (principalmente sobre a Manchúria) 

e sobre o território coreano. O Japão, sentindo-se ameaçado com a expansão russa, faz um 

acordo com a Inglaterra para fortalecer suas forças caso houvesse uma guerra. A Aliança Anglo-

Japonesa não foi capaz de deter a expansão russa, e com o fracasso de acordos entre Japão e 

Rússia para assegurar a integridade territorial da China e da Coreia, o Japão declara guerra à 

Rússia em fevereiro de 1904. O Japão viu necessário o rompimento das negociações para 

defender seus interesses (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012). 

Na Guerra Russo-Japonesa (1904-1905), o Japão estava em melhores condições para a 

guerra, pois Port Arthur, onde ocorria o conflito, era próximo à principal base militar japonesa. 

O exército russo era maior que o japonês em quantidade, entretanto, havia a dificuldade de 

locomoção dos soldados da Rússia para a China. O Japão conteve o avanço russo tanto em terra 

como em mar, e aos poucos ia tomando as bases militares localizadas na Coreia, na China e na 

Manchúria. Após vários conflitos sangrentos, os japoneses tomaram Port Arthur e derrotaram 

as principais frotas marítimas da Rússia (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012). 

O presidente americano Theodore Roosevelt, temendo uma mudança na balança de 

poder asiática, propõe ser o mediador para a negociação de paz. O Japão, apesar de sua 

vantagem, tinha consciência de sua limitação de matéria-prima e de mão-de-obra. A Rússia 

ainda tinha condições de continuar a guerra, contudo, sua população estava insatisfeita e várias 

                                                
7 Esse assunto será detalhado na contextualização da Coreia. 
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atividades revolucionárias estavam acontecendo internamente (HANE, PEREZ, 2012; 

HENSHALL, 2012). 

Com o fim da Guerra Russo-Japonesa, foi assinado o Tratado de Portsmouth, que 

restaurou a soberania da China sobre a Manchúria, reconheceu o interesse japonês na Coreia, e 

cedeu ao Japão a Península Liaotung, a ferrovia no sul da Manchúria e a metade das ilhas 

Sakhalin. O Japão empenhou muito capital para a guerra, e por não ter obtido indenização da 

Rússia, a população japonesa fez várias revoltas nacionalistas (HANE, PEREZ, 2012; 

HENSHALL, 2012). 

Entre 1886 e 1905, as fábricas, as corporações, o maquinário e outros elementos que 

compõem a economia moderna japonesa começam a se desenvolver significantemente. Apesar 

disso, a economia era, em sua maioria, ainda dependente da agricultura para o seu crescimento. 

Esse período é caracterizado pela coexistência da economia tradicional e da moderna, além das 

pequenas lojas que possuíam elementos dos dois (HANE, PEREZ, 2012).  

A economia tradicional permanecia fundamental para o desenvolvimento, pois a mesma 

fornecia capital, emprego, comida para os trabalhadores e produtos para a exportação (como 

chá e seda), que seriam necessárias para compensar as importações para a industrialização. O 

imposto sobre a terra compunha a receita nacional de 80% em 1882 e 45% em 1893, e o imposto 

sobre os fazendeiros era mais pesado do que o imposto sobre os mercadores e sobre as 

indústrias. Nos 25 anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, a produção total de alimentos e 

de produtos industriais duplicou; a produção de arroz cresceu 40% entre 1885-1889 e entre 

1910-1914. Essa melhora foi possível através de melhores fertilizantes, melhores sementes e o 

aperfeiçoamento de técnicas de agricultura (HANE, PEREZ, 2012).  

A Guerra Russo-Japonesa estimulou o rápido crescimento do setor industrial moderno. 

O governo aumentou os gastos em armamentos e transporte por causa da nacionalização das 

ferrovias, dos novos mercados em desenvolvimento nas colônias adquiridas, e do mercado 

consumidor fortalecido como resultado do aumento da renda per capita. O desenvolvimento 

criou um mercado interno para produtos industriais e houve um aumento dos trabalhadores 

industriais e dos centros urbanos com maior capacidade de compra. Logo, o segmento moderno 

não era mais tão dependente do componente tradicional e sim se apoiava em sua própria força 

e nas exportações para se desenvolver rapidamente (HANE, PEREZ, 2012). 

A vitória japonesa sobre a Rússia foi importante para o reconhecimento do poder 

japonês pelas potências ocidentais. Vários movimentos nacionalistas na China, Vietnã, 
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Indonésia, Burma e Índia ocorreram inspirados no Japão, pois ele provou que os países asiáticos 

eram capazes de desafiar os ocidentais no campo de batalha (HANE, PEREZ, 2012; 

HENSHALL, 2012). 

Após a guerra Russo-japonesa, o Japão prosseguiu com sua corrida imperialista pela 

Ásia. De 1905 a 1909, o Japão fez investidas políticas pesadas na Coreia, como interferir nos 

assuntos nacionais, impor reformas administrativas e legais, forçar o desmantelamento do 

exército coreano, entre outras. Em 1910, contando com o reconhecimento da Inglaterra e dos 

EUA sobre o seu interesse na Coreia, o Japão anexou o território coreano como sua colônia. A 

Coreia, diferente de Taiwan, não aceitou a condição de colônia imposta pelos japoneses, 

todavia, sua oposição foi silenciada pela força policial e militar8 (HANE, PEREZ, 2012; 

HENSHALL, 2012; BOOTH, 2007). 

Em 1914, inicia-se a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). O Japão entrou na guerra 

ao lado dos Aliados a pedido da Inglaterra em razão da Aliança Anglo-Japonesa. As forças 

japonesas capturaram o forte alemão em Qingdao na Península Shandong e as ilhas pertencentes 

à Alemanha no Pacífico. Após essa conquista, as ações japonesas na guerra foram limitadas a 

utilização de sua marinha para patrulhas no Mediterrâneo (HANE, PEREZ, 2012).   

O Japão vendeu suprimentos de guerra assim como outros produtos para os Aliados e, 

ao mesmo tempo, houve o crescimento das exportações para o sudeste da Ásia e para o norte e 

sul da América. O aumento das exportações fez com que a economia se expandisse 

imensamente, aumentou a circulação de moedas no país, houve uma maior demanda de 

produtos e inflação nos preços (HANE, PEREZ, 2012). 

Durante a guerra, o Japão apresentou as “Vinte e uma Exigências” para a China, que a 

forçava a entregar os direitos alemães sobre a Província Shandong para o Japão, reconhecer a 

posição japonesa no Sul da Manchúria e a Mongólia oriental, além de outras exigências. 

Houveram várias negociações entre o Japão e a China, contudo, por causa das ameaças 

japonesas, a China não teve escolha a não ser aceitar a maioria dos termos (HANE, PEREZ, 

2012).  

As potências mundiais se encontraram em Versalhes em 1919 para estabelecer os 

acordos de paz com o fim da Primeira Guerra Mundial. O Japão participou como uma das 

potências, mesmo com seu pouco envolvimento na guerra. Apesar da oposição da China e dos 

                                                
8 Esse assunto será detalhado na contextualização da Coreia. 
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EUA pela legalização do controle japonês sobre as colônias alemãs em Shandong e nas ilhas 

do Pacífico, o Japão saiu vitorioso (HANE, PEREZ, 2012). 

A expansão do território japonês era estratégica não apenas pelo sentido comercial, mas 

também militar. A anexação de vários grupos de ilhas na esfera japonesa estabeleceu uma linha 

de defesa para as ilhas principais. Na tabela abaixo podemos ver resumidamente a expansão 

territorial japonesa: 

 

Tabela 2 - Expansão geográfica japonesa até 1930 

 

Local 

Anexado 

em  Até Circunstâncias 

Ilhas Ryukyu 1872-79 Presente Anexado 

Ilhas Kurile 1875 1945 Trocou Sakhalin com a Rússia 

Ilhas Bonin (Ogasawara) 1876 Presente Anexado 

Ilhas Vulcão (Kasanretto, incluindo 

Iwo Jima) 1891 Presente Anexado 

Taiwan 1895 1945 Fim do Tratado da Guerra Sino-Japonesa 

Karafuto (Sakhalin do Sul) 1905 1945 Acordo da Guerra Russo-Japonesa 

Coreia 1905-10 1945 Expansão por estágios até ser colônia 

Manchúria 1905-32 1945 Expansão por estágios até ser colônia 

Liaotung (Kwantung, incluindo 

Port Arthur) 1905-10 1945 

Cedido ao Japão após Guerra Russo 

Japonesa 

Shangtung (Kiaochow) 1914 1922 

Cedido ao Japão ao entrar na Primeira 

Guerra Mundial 

Mariana, Palau, Caroline, Ilhas 

Marshall 1914 1945 

Ilhas alemãs apreendidas na Primeira 

Guerra Mundial 

Sakhalin 1917 1924 Apreendida durante a Revolução Russa 
 

Fonte: ALEXANDER, 2007, p. 42 (tradução livre) 

 

A força militar japonesa nas primeiras décadas do século XX foi baseada em uma 

crescente economia e indústria, contudo, o Japão ainda era um país na fase de desenvolvimento. 

A renda per capita nacional ainda era muito baixa, e a diferença econômica entre o Japão e suas 

colônias era muito pequena. Apesar disso, havia vantagens e desvantagens nessa condição. A 

principal vantagem era que, como o “milagre econômico” japonês ainda era recente, o Japão 

empregou as mesmas políticas desenvolvimentistas em suas colônias. Entretanto, as colônias 

foram usadas como acervos de exploração do Japão para que o mesmo conseguisse alcançar o 

andamento das maiores potências mundiais. Essa atitude provocou várias consequências nos 

territórios coloniais, principalmente na década de 1930 quando as indústrias e a economia em 

geral foram voltadas para a guerra (BOOTH, 2007). 
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Assim que a Primeira Guerra Mundial estourou, uma forte base industrial se estabelecia 

com cada vez mais importação de tecnologia. Apesar ainda da predominância da agricultura, é 

importante notar o desenvolvimento da indústria têxtil e de geradores elétricos, juntamente com 

a formação de capital privado (NAKAMURA, 1985).  

A partir da tabela abaixo, podemos perceber o crescimento de áreas industriais e a 

mudança estrutural na participação da produção:  

Tabela 3 - Crescimento e estrutura do setor manufatureiro durante a industrialização 

 

(a) Taxas de crescimento da produção industrial real (i)   

  1878-1900 1901-20 1921-38   

Têxteis 6.93 5.88 5.59  

Metais 3.98 14.82 10.23  

Maquinário 11.36 14.01 9.40  

Químicos 3.98 5.39 10.31   

     

(b) Percentual de participação da produção industrial real   

  1877 1900 1920 1938 

Têxteis 10.1 25.5 27.8 23.6 

Metais 1.4 1.4 7.8 14.4 

Maquinário 1.1 2.9 13.7 20.4 

Químicos 11.1 9.0 8.9 16.6 

Indústria Leve (ii) 68.6 72.7 58.4 38.1 

Indústria Pesada (iii) 13.6 13.3 30.4 51.4 

(i) Porcentagem por ano baseada em médias variáveis de 7 anos, 1934-6 peças 

(ii) Têxteis e produtos alimentícios    

(iii) Metais, maquinários e químicos       

 

Fonte: FRANCKS, 1999, p. 62 (tradução livre) 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial e no pós-guerra (1914-1920), o Japão passou por 

uma transformação não apenas na economia, mas também em suas relações com a economia 

mundial. O crescimento na produção industrial e o emprego da mesma para a guerra mostrou a 

transição japonesa de uma economia predominantemente agrícola e de indústria leve para uma 

economia onde a indústria urbana representava a mais importante forma de atividade 

econômica. O aumento do comércio internacional, que foi uma parte necessária para essa 

transição, resultou em um envolvimento e numa dependência mais profunda na economia 

mundial (FRANCKS, 1999).   
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Através da tabela abaixo, podemos perceber as linhas estatísticas gerais desse processo 

de transição: 

 
Tabela 4 - Crescimento e mudança estrutural do Japão 1904-1938 

 

(a) Taxa de crescimento (% anual)             

  PIB 

Produção 

Agrícolas 

Produção 

Industrial Exportação Importação Investimento 

1904-19 3.74 1.81 6.80 7.42 5.23 7.03 

1919-30 2.43 0.56 4.58 4.97 5.64 1.23 

1930-38 4.86 1.30 8.88 8.05 5.34 10.95 

(b) Estrutura de Produção (%)             

  

Indústria 

(i) 

Agricultura 

(ii)         

1904 17.4 37.8     

1911 20.3 35.5     

1919 26.2 29.9     

1930 25.8 20.0     

1938 35.3 18.5         
(i) Baseado em médias variáveis de 7 anos      

(ii) Proporção do PNL, preços circulantes           
 

Fonte: FRANCKS, 1999, p. 61 (tradução livre) 

 

 

Assim como houveram mudanças na produção nacional, o comércio internacional 

japonês também foi se modificando aos poucos. A produção têxtil constituía o artigo mais 

importante no comércio japonês, como podemos observar na tabela abaixo:  

 

Tabela 5 - A estrutura do comércio internacional japonês de 1874 a 1921: participação percentual do total de 

importações e exportações 

 

    Importação       Exportação   

 

Produtos 

Primários 

Bens 

Industriais   

Produtos 

Primários 

Bens 

Industriais  

   têxtil    têxtil 

                

1874-83 8.8 91.2 54.0  42.5 57.5 42.4 

1892-1901 3.6 63.6 16.8  21.0 79.0 52.6 

1912-21 52.6 47.4 3.3   9.0 91.0 56.4 
 

Fonte: FRANCKS, 1999, p. 43 (tradução livre) 

 

O Japão emergiu como uma economia industrializada capaz de preencher o vácuo na 

economia mundial criado pelo envolvimento das potências industriais na Primeira Guerra 

Mundial. A indústria têxtil japonesa cresceu na Índia e na China em razão da retirada na 
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Inglaterra desses mercados, e com isso, sua indústria se expandiu para atender a essa nova 

demanda. Além disso, com a retirada das potências na marinha mercante, o serviço de 

transporte marítimo japonês cresceu, assim como a produção de navios (FRANCKS, 1999; 

NAKAMURA, 1985).    

Por causa da diminuição de importação de produtos de indústria pesada, houve um 

crescimento nas áreas de metalurgia, química e de maquinários, mesmo que a produção ainda 

fosse pequena. Nesse período, também houve o crescimento na capacidade de geração de 

energia elétrica e a propagação da eletrificação em inúmeros setores de pequenas e grandes 

indústrias. A guerra deu a oportunidade de substituição de importações através da 

industrialização (FRANCKS, 1999; NAKAMURA, 1985). 

De uma forma geral, a Primeira Guerra Mundial proporcionou o crescimento na 

produção, a expansão do comércio internacional japonês, a estagnação no consumo interno, o 

alargamento da disparidade de renda, o surgimento de uma classe trabalhadora urbana e a 

fermentação de indústrias pesadas e químicas (NAKAMURA, 1985). 

Contudo, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a atuação das potências ocidentais na 

Ásia voltou e, com isso, houve a diminuição do boom econômico japonês. As importações 

começaram a exceder as exportações, e os efeitos da retração econômica começavam a ser 

sentidos no país. Os preços das exportações despencaram e a competitividade no mercado 

internacional aumentou, além de greves e manifestações internas em todo o país por causa da 

inflação (HANE, PEREZ, 2012; FRANCKS, 1999). 

Como o Japão ia se tornando aos poucos um país industrializado, ele se tornou 

dependente do mercado internacional de produtos primários, principalmente matéria-prima 

para a indústria e petróleo. Sendo o país pobre em recursos naturais, o mercado internacional 

era crucial para a importação de materiais e a exportação a fim de pagar por esses materiais 

(FRANCKS, 1999). 

O período entre as guerras mundiais foi de muita instabilidade econômica no Japão. 

Houveram várias crises e recessões econômicas, principalmente com o Grande Terremoto de 

Tóquio em 1923. As políticas de livre comércio, cooperação internacional e crescimento 

econômico através de competição amistosa falharam no âmbito doméstico, pois as empresas 

japonesas já não possuíam a segurança contra as importações e nem a garantia de mercado no 

exterior. Isso, somado com a balança de pagamentos deficitária, fez muitas indústrias e bancos 

quebrarem (FRANCKS, 1999).  
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Nessa época, a estrutura agrária japonesa apresentava crises e estagnação, fazendo os 

preços caírem 1/3 entre a Primeira Guerra Mundial e no final dos anos 1920. Havia excesso de 

trabalhadores no campo, por isso, houve uma forte migração do campo para os centros urbanos. 

Após da Primeira Guerra Mundial e especialmente depois 1924, a estrutura dualista era vista 

na diferença salarial entre indústrias modernas e tradicionais (NAKAMURA, 1985).  

Apesar das crises, na Grande Depressão, a partir de 1929, a economia japonesa cresceu 

mais rapidamente em comparação às outras nações, e houveram várias mudanças estruturais. A 

economia japonesa se recuperou rapidamente em parte pelo aumento do gasto em armamento, 

que cresceu 2.5 vezes de 1931 a 1935. Além disso, a recuperação foi facilitada pela 

desvalorização do iene e sua saída do padrão-ouro, que possibilitou o Japão competir com as 

potências industriais (HANE, PEREZ, 2012; NAKAMURA, 1985; HENSHALL, 2012). 

Para reerguer a economia, atividades burocráticas designadas à assistência para as 

maiores indústrias foram criadas, e o decrescimento no acúmulo de capital pelas indústrias 

privadas foi compensado pelo crescimento no investimento em infraestrutura financiada pelo 

governo. Como resultado da reconstrução do terremoto, os governos locais investiram 

pesadamente em serviços públicos como comunicação, eletrificação, construção de ferrovias, 

entre outros, que ajudaram a manter o nível de demanda agregada (FRANCKS, 1999; 

NAKAMURA, 1985). 

Em razão da importação de alimentos das colônias japonesas – principalmente Formosa 

(Taiwan) e Coreia – houve uma diminuição significativa na agricultura, e em virtude da Grande 

Depressão, a seda crua deixou de ser o principal produto de exportação no início da década de 

30. No final dos anos 20, a receita industrial ultrapassou a receita agrícola, que passou a 

representar menos de 20% da receita nacional em 1936 (NAKAMURA, 1985). 

Na década de 1930, a exportação de bens de indústria leve aumentou, especialmente os 

produtos têxteis de algodão e seda (ao invés da seda crua). Entretanto, em meados da década de 

30, a produção da indústria leve decresceu de 80% para 50% da produção total, dando lugar às 

indústrias pesadas e químicas. No final da década de 30, o Japão já se tornava um país com uma 

indústria pesada bem desenvolvida (NAKAMURA, 1985). 

Com o aumento da indústria pesada, o poder das zaibatsus crescia concomitantemente, 

o que possibilitou que as mesmas estendessem seus interesses para diferentes tipos de atividades 

industriais. Com a forte influência militar sobre a política no final da década de 30, as zaibatsus 

foram utilizadas para os programas de produção de armamentos. As principais zaibatsus - 
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Mitsui, Mitsubishi, Yasuda e Sumitomo – juntamente com as novas zaibatsus que surgiram 

após a Primeira Guerra Mundial – como a Nissan e a Toyota – uniram forças para desenvolver 

a indústria pesada (NAKAMURA, 1985; ALEXANDER, 2007). Havia uma falta de restrição 

econômica governamental, por isso, a economia era basicamente controlada por trustes9 ou 

cartéis10, onde o monopólio das zaibatsus eliminava ou absorvia a concorrência. Isso fazia com 

que a diferença entre ricos e pobres crescesse exponencialmente, assim como o dualismo na 

economia (HANE, PEREZ, 2012; NAKAMURA, 1985; HENSHALL, 2012).  

Uma das lições aprendidas pelo Japão após a guerra foi a busca por segurança 

econômica, a fim de mobilizar a economia para a propósitos militares. Para alcançar essa 

segurança, era necessário o controle dos territórios além-mar para suprir a demanda de recursos 

naturais e moldar a economia de forma a sustentar as capacidades militares (FRANCKS, 1999). 

Em 1931, o Japão começou sua investida contra a China, que ficou conhecida como o 

Incidente na Manchúria. O exército Kwantung, como eram chamadas as forças japonesas na 

Manchúria, explodiu uma ferrovia próxima a Mukden e culpou os chineses, com o intuito de 

provocar uma crise que possibilitasse o Japão a agir militarmente. O governo da Manchúria não 

tinha força para conter o avanço japonês, e em 1932 foi estabelecida ali a República de 

Manshuukoku controlada pelo governo japonês (HENSHALL, 2012).  

A Manchúria, a partir do fim da Guerra Russo-Japonesa, foi sendo dominada aos poucos 

pelo Japão e logo se tornou uma colônia japonesa. Seu desenvolvimento foi feito através do 

investimento japonês, que tinha como objetivo desenvolvê-la através de pequenas e médias 

empresas. Houve o desenvolvimento de indústrias como metalurgias, metais leves, automóveis 

e extração de carvão mineral. A produção de soja constituía 50% da produção da Manchúria 

antes do Japão assumir o controle, mas em 1940, aproximadamente 1/3 da produção consistia 

em metais e maquinários, e 15% eram produtos químicos. A economia era dominada pelo 

interesse japonês, que detinha 84,1% do investimento em capital. Era interessante iniciar 

negócios na Manchúria por causa da exploração da mão-de-obra, que recebia apenas 1/3 do 

salário de um trabalhador japonês (HANE, PEREZ, 2012). 

A balança comercial japonesa ia aos poucos melhorando suas condições, e em 1935 as 

exportações já excediam as importações. Os preços das exportações melhoraram em razão dos 

baixos salários juntamente com aumento na eficiência da produção. A produção de algodão 

                                                
9 Trusts são agrupamento de empresas para dominar o mercado e diminuir a concorrência. 
10 Assim como os trustes, cartel é uma associação entre empresas do mesmo ramo de produção com objetivo de 

dominar o mercado e disciplinar a concorrência. 
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ultrapassou a produção de seda, tornando-se o maior commodity de exportação japonesa 

(HANE, PEREZ, 2012).  

Entretanto, em 1936, o Exército japonês elaborou um Plano de 5 anos para Indústrias-

Chaves, ou seja, indústrias relacionadas à expansão militar: metal, carvão e petróleo (incluindo 

petróleo sintético). Esse plano demandava um alto investimento de capital, e com o aumento 

das importações para esse fim, a balança novamente tornava-se desfavorável ao Japão, passando 

de um déficit de ¥53,5 milhões anuais entre 1931 a 1936 para ¥608 milhões em 1937 

(NAKAMURA, 1985).  

Para melhorar as condições da balança de pagamento, foram criados “Os Três 

Princípios”, para melhor controle econômico. Ele consistia em equilibrar a balança de 

pagamentos, expandir a capacidade de produção nas indústrias-chave e controlar a oferta e 

demanda de matéria-prima. A guerra com a China coincide com essa situação e perdura mais 

tempo que o esperado, o que acarretou em uma situação agravante na economia japonesa 

(NAKAMURA, 1981). 

Durante o período de 1853 a 1938, o Japão passou de um país atrasado para uma 

economia de primeira classe. Seu desenvolvimento foi baseado em comércio multilateral, 

financiado em sua maioria pela poupança interna e movia-se de acordo com os padrões 

ocidentais de economia, ou seja, a evolução da agricultura e produtos artesanais para indústria 

leve e pesada (BRONFENBRENNER, 1961).  

Através da tabela abaixo, podemos observar a mudança do foco da estrutura 

empregatícia japonesa, o que mostra também a mudança no foco econômico industrial: 

 

Quadro 2 - Estrutura Empregatícia Japonesa 1878-1882, 1908-1912 e 1933-1937 (em porcentagem do total) 

 

Período Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

1878-1882 82.3 5.6 12.1 

1908-1912 63.0 14.8 22.2 

1933-1937 47.7 19.5 32.3 

 

Fonte: BRONFENBRENNER, 1961, p. 10 

 

Nessa tabela, o setor primário abrange a agricultura (principalmente de arroz), pesca e 

silvicultura, o secundário abrange manufatura e construção, e o terciário abrange finanças, 
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transporte, utensílios públicos, governo, comércio e serviços. Essa mudança ocorre pela 

melhoria e aperfeiçoamento de técnicas e tecnologias, assim como o foco do governo japonês 

para a modernização da economia (BRONFENBRENNER, 1961).  

É possível perceber a mudança estrutural também na composição dos produtos 

exportados. Houve um aumento importante na indústria de produtos “pesados”, sendo eles 8.2% 

das exportações entre 1874-1883, 28.7% entre 1931-1940 e 68.2% entre 1966-1970 

(MACPHERSON, 1987).  

Entre 1878 e 1938, a renda nacional real aumentou em treze vezes e o crescimento anual 

médio per capita foi aproximadamente de 3.5%. A população cresceu de 34.8 milhões (1872) 

para 50.6 milhões (1912) durante a Restauração Meiji, e alcançou 70.5 milhões em 1938. O 

aumento populacional foi canalizado para as indústrias e serviços, e isso ajudou na economia 

pois o número de nascimentos cresceu proporcionalmente ao número de trabalhadores 

(BRONFENBRENNER, 1961). 

Em 1940, inicia-se a fase descrita por Rostow (1974) como “Era de Consumo em 

Massa”, ou seja, o Japão inicia a era de maturidade econômica e desfruta da tecnologia no bem-

estar social. Contudo, apesar dessa maturidade, o Japão passava por uma grave crise econômica, 

principalmente em função da Guerra contra a China. 

Houveram vários conflitos militares entre o Japão e a China a partir de 1937. A relação 

Sino-Japonesa, desde o Incidente da Manchúria, era de constante conflito político e militar em 

razão da tentativa de criação de um império japonês. A China reagia de forma hostil ao avanço 

japonês, e após um incidente na ponte Marco Polo na Manchúria, o Japão inicia uma Guerra 

conta a China (HANE, PEREZ, 2012). 

Diferentemente das guerras anteriores, o comportamento do Japão na guerra contra a 

China foi inescrupuloso: houveram vários casos de estupro, roubo, assassinado de civis e de 

militares rendidos. A China levou o caso para a Liga das Nações para receber suporte contra os 

japoneses; contudo, a Liga apenas deu uma condenação branda para o Japão. A URSS foi a 

única nação que estava disposta a dar suporte à China, fazendo um tratado de não-agressão e 

provendo equipamento militar (HANE, PEREZ, 2012). 

O Japão foi aos poucos conquistando o território chinês, entre conflitos com o exército 

chinês e da URSS na China. Temendo uma guerra contra a URSS, ele firma, em 1940, um pacto 

com a Alemanha e com a Itália: o Pacto Tripartite. Era de interesse japonês a entrada para o 

Eixo a fim de prosseguir com seus planos expansionistas, principalmente nas áreas controladas 
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pelos europeus. Ele tinha interesse especial na Indochina (Vietnã) e na Indonésia por causa de 

seus poços de petróleo (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012).  

Com o avanço do Japão para o sul da Indochina, os EUA reagem e sanciona o Japão 

através de embargos econômicos nos ativos japoneses nos EUA e nas exportações. A Inglaterra 

e as Índias Orientais Holandesas seguem os EUA e congelam as ações japonesas em seus países. 

O Japão era extremamente dependente dos EUA, principalmente no fornecimento de petróleo, 

por isso, o Japão segue com sua investida para os poços de petróleo nas Índias Orientais 

Holandesas. Esse ato significou uma guerra contra a Inglaterra e os EUA, pois para assegurar 

o território das Índias Orientais Holandesas, era necessário ocupar também os territórios da 

Singapura e das Filipinas (HANE, PEREZ, 2012).  

Houveram inúmeras tentativas de acordos entre no Japão e os EUA, sem sucesso. Então, 

com o ataque japonês a Pearl Harbor nos EUA em dezembro de 1941, o Japão entra na Segunda 

Guerra Mundial (1941-1945), também conhecida como a Guerra do Pacífico, aliado ao Eixo 

(HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012).  

Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1941, a maioria dos setores da economia 

era controlado e usado para a guerra (NAKAMURA, 1985). Não apenas sua produção interna, 

mas a produção nas colônias – Coreia e Formosa (Taiwan) – também passaram da produção 

primária para artigos de guerra (KIM, 2012).  

O Japão tinha o objetivo de adquirir as regiões de domínio europeu que eram ricas em 

recursos, além de fortalecer bases na região para proteger os territórios conquistados. O Japão 

assegurou o controle dos céus com bombardeios em bases americanas nas Filipinas, o que fez 

com que o exército americano recuasse, e logo, ele ocupou Manila (capital das Filipinas) e 

continuou sua conquista no território. Além das Filipinas, também houveram ataques nas ilhas 

Wake, em Guam e em Hong Kong. As regiões resistiram por um tempo, mas logo se 

submeteram à força japonesa (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012).   

As conquistas e vitórias japonesas prosseguiram até abril de 1942. Foram muitas 

batalhas entre o exército japonês e dos aliados, mas o Japão tinha a vantagem marítima. Muitas 

bases dos aliados foram destruídas, e apesar dos esforços de contenção do avanço japonês, o 

Japão aos poucos foi dominando o Pacífico. Entre dezembro de 1941 a março de 1942, o Japão 

já havia conquistado Singapura, Malásia, Burma, Índias Orientais Holandesas, e Java (HANE, 

PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012).  



49 

 

Através do mapa abaixo, é possível visualizar a extensão da expansão japonesa: 

 
 

Fonte: Vinte Press (http://vinte.press/index/desculpas-do-japao-importam/), tradução livre. 

 

Contudo, o Japão começa a perder força em meados de 1942, quando começa sua 

investida sobre as Ilhas Salomão (Batalha do Mar de Coral), a Ilha Midway (Batalha de 

Midway) e a Nova Caledônia. Os EUA, tendo interceptado a comunicação japonesa, planeja 

um contra-ataque e destrói uma grande quantidade de porta-aviões, navios de guerra e aviões 

japoneses, debilitando sua força militar (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012).  

O fator principal que impossibilitou o avanço japonês na guerra não foi a perda militar, 

mas o colapso de sua economia. No início da guerra, o Japão possuía estoque de matéria-prima 

suficiente para um limitado conflito armado, e que seria usado até a apropriação dos recursos 

do Sudeste Asiático, como Bornéu e as Índias Orientais Holandesas. Além disso, era necessário 

assegurar o transporte desses materiais, pois o Japão não teria condições de produzir os artigos 

de guerra sem a matéria-prima estrangeira (HANE, PEREZ, 2012). A partir do gráfico abaixo, 

é possível verificar a queda brusca nos índices econômicos durante a guerra:  

 

Mapa 1 - Expansão japonesa até 1942 

 

http://vinte.press/index/desculpas-do-japao-importam/
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Gráfico 2 - Índices de produção durante a Segunda Guerra Mundial (1941-1945) 

 

Índice de 1937 = 100 

Fonte: NAKAMURA, 1985, p. 55 (tradução livre) 

 

Em 1944, a quantidade importada de material caiu absurdamente, principalmente em 

razão do bloqueio empregado pelos Aliados. Mesmo antes do bloqueio econômico, a economia 

japonesa não foi capaz de se expandir rápido o bastante para suprir a demanda da guerra. A 

mão-de-obra também caiu nas indústrias, fazendo com que produção caísse em rendimento e 

qualidade (HANE, PEREZ, 2012).  

Outro problema que o Japão enfrentava era a fome. As fazendas tiveram uma grande 

diminuição de produção pela falta de mão-de-obra, além da dificuldade de transporte de 

mercadorias das colônias para a capital. O suprimento de peixe, um artigo importante da dieta 

japonesa, caiu 65% em 1945 pela dificuldade de navegação. Todas os produtos de necessidades 

básicas, como arroz, leite, carne e carvão, foram racionados, e esse quadro se agravou 

principalmente com os bombardeios desferidos pelos Aliados em 1944 (HANE, PEREZ, 2012).  
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 Os EUA, a partir de agosto de 1942, assume a iniciativa de “reconquista” do Pacífico. 

Os combates entre o Japão e os Aliados (principalmente os EUA) foram custosos para ambos 

os lados, entretanto, os Aliados ganhavam a supremacia naval e aérea aos poucos. O Japão 

perdeu grande parte dos seus aviadores experientes, e já não tinha a mesma frota marinha 

quando começou a Guerra contra a China. Os territórios foram sendo reconquistados aos poucos 

pelos Aliados, e em razão da dificuldade de obter suprimentos por causa do bloqueio americano, 

o Japão foi sofrendo perdas cada vez maiores (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012).   

Apesar das derrotas, o Japão não se rendeu facilmente. Mesmo com as tropas americanas 

adentrando no território japonês e os vários bombardeios nas cidades principais, os japoneses 

resistiam por meses, com uma quantidade exorbitante de casualidades. Apenas em agosto de 

1945, com a destruição de Hiroshima e Nagazaki pelas bombas atômicas, que o Japão se rendeu 

completamente (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012).    

 

2.1.3 A Ocupação Americana e a Reconstrução (1945-1980) 

 

Inicialmente, o período do pós-guerra foi conturbado em razão das crises econômicas 

(desemprego, escassez de alimentos, infraestrutura destruída, etc.), mas, através do auxílio 

econômico norte americano, o Japão conseguiu reconstruir o país das cinzas em apenas 30 anos. 

É nessa época que ocorre o chamado “milagre econômico”, quando a economia cresce 

exponencialmente e se especializa.  

Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado. Estima-se que o 

número total de mortos de militares e civis japoneses foi de 2.1 milhões. Não apenas sua 

população, mas a estrutura do país também estava destruída: 81 cidades japonesas foram feitas 

em pedaços pelas forças aéreas; 20% das casas foram destruídas pelos ataques aéreos. O sistema 

de transporte, telefones, geradores de energia elétrica e utilidades estavam prestes a entrar em 

colapso. As forças americanas destruíram 30% da capacidade industrial japonesa, 80% de seus 

carregamentos, e 30% de sua energia termoelétrica (HANE, 1996).  

O problema imediato que o Japão enfrentava com o fim da guerra foi a escassez de 

alimento. Em razão de mal tempo, a produção de arroz nas plantações japonesas caiu 27% em 

1945, e ele já não poderia adquirir a produção adicional das colônias por ter perdido a posse 

das mesmas. A pesca também estava debilitada, produzindo apenas com 60% da capacidade 
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normal. A fome assolava o país, e por causa do racionamento de alimentos, muitos mercados 

negros apareceram nessa época (HANE, 1996; NAKAMURA, 1981). 

Outro problema era a escassez de energia. A fonte principal de energia era a energia 

hidrelétrica e a de carvão, e a produção dessa última já estava debilitada desde o fim da guerra. 

Uma das razões foi porque, desde a derrota do Japão, os chineses e coreanos que trabalhavam 

nas minas de carvão se recusavam a trabalhar, paralisando as minas de carvão (NAKAMURA, 

1981). 

O desemprego também era um problema. O desmantelamento do exército fez com que 

7.61 milhões ficassem desempregados; com o enceramento da produção militar, mais 4 milhões 

de desempregados; e com o repatriamento, foram mais 1.5 milhões de desempregados. No total, 

eram aproximadamente 13.1 milhões de desempregados em 1945, e apenas em 1947 que essa 

população conseguiu ser absorvida pelo mercado (NAKAMURA, 1981).  

Em razão da quantidade de moeda em circulação e da escassez de alimentos, a inflação 

aumentava em passos galopantes. Em 1945, a quantidade de moeda em 14 vezes maior do que 

em 1937, e em 1949 era 6.5 vezes maior do que em 1945. O custo de vida continuou a crescer 

10% a cada mês por dois anos, mesmo com as medidas americanas de contenção e cortes de 

fluxo de capital (HANE, 1996).  

O Japão perdeu todos os territórios conquistados, assim, seu território voltou a ser o 

mesmo de quando o Comodoro Perry chegou ao Japão em 1853. As Ilhas Kurile foram 

ocupadas pela URSS e Okinawa foi colocada sob a administração americana, e as tropas 

americanas começam a chegar no Japão no final de agosto de 1945. A ocupação americana no 

Japão durou de 1945 a 1953, onde foram feitas várias reformas no âmbito político, econômico 

e social (HANE, 1996). 

Em agosto de 1945, o general MacArthur é apontado como Comandante Supremo das 

Forças Aliadas (SCAP, a sigla em inglês), assim como o novo regente do Japão. O controle do 

Japão seria exercido pelo governo japonês, contudo, MacArthur poderia interferir em qualquer 

questão que achasse necessário. Ou seja, a autoridade do imperador (que também era o primeiro 

ministro na época) e do governo japonês de governar o Japão estava subordinada à autoridade 

do SCAP (HANE, 1996). 

As políticas e objetivos da ocupação americana no Japão resume-se a:  

Primeiramente, destruir o exército japonês, punir os crimes de guerra, construir uma 

estrutura de governo representativo, modernizar a constituição, promover eleições 

livres, emancipar as mulheres, libertar prisioneiros políticos, libertar os fazendeiros, 
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estabelecer uma imprensa livre e responsável, liberalizar a educação, descentralizar o 

poder político e separar a igreja do estado (HANE, 1996, p. 12-13, tradução livre11). 

O SCAP iniciou a desmobilização das forças japoneses, começando com as 3.7 milhões 

de soldados das tropas dentro do território japonês. As tropas que estavam no exterior foram 

repatriadas e desmobilizadas, e esse processo foi concluído em 1948. As instalações e 

equipamentos militares foram destruídos, e os navios de guerra foram divididos pelos Aliados 

(HANE, 1996). 

As reformas propostas seriam introduzidas ao Japão ao longo do tempo da ocupação 

japonesa. O processo de reformas institucionais começou com reformas políticas, ou seja, a 

democratização das práticas e instituições políticas. Os governos locais e as prefeituras se 

tornaram mais independentes, e controle rígido feito pelo governo central se tornou mais 

brando. A constituição foi reformulada e o poder foi distribuído em vários ministérios (HANE, 

1996). 

A reforma educacional foi feita para eliminar as influencias militaristas e 

ultranacionalistas de dentro das escolas, além de “liberalizar” a educação através de ensinos 

voltados para a harmonia com o representante governamental, a paz internacional, a dignidade 

humana, e direitos fundamentais como a liberdade de reuniões, de expressão e de religião. 

Houve a criação de mais instituições de ensino superior, a reformulação da estrutura curricular 

e a utilização de novos materiais didáticos para estimular o pensamento individual e a inovação 

(HANE, 1996). 

O programa de democratização também estava previsto para a economia, ou seja, 

quebrar o oligopólio econômico regido pelas zaibatsus. Houve a dissolução das grandes 

indústrias e de bancos que concentrava o controle do comércio privado, além da criação da Lei 

Antimonopólio de abril de 1946 e a Lei da Eliminação do Excesso de Concentração de poder 

Econômico em 1947 contra os cartéis e os trustes. O controle e poder das antigas zaibatsus 

sobre a economia foi minimizado, pois as mesmas – como a Mitsui e a Mitsubishi – foram 

fragmentadas e as ações sociais das empresas foram vendidas para o público (HANE, 1996; 

NAKAMURA, 1981). 

Com a dissolução das zaibatsus, a competitividade entre as empresas aumentou e 

impulsionou, futuramente, as expansões nas plantas e equipamentos, além dos avanços 

                                                
11 First destroy the military force. Punish war crimes. Build the structure of representative government. Modernize 
the constitution. Hold free elections. Enfranchise the women. Rlease political prisioners. Liberate the farmers. 

Establish a free and responsable press. Liberalize education. Decentralize the political power. Separate church and 

state. 
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tecnológicos. Essa competitividade gerou bons mecanismos de mercado, além de ter sido um 

fator importante para o crescimento econômico (NAKAMURA, 1981). 

Outras reformas econômicas foram a reforma agrária, que distribuiu a terra com mais 

equidade entre os fazendeiros; e a reforma trabalhista, para diminuir o dualismo econômico e 

uma distribuição mais igualitária da riqueza. A reforma agrária foi feita a partir de leis com 

restrições no tamanho da terra dos fazendeiros e a distribuição das terras para os cultivadores. 

Essa reforma, depois da transferência das terras, gerou melhoramentos em larga escala 

combinadas com a adoção de novas tecnologias agrícolas, além do aumento produtivo. A 

reforma trabalhista foi feita a partir de leis trabalhistas que regravam os salários, as horas de 

trabalho, entre outras. Essa reforma gerou melhoras nas condições de trabalho, e, com isso, 

aumentou o mercado consumidor interno que contribuiu para o desenvolvimento da economia 

(HANE, 1996; NAKAMURA, 1981). 

Para a reabilitação econômica, foi importado petróleo cru e houve o aumento da 

produção de carvão, que era a fonte principal de energia na época. Essas fontes energéticas 

foram injetadas nas indústrias de aço, que seria reinvestido na indústria carvoeira, até que o 

nível de produção desses dois setores se estabilizasse. Depois de alcançada a estabilidade, a 

indústria de carvão seria canalizada para outros setores econômicos, reconstruindo aos poucos 

as indústrias básicas. Para alcançar essa reabilitação, foi criado o Banco de Reconstrução para 

financiar esses investimentos, foi feita a alocação de trabalhadores para as indústrias, e o 

racionalismo de alimentos e produtos de subsistência (NAKAMURA, 1981). 

Em 1946, com o aprofundamento da Guerra Fria, os EUA decidem acelerar a 

reconstrução da economia japonesa para usar sua força militar e econômica. Houve a reabertura 

do comércio internacional privado, assim, foram estabelecidos fundos que investiram U$ 210 

milhões para reestabelecer as indústrias têxteis para a exportação. Devido à desvalorização do 

iene, o governo comprava a preços altos dos produtores domésticos e vendia a preços baixos 

no exterior, e comprava commodities a preços altos no exterior e vendia a preços baixos 

internamente. O governo promoveu o comércio exterior através desses “subsídios invisíveis” 

para as indústrias (NAKAMURA, 1981).  

Em 1948, foi criado o Plano de 5 Anos de Reabilitação Econômica, que tinha como 

objetivo alcançar os níveis de produção e de padrões de vida similares aos do período antes da 

guerra. Mesmo com essa ideia inicial, haveria a mudança do foco das indústrias leves para 

indústrias pesadas e químicas, e mesmo sem a mudança nos padrões de vida, a produção 
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aumentaria. Contudo, em virtude do Plano Dodge12, várias mudanças econômicas e fiscais 

ocorreram: 1) uma redistribuição orçamentária balanceada; 2) a suspenção de novos 

empréstimos do Banco de Reconstrução; e 3) a redução e a eliminação dos subsídios. Essas 

medidas adiaram e dificultaram as reconstruções, mas forçaram o Japão a não depender da ajuda 

americana e andar com as próprias pernas, economizando e acumulando capital interno 

(NAKAMURA, 1981). 

Outra medida importante que foi imposta pelo Plano Dodge foi a regulamentação do 

sistema de câmbio de moedas, onde o iene foi fixado em ¥360,00 por U$ 1,00. Anteriormente, 

as taxas variaram entre 500 e 600 ienes por dólar para a exportação, e 100 ienes por dólar para 

a importação, o que gerava um enorme déficit na balança japonesa. Assim, essas medidas foram 

necessárias para controlar a inflação (HANE, 1996; NAKAMURA, 1981).  

Em 1950, começa Guerra entre as Coreias. O Japão se tornou uma importante zona de 

estacionamento do exército americano, assim como uma fonte essencial de arsenal militar para 

os EUA. Isso fez com que a economia japonesa se expandisse rapidamente, recuperando-se dos 

casos de crise, inflação e escassez (HANE, 1996). 

O interesse americano no Japão durante a Guerra Fria (principalmente na Guerra entre 

as Coreias) é claro: a contenção do avanço comunista pela Ásia. A Coreia já estava em guerra 

entre Comunistas contra Não Comunistas, e o Japão não estava com uma economia forte para 

preservar o “Mundo Livre”. Os norte-americanos tomaram a seguinte decisão: tornar o Japão 

uma potência econômica (de forma que a ideologia comunista não adentrasse no país) e auxiliar 

o sul-coreano não comunista através de envio de tropas e investimento militar (HENSHALL, 

2012; SETH, 2011). 

É importante ressaltar que o comércio internacional cresceu mais de 34% entre 1950 e 

1951, e o valor do dólar aumentou em 23% nas transações internacionais. Isso impactou 

diretamente a economia japonesa, pois as exportações aumentaram expressivamente, e com ela 

também aumentou a produção, os empregos e os lucros. As exportações japonesas aumentaram 

2.7 vezes entre 1949 e 1951, e a produção cresceu em aproximadamente 70%. A receita das 

divisas nessa época advinha, em sua maior parte, dos gastos americanos com a guerra, e o Japão 

ainda recebia uma renda adicional em razão de contratos militares com os EUA (HANE, 1996; 

NAKAMURA, 1981). 

                                                
12 O Plano Dodge foi um programa de políticas monetárias e fiscais desenvolvido por Joseph Dodge, conselheiro 

financeiro do SCAP em 1949 (NAKAMURA, 1981).  
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Com essa virada da balança comercial japonesa, o Japão foi capaz de importar 

aproximadamente 2 bilhões de dólares, principalmente de matéria-prima para as indústrias 

chave (eletricidade, aço, transporte marítimo e carvão), possibilitando a expansão dessas 

indústrias. Com a possibilidade de expansão no mercado internacional, muitas indústrias de 

diferentes setores importaram tecnologia e expandiram sua capacidade produtiva 

(NAKAMURA, 1981). 

Entre 1951 e 1952, foram criadas novas políticas de promoção de acúmulo de capital. 

A primeira foi o estabelecimento do Banco Japonês de Desenvolvimento, que tinha como 

objetivo fornecer fundos para plantas e equipamentos para as indústrias chaves. Na mesma 

época, também foi criado o Banco de Exportação-Importação, que promovia as exportações 

através de investimentos nas empresas exportadoras (NAKAMURA, 1981).  

A segunda foi a reforma no sistema de imposto, onde haviam impostos especiais para a 

promoção de investimento em plantas e equipamentos, e nas exportações. Além disso, foi criada 

a Lei de Promoção de Racionalização Empresarial, que estabeleceu um sistema especial de 

depreciação de impostos em maquinários essenciais. Essa lei possibilitou a aceleração no 

investimento em plantas e equipamentos (NAKAMURA, 1981). 

A terceira foi a o Sistema de Alocação de Divisas, onde estabelecia uma balança de 

pagamento internacional com um volume de importações fixos. O governo elaborou um 

orçamento de importação para cada trimestre e alocou divisas para cada item, assim, a indústria 

nacional estava protegida (NAKAMURA, 1981).  

A quarta foi a importação de tecnologia em larga escala. Houve muita importação de 

tecnologia através de cooperação técnica entre empresas internacionais, e essa cooperação era 

incentivada por leis e pelo governo. O sistema que foi criado durante a guerra foi herdado como 

o sistema econômico no pós-guerra, assim, as indústrias que se expandiram durante a guerra se 

tornaram as mais fortes no pós-guerra, e a tecnologia de guerra foi reformulada nas indústrias 

para a exportação (NAKAMURA, 1981). 

Através da tabela abaixo, é possível perceber a mudança da importação de matéria-

prima entre 1951 e 1955 que chega a aproximadamente 50% do total das importações do país. 

Além disso, houve uma mudança na estrutura industrial, onde é possível perceber a mudança 

através das exportações: os produtos de indústrias pesadas e químicas compunham 40% da 

Tabela 6 - Importação e Exportação: distribuição da porcentagem em produtos (1874-1970) 
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exportação total do país entre 1951 e 1955, e, posteriormente, atingem a marca de 

aproximadamente 70% das exportações totais: 

 
Tabela 7 - Exportação e Importação: percentual de distribuição dos componentes no preço corrente (1874-1970) 

 

    Importação (%)   Exportação (%) 

  Produtos Primários  Industriais  Industriais 

Período 

 

Alimento Cru Combustíveis Outros Total  Têxteis 

Outros 

Industriais 

Leves 

Industriais 

Pesados 

Produtos 

Primários 
Total 

 

Têxteis 

Outros 

Industriais 

Leves 

Industriais 

Pesados 
Total 

1874-83  0.7 5.0 3.1 8.8  54.0 17.8 19.4 42.5 91.2  42.4 6.9 8.2 57.5 

1877-86  0.8 6.1 3.4 10.3  49.6 18.7 21.4 36.5 89.7  43.0 7.8 9.7 60.5 

1882-91  5.0 6.4 7.3 18.7  37.4 17.4 26.5 33.0 81.3  45.6 9.0 12.4 67.0 

1887-96  7.1 5.0 16.1 28.3  28.2 14.6 29.0 26.3 71.8  48.9 11.3 13.5 73.7 

1892-1901  9.9 4.5 22.1 36.4  16.8 14.2 32.6 21.0 63.6  52.6 13.2 13.2 79.0 

1897-1906  13.8 4.7 24.6 43.2  11.8 12.3 32.8 16.6 56.9  53.6 15.9 13.9 83.4 

1902-11  12.5 4.0 28.8 45.2  9.6 10.8 34.4 14.1 54.8  53.8 17.2 14.9 85.9 

1907-16  10.3 2.7 37.0 50.0  5.0 9.9 34.4 12.3 50.0  53.6 16.7 17.4 87.7 

1912-21  12.5 2.2 37.9 52.6  5.5 8.5 35.6 9.0 47.4  56.4 15.3 19.3 91.0 

1917-26  16.1 2.9 35.3 54.3  3.3 9.9 30.8 7.3 45.7  63.6 14.0 15.1 92.7 

1922-31  18.8 4.3 33.5 56.6  5.7 11.6 26.3 6.8 43.4  65.8 14.5 12.7 93.2 

1927-36  19.0 5.9 36.1 61.0  3.3 10.5 25.2 6.7 39.0  56.8 16.8 19.7 93.3 

1931-40  17.5 7.6 33.0 58.0  2.4 8.3 31.3 6.9 42.0  45.7 18.7 28.7 93.1 

1951-55  26.9 11.3 49.6 87.8  0.6 1.2 10.4 3.6 12.2  38.6 17.4 40.4 96.4 

1956-60  14.8 16.5 46.0 77.3  0.5 2.0 20.2 4.2 22.7  31.6 19.9 44.3 95.8 

1960-65  14.9 18.4 40.3 77.6  0.5 3.9 22.0 3.3 26.4  21.1 19.0 56.6 96.7 

1966-70   14.4 20.6 35.8 70.8   1.3 4.5 23.4 2.4 29.2   14.4 12.2 68.2 97.6 

 
Fonte: MACPHERSON, 1987, p. 39 (tradução livre) 

 

O Tratado de Paz de São Francisco foi assinado em 1951, e no mesmo dia o Japão 

assinou com os EUA o tratado de segurança. Assim, os EUA protegeriam o Japão em caso de 

conflitos internacionais e rebeliões internas. O tratado entrou em vigor em abril do ano seguinte, 

e também marca o fim da ocupação americana no Japão. A ocupação foi crucial para a 

construção de uma superestrutura de um governo e sociedade democrática (HANE, 1996). 

 O período entre 1950 e 1980 foi marcado por transformações na economia japonesa, 

domesticamente e internacionalmente. Durante esse período, a economia japonesa passou por 

altos e baixos, em ciclos entre 2 e 5 anos de flutuações sistemáticas. Isso se deu principalmente 

em razão do ciclo de períodos de aumento das importações e da expansão da produção, e de 

períodos de retração das exportações (NAKAMURA, 1981).  
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 É importante ressaltar que, durante esse período, a economia global passava por um 

momento de expansão, o que beneficiou imensamente o Japão. A economia global, entre 1950 

e meados de 1960, crescia em uma média de 5%; o volume de comércio internacional triplicou 

entre 1955 e 1970, com uma taxa de crescimento de 7.6%. Essa expansão se deu em razão ao 

progresso tecnológico e ao desenvolvimento industrial (NAKAMURA, 1981). 

Entre 1951 até o Choque do Petróleo em 1973, a economia japonesa cresceu de forma 

linear, sendo uma média de crescimento de 10% ao ano. Houve um crescimento no investimento 

em plantas e equipamentos a uma taxa de 22% entre 1951 e 1973, ocasionado devido à demanda 

interna (NAKAMURA, 1981). 

Com o fim da Guerra entre as Coreias em 1953, houve uma pequena recessão econômica 

no Japão devido à diminuição dos contratos militares americanos. Contudo, em 1955, houve 

uma colheita abundante que acabou com a escassez de alimentos e da dependência do auxílio 

americano. As vendas de bens duráveis aumentaram gradualmente, principalmente de máquinas 

de lavar roupa elétricas, as geladeiras e as televisões – chamadas como as “três joias sagradas”. 

O mercado interno expandiu em razão do aumento do poder de compra dos fazendeiros e dos 

trabalhadores urbanos, onde houve um aumento do salário (HANE, 1996).  

O rápido crescimento econômico japonês no pós-guerra é, geralmente, datado como 

tendo início em 1955, pois no final dos anos 1950, a produção industrial crescia, em média, 

9.3% ao ano. Durante esse período, indústrias de aço, de construção naval, de máquinas, de 

eletrônicos e das petroquímicas fizeram um enorme investimento para substituir as plantas e 

instalações pré-guerra ultrapassadas por instalações e equipamentos modernos (HANE, 1996).  

A partir desse crescimento, as exportações começaram a se expandir: em 1946, as 

exportações totalizavam U$ 103 milhões, e em 1956, esse quadro subiu para U$ 2.011 bilhões. 

A balança comercial permaneceu deficitária até em meados de 1960, contudo, com a expansão 

da produção e a abertura de mercados internacionais (como os EUA), as exportações cresceram 

significantemente e amenizaram essa situação (HANE, 1996).  

A fim de impulsionar o Japão a entrar no mercado internacional sem restrições 

comerciais, o Japão uniu-se ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, em inglês) em 

1963 e à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, em inglês) 

em 1964. Para proteger as empresas japonesas de serem compradas pelas empresas americanas 

e torna-las mais competitivas internacionalmente, as leis antimonopólio foram relaxadas, o que 

instigou a emergência de novos cartéis e conglomerados (HANE, 1996). 
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Em 1960, através da implementação do plano de duplicação da renda, o crescimento 

econômico foi espetacular. Houve a diminuição das taxas de juros e dos impostos para estimular 

as atividades econômicas, e da adoção de políticas agressivas para o investimento em 

infraestrutura e em sistemas de comunicação. Os governos regionais e locais também 

investiram em projetos públicos com subsídios para o desenvolvimento de zonas industriais 

(HANE, 1996).  

   Em 1965, a economia como um todo cresceu aproximadamente quatro vezes desde o 

pós-guerra. O mercado interno consumia 75% mais produtos e serviços em comparação a 

meados de 1930, tomando o lugar como a terceira maior taxa de consumo do mundo na época. 

O PIB japonês cresceu em uma média de 11% por ano nos anos 1960, e a produção japonesa 

compunha 6% da produção mundial (HANE, 1996). 

Nessa época, a indústria pesada e petroquímica cresceu significantemente, 

principalmente com a produção de eletrodomésticos, instrumentos ópticos, maquinários 

eletrônicos de precisão, como câmeras, relógios e televisores. Esses produtos se tornaram a base 

da exportação japonesa, e o crescimento foi constante até 1970 (HANE, 1996). 

 Em 1973, com a crise do petróleo no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu 

drasticamente. Como o Japão dependia da importação de petróleo como fonte de energia, o 

suprimento foi realocado em quase sua totalidade para a indústria de alta tecnologia. A 

racionalização do petróleo no país gerou políticas de reajustes econômicos, como a diminuição 

de indústrias de alto consumo de petróleo e a mudança da indústria pesada para a indústria da 

alta tecnologia (HANE, 1996). 

  Entre 1973 e 1979, a dependência de óleo diminuiu nas indústrias em virtude das 

restrições do governo e da criação de usinas nucleares, que passaram a gerar 25% da energia 

elétrica japonesa em 1983. O resultado dessas medidas foi o aumento da produção e a expansão 

das indústrias de alta tecnologia, assim, a crise do petróleo teve um efeito positivo nessas 

indústrias (HANE, 1996). 

A expansão da economia japonesa passou por várias mudanças, mas o seu crescimento 

é claramente visto. Através do gráfico, podemos perceber um crescimento gradual e constante 

do PIB japonês. Nas épocas entre 1950 e 1970, o crescimento anual médio foi de 10% 

(NAKAMURA, 1981) em razão das mudanças econômicas já vistas. Apesar da segunda crise 

do petróleo que ocorreu em 1973, o Japão tem apenas uma pequena decaída e logo volta a 

crescer entre 1975 e 1980.   
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Gráfico 3 - Crescimento do PIB japonês (1940-1980) 

 

Dados: The World Economy (1993), gráfico elaborado pela autora 

 

 

Em resumo, a reconstrução japonesa foi feita a partir do investimento americano 

principalmente durante a Guerra entre as Coreias, a mudança política para estimular a 

reconstrução, e o foco do investimento interno nas indústrias pesadas e de alta tecnologia 

voltadas para a exportação.   
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2.2 Coreia 

O desenvolvimento da Coreia do Sul, assim como o do Japão, é chamado de “milagre 

econômico” pela sua rapidez e efetividade. Em apenas três décadas, a Coreia do Sul foi capaz 

de alcançar uma transformação estrutural que as potências industriais alcançaram em quase um 

século. A Coreia do Sul passou de uma economia agrária de subsistência para uma potência 

industrial moderna, e essa transformação obteve um grau de distribuição de renda relativamente 

equitativa pelos padrões internacionais (KIM, 1991).  

Assim como a contextualização do Japão, esse capítulo será apresentado a história do 

Coreia, dando ênfase na parte econômica e nas mudanças políticas que foram necessárias para 

o desenvolvimento do país. 

 

2.2.1 Abertura dos portos coreanos e o imperialismo japonês (1876-1910) 

  

A Coreia, assim como o Japão e muitos outros países da Ásia Oriental, era um país 

recluso com contato mínimo com o exterior até 1876. Ele era chamado de “Reino Eremita”, 

pois em razão das várias invasões dos mongóis, dos manchus, dos japoneses entre outros, ele 

se fechou para os estrangeiros e se tornou um dos países mais isolados da Ásia (SETH, 2011). 

Na Era Choson, entre 1392 e 1910, o governo estava nas mãos da Dinastia Yi e o país 

era regido pela monarquia, tendo a China como império suserano13. Em 1864, o rei Kojong 

ascende ao trono com apenas 12 anos, por isso, o regente na realidade era seu pai Yi Ha-ŭng e, 

posteriormente, a rainha Qin. O governo coreano nessa época é marcado pela corrupção e por 

várias revoltas camponesas, principalmente em razão dos altos impostos (HWANG, 2010; 

KIM, 2012).  

A sociedade era dividida, de forma geral, entre camponeses, yangban (aristocratas) e 

militares. Com o aumento da renda dos fazendeiros e o crescimento dos centros urbanos, novas 

classes sociais iam surgindo e modificando a estrutura social. As religiões principais na Coreia 

eram o Budismo e o Confucionismo, religiões provenientes da China. O governo coreano era 

baseado em uma estrutura neo-confucionista, mas a religião mais praticada era o budismo, que 

adentrou no país no século V (KIM, 2012; SETH, 2011). 

                                                
13 A Coreia pagava impostos para a China por ser o suserano, mas a Coreia era um país independente. 
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O sistema tributário coreano era baseado no imposto sobre a terra, além de tributos sobre 

o fornecimento de produtos especializados, sobre o uso de corveia dos trabalhadores e sobre o 

trabalho escravo. Ademais, o estado também impunha uma vasta gama de impostos 

suplementares. Uma vez que a Coreia era uma sociedade em sua maioria agrária, os impostos 

recaíam fortemente sobre os camponeses (SETH, 2011). 

Assim como no Japão, o principal produto na dieta coreana era o arroz. Com o 

aperfeiçoamento da técnica de irrigação da terra, a produção de arroz aumentou e excedeu a 

necessidade de consumo, possibilitando assim o crescimento do comércio de arroz. Estabilizada 

a condição do arroz, outras plantações começaram a surgir, como a plantação de ginseng, tabaco 

e algodão, além de produtos alimentícios como batata doce, batata, tomate, pimentão e abóbora 

(KIM, 2012). Além da técnica de irrigação, também houve o aperfeiçoamento da plantação de 

culturas intercalares, onde se plantavam soja, feijão vermelho, milho, trigo sarraceno e raízes 

leguminosas no mesmo campo. Outros avanços na agricultura foram a utilização de fertilizantes 

e de ferramentas mais leves (SETH, 2011).  

Com o aumento e a diversificação da agricultura, o comércio de bens e serviços também 

se expandiu, criando pequenos centros urbanos em Seul e em seus arredores. O governo era 

severo no controle do comércio, mas, com algumas reformas tributárias e legislativas, os 

pequenos comerciantes e artesãos iam ganhando sua autonomia e liberdade. Houve um 

crescimento em produtos artesanais, que antes eram apenas destinados ao governo. Com isso, 

também crescia o comércio monopolístico de determinados mercadores ricos, que eram agentes 

fornecedores do governo (KIM, 2012; SETH, 2011).  

Concomitantemente com o crescimento do mercado, novas estradas e rotas foram 

criadas em todo o país. Com o aumento do transporte fluvial, a indústria de construção de barcos 

também se desenvolveu. Contudo, por causa da política isolacionista, a produção de barcos e a 

navegação limitava-se ao transporte interno (KIM, 2012; SETH, 2011).  

Apesar do crescimento do mercado, sua expressividade era pequena. Houve um atraso 

no desenvolvimento do mercado coreano em razão de alguns fatores: o comércio era 

desencorajado pelo governo pois ele “distraía” os yangban dos seus estudos e tirava os 

camponeses dos trabalhos no campo. Ademais, sua posição geográfica também era 

desfavorável: a Coreia estava em desvantagem por sua pequena extensão territorial e sua pouca 

diversidade climática. A China possui um território extenso, enquanto o Japão possui a 

diversidade climática, assim, era difícil competir com os produtos estrangeiros. As cidades 
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ficavam longes dos portos marítimos, e por causa da grande quantidade de montanhas, o 

transporte era caro (SETH, 2011).  

Além disso, um dos maiores problemas da Coreia tradicional era superar a limitação do 

governo central para construir uma força nacional capaz de enfrentar as ameaças externas. A 

balança de poder era dividida entre a monarquia e os yangban, e quando o governo central 

necessitava expandir seu poder para mobilizar recursos para se defender e se desenvolver, essa 

divisão se tornou uma deficiência. Os yangban eram contra a reforma que diminuiria seu poder, 

criando uma dificuldade para quebrar esse sistema tradicional (AMSDEN, 1992; KOHLI, 

2004).  

Outro obstáculo encontrado para o desenvolvimento foi a dificuldade de produção e 

utilização da moeda como meio de compra e venda. Inicialmente, a produção de moedas era 

relativamente pequena, pois os tributos pagos à China eram feitos em ouro e prata. Existiam as 

moedas de cobre, mas havia o impasse em utilizá-las em grandes transações pelo seu pouco 

valor. Assim, o arroz e o algodão eram os principais meios de troca (KIM, 2012; SETH, 2011).  

A Coreia mantinha relações diplomáticas e comerciais apenas com a China e com o 

Japão, mas de forma limitada. O comércio internacional era, em sua maioria, com a China, em 

determinados locais nas fronteiras entre a Coreia e a Manchúria. Havia a importação de 

produtos da China de açúcar, pimenta, prata, cobre, entre outros, e a exportação de arroz, 

ginseng, casacos de pele, papel e pano de algodão. O comércio com o Japão era bem pequeno 

e fortemente regulado: houve a importação de cobre, enxofre, prata e pimenta, e a exportação 

de ginseng, remédios, arroz e pano de algodão (KIM, 2012; SETH, 2011). 

Em meados do século XIX, vários navios da Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e 

EUA circulavam nas águas coreanas com a intenção de criar rotas marítimas e possibilidade de 

comércio. Entretanto, os navios eram vistos como “suspeitos” e qualquer tipo de contato era 

negado, muitas vezes expulsos com a utilização da força militar (KIM, 2012; SETH, 2011).  

Em 1875, um barco militar japonês se aventura em águas coreanas na baía de Kanghwa, 

onde foram, supostamente, atacados pela força de defesa costeira. O Japão utilizou esse 

incidente como uma desculpa para persuadir a Coreia, por meio de uso da força, para iniciar 

relações comerciais e diplomáticas (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012; SETH, 2011). 

O Japão foi a primeira nação que pressionou a Coreia a reconsiderar sua política isolacionista, 

pois ele via a Coreia como uma área em potencial para dominação e expansão (KIM, 2012). 
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O Japão e a Coreia assinaram o Tratado de Kanghwa em 1876, onde a Coreia concorda 

em abrir três portos e aceita o acordo comercial. Esse tratado é desigual, sendo o Japão mais 

beneficiado, similar ao tratado que o Japão assinou com as potências ocidentais na Era 

Tokugawa (HANE, PEREZ, 2012; HENSHALL, 2012 SETH, 2011). Um dos artigos mais 

importantes desse tratado para a Coreia foi o artigo 1, que declara a Coreia como um país 

independente e que usufrui dos mesmos direitos de soberania que o Japão. Assim, a Coreia já 

não era mais submissa à suserania chinesa (KIM, 2012). 

Após a abertura dos portos e a assinatura do tratado de Kanghwa, outros tratados 

começam a ser feitos entre a Coreia e as potências. Em 1882, foram assinados o “Tratado de 

Paz, Amizade, Comércio e Navegação entre os EUA e o Reino da Coreia” com os EUA; em 

1883 foram assinados tratados comerciais com o Reino Unido e com a Alemanha; em 1884 

com a Itália e com a Rússia; e em 1886 com a França. Os tratados eram no formato dos típicos 

tratados comerciais do século XIX, onde a potência ditava os termos (KIM, 2012). 

A industrialização coreana inicia-se com a abertura dos portos sob a pressão japonesa 

em 1876 (SETH, 2011), o que seria a etapa de “pré-condições para o arranco” de Rostow. A 

presença japonesa influenciou a Coreia a adotar o sistema econômico confucionista como um 

tipo de empreendimento capitalista, o que impulsionou o investimento em melhoria econômicas 

e implantação de indústrias (AMSDEN, 1992).  

O Japão, sendo uma potência em ascensão, foi o modelo para as reformas econômicas 

e políticas na Coreia. Muitos estudiosos foram enviados ao Japão com o objetivo que observar 

e aprender sobre as novas tecnologias empregadas na economia e nas táticas militares. O slogan 

“economia forte, país forte” era atraente para a Coreia, por isso, a presença japonesa foi 

essencial para a mudança na Coreia (KIM, 2012; SETH, 2011).  

As primeiras reformas entre 1876 a 1884 foram em função da adaptação à abertura 

política e comercial para o exterior. Foi criada a Agência de Gestão dos Assuntos do Estado 

com o modelo de uma instituição similar da China. Essa agência lidava com relações exteriores, 

comércio internacional, ensino de línguas estrangeiras, assuntos militares e de fabricação de 

armamento militar. Essas reformas estavam interligadas à política de facções internas, e o Clã 

Min, ligado à rainha Min, foi capaz de usar essas novas instituições como formas de influência 

e poder (SETH, 2011). 

 O governo coreano buscou políticas evolucionistas em várias áreas, como na imprensa, 

na educação, na medicina, na ciência e na tecnologia. Foram criados escolas e institutos de 
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educação voltadas para o ensinamento do conhecimento ocidental, principalmente de línguas e 

da tecnologia. Foram criados vários hospitais e escolas fundadas através de missionários 

americanos, o que proporcionou o ensino e a medicina moderna nos moldes ocidentais. No 

início dos anos 1880, foi introduzido no país novas tecnologias na agricultura, a utilização de 

telégrafos e a introdução da eletricidade (KIM, 2012). 

 Através do Tratado de Kanghwa, o Japão detinha quase um monopólio no comércio 

internacional da Coreia. O Japão comprava arroz, soja, couro bovino e ouro em preços 

baixíssimos, enquanto a Coreia comprava produtos industriais japoneses, como artigos de 

algodão e utensílios para o dia-a-dia. Essa troca desigual devastou a economia coreana, gerando 

várias greves e revoltas na Coreia (KIM, 2012).  

As reformas e o desenvolvimento da Coreia caminhavam de forma lenta, o que frustrava 

os estudiosos coreanos que admiravam o desenvolvimento japonês. O governo da época era 

apoiado pela China e seguia a convicção de que o conhecimento ocidental devia ser rejeitado, 

mas a tecnologia ocidental era útil para a melhoria da qualidade de vida. Em 1884, foi feito um 

golpe de estado pelo partido progressista apoiado pelos japoneses, contudo, a nova regência 

durou apenas 2 dias. Tropas chinesas foram enviadas à Coreia para combater esses 

revolucionários, e a partir de 1885 a influência chinesa na política se tornou muito mais forte 

(SETH, 2011, KIM, 2012).  

Nos anos seguintes, a Coreia era motivo de desavenças entre várias potências. A Rússia, 

o Japão e a China competiam pela influência na Coreia, o que acarretou na Guerra Sino-

Japonesa (1894-1895) e na Russo-Japonesa (1904-1905).  

Em 1884, em razão da crise econômica que assolava o país, os camponeses e os 

seguidores da doutrina Tonghak14 se revoltaram contra o governo e começaram a Guerra dos 

Camponeses Tonghak. O objetivo dessa guerra era a expulsão dos japoneses e das outras 

potências, o fim da exploração dos camponeses, o fim do privilégio das classes altas e exigir do 

governo uma melhoria na qualidade de vida. Os guerrilheiros conquistaram várias áreas da 

Coreia, e as tentativas do exército coreano de conter o avanço eram em vão (SETH, 2011, KIM, 

2012).    

O governo, desesperado, pede auxílio militar para a China, e logo tropas chinesas 

adentraram no país. O Japão, tomando conhecimento do ocorrido, também envia tropas. Em 

                                                
14 A doutrina Tonghak era uma reação contra a introdução das doutrinas católicas (ocidentais). É uma mistura dos 

preceitos confucionistas, budistas, xamanistas e taoistas que pregava o humanitarismo e a igualdade.  
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1894, o governo e os guerrilheiros conseguem negociar os termos para o fim da guerra, mas as 

tropas chinesas e japonesas não deixaram a Coreia desde o ocorrido. Houveram outras guerras 

entre camponeses e o governo, mas com o auxílio das tropas japonesas, os conflitos foram 

silenciados. Esse incidente foi o que acarretou em intrigas entre o Japão e a China, e, 

posteriormente, na Guerra Sino-Japonesa (SETH, 2011; KIM, 2012).  

Durante e após a Guerra Sino-Japonesa, a influência do Japão aumentou na Coreia, pois 

a China, seu maior obstáculo, foi removido. O Japão, persuadindo a Coreia através da força 

militar, promove a remoção dos oficiais do governo que estivessem a favor da China 

(principalmente afiliados à rainha Min) e a formação de um novo governo a favor do Japão. O 

novo governo seguiu com o plano de reformas que ficaram conhecidas como a Reforma Kabo, 

que enfatizavam reformas administrativas e econômicas (KIM, 2012).   

A nova administração da Coreia seguia o modelo do sistema japonês, onde foram 

criados vários ministérios para regular as questões nacionais. Novos ministérios foram criados 

para lidar com as relações exteriores, as questões internas, finanças, justiça, educação, defesa, 

agricultura, comércio e indústria. Para minimizar a corrupção, as questões fiscais ficaram sob 

a jurisdição do Ministério das Finanças, e um novo sistema monetário foi instituído no novo 

padrão prata (SETH, 2011; KIM, 2012). 

Essas reformas também trouxeram reformas sociais, como a abolição da escravatura, a 

igualdade social (eliminação da distinção entre classes), a igualdade perante a lei, abolição dos 

exames para os serviços militares, entre outros. Em 6 de Junho de 1886 foi proclamado o Dia 

da Independência da Coreia, com os documentos escritos em hangul15, e a adoção do calendário 

ocidental. Essas mudanças sinalizaram a quebra da suserania chinesa sobre a Coreia, junto com 

o fim definitivo do sistema de tributos para a China (SETH, 2011).  

A vitória do Japão sobre a China aumentava seu prestígio com os coreanos, contudo, 

por causa da Intervenção Tripla da Rússia, França e Alemanha sobre os ganhos do Japão da 

guerra, essa humilhação foi interpretada como fraqueza japonesa. Os opositores ao Japão, em 

especial a rainha Min, ganharam coragem para forçar a abdicação do primeiro ministro coreano, 

que era a favor do Japão, e ameaçar os programas de reforma. O Japão, em resposta, envia 

assassinos que invadem o palácio real coreano, assassinam a rainha Min e seus acompanhantes, 

e queimam seu corpo. Esse assassinato brutal acende uma reação anti-japonesa, além de uma 

                                                
15 Por mais que a população falasse coreano, a escrita anteriormente era feita com os ideogramas chineses.  
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condenação internacional. O Japão perde a sua influência, e as reformas ruem junto com ele 

(SETH, 2011; KIM, 2012). 

Entre 1895 e 1905, a tensão entre o Japão e a Rússia pela influência na Coreia cresceu 

exponencialmente. A Rússia expande sua influência oferecendo proteção para o rei coreano, e 

a reforma Kabo, idealizada por ministros japoneses, foi desmantelada. A Coreia faz várias 

concessões para a Rússia e para outros países ocidentais, desfazendo acordos com o Japão e 

concedendo oportunidades para as outras potências (SETH, 2011; KIM, 2012). 

 Por causa dos jogos de poder entre as potências, em 1896, foi formado uma organização 

política intitulada Clube da Independência, constituído por uma classe intelectual que favorecia 

o liberalismo ocidental. Essa organização visava disseminar ideias sociais e políticas, proteger 

a independência da nação e proteger os direitos humanos. Foi lançado o Jornal da 

Independência, um jornal totalmente escrito em hangul que promovia o bem público, o 

nacionalismo coreano, a ciência moderna e as perspectivas do mundo ocidental. Esse clube foi 

vetado e fechado pelo rei por causa de suas tentativas de mudança política, principalmente a 

mudança de poder da monarquia para o parlamentarismo. Apesar de ter sido fechado, ele foi 

crucial para assegurar a independência e a soberania da Coreia frente às potências (SETH, 2011; 

KIM, 2012). 

Entre 1897 e 1904, houve muitos conflitos políticos e militares entre o Japão e a Rússia 

pela influência na Coreia e na Manchúria. Foram várias tentativas de acordo, mas nenhuma das 

duas potências tinha a intenção de ceder à pressão exercida pela outra. Era inevitável uma guerra 

entre a Rússia e o Japão, e por mais que a guerra Russo-Japonesa (1904-1905) não ocorreu em 

grande parte no território coreano, seu impacto foi decisivo no destino da Coreia (SETH, 2011; 

KIM, 2012). 

Em 1904, o Japão força a Coreia a assinar um acordo constatando que o Japão seria o 

conselheiro financeiro em todas as questões relativas à administração fiscal, assim também 

como conselheiro das relações exteriores. Aos poucos, o Japão foi forçando a Coreia a aceitar 

conselheiros em várias áreas como no Ministério da Defesa, na polícia, em assuntos domésticos 

e no Ministério da Educação. Assim, o Japão se apossou de várias áreas políticas e econômicas 

da Coreia (SETH, 2011; KIM, 2012). 

Com o fim da guerra em 1905, o Tratado de Portsmouth assinado entre o Japão e a 

Rússia reconhecia o interesse japonês sobre a Coreia em termos econômicos, políticos e 

militares, assim como a retirada da Rússia como interventora nas questões coreanas. O Japão 
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se tornou o protetor da Coreia com um governo semi-colonial, e apesar da oposição do povo 

coreano, o tratado de legitimação do protetorado japonês foi assinado. Houveram várias 

tentativas de expulsão dos japoneses e o reestabelecimento da independência coreana, sem 

sucesso (SETH, 2011; KIM, 2012).   

A população coreana não aceitou a dominação japonesa facilmente. Foram muitos 

movimentos constitucionais que tentaram atiçar o sentimento patriótico, promovendo a 

educação pública, a conscientização política e o desenvolvimento industrial com o intuito de 

fortalecer a cultura e a economia. Os movimentos foram forçados pelos japoneses a se 

dissolverem, e logo organizações clandestinas foram criadas com os mesmos propósitos 

(SETH, 2011; KIM, 2012).   

Em 1907, o Japão desmantelou o exército coreano, demitiu os oficiais de alto escalão 

do governo substituindo-os por japoneses e emitiu uma lei de censura da imprensa. Houveram 

oposições e revoltas armadas contra essas medidas nos anos seguintes, e todas foram silenciadas 

pelas tropas japonesas. Enfim, em 1910, o Japão oficialmente anexou a Coreia como colônia 

japonesa (SETH, 2011; KIM, 2012).  

Muitos conflitos internos e tentativas de reformas políticas ocorreram nessa época, 

entretanto, foram massacradas pelas forças internas e suporte externo. As guerras 

internacionais, por mais que não diretamente ligadas à Coreia, também a impactaram 

profundamente. A economia passou por algumas transformações, contudo, os produtos 

coreanos não eram capazes de competir com os produtos japoneses. O período entre 1876 a 

1910 foi economicamente e politicamente conturbado (AMSDEN, 1992; KIM, 2012; SETH, 

2011). 

 

2.2.2 Colonização Japonesa 

 

A Coreia, desde a abertura dos portos, foi envolvida num turbilhão de rivalidade 

internacional, onde a intrusão imperialista e a constante luta entre as potências pela supremacia 

fez com que o Japão anexasse a Coreia em 1910 (KIM, 2012). Pela perspectiva japonesa, a 

Coreia era valiosa por várias razões: seus recursos agrícolas, sendo alimentos e matéria-prima; 

o mercado coreano; e sua posição geopolítica (AMSDEN, 1992).  

O período de colonização (1910-1945) foi marcado pela luta constante entre japoneses 

e coreanos, principalmente por questões sociais. Foram várias manifestações, movimentos 
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nacionais e tentativas de independência dos coreanos, contudo, os conflitos eram detidos pela 

força militar japonesa. O Japão tinha a intenção de destruir a cultura coreana e reconstruí-la nos 

moldes que satisfizessem as demandas japonesas, por isso, usava de seus atributos políticos e 

militares para eliminar qualquer sentimento nacionalista dos coreanos (KIM, 2012; SETH, 

2011).  

A colonização japonesa foi brutal para a Coreia em quesitos culturais, todavia, sua 

influência foi importante para moldar a política econômica moderna que, posteriormente, 

evoluiu para um caminho previamente traçado para o desenvolvimento. Sob a influência 

japonesa, o Estado coreano passou de uma burocracia agrária corrupta e ineficiente para uma 

organização altamente autoritária capaz de transformar e controlar a sociedade coreana 

(KOHLI, 2004; AMSDEN, 1992; KIM, 2012).  

Muito do que foi feito nas colônias japonesas foi baseado na experiência da Restauração 

Meiji das reformas domésticas. Durante a colonização, houve a industrialização e o crescimento 

constante da economia fortemente voltada para a exportação (KOHLI, 2004). Os japoneses 

desmantelaram as antigas instituições e realizaram várias mudanças, como a abolição da 

escravatura, a codificação dos direitos civis, a separação da realeza dos assuntos do Estado, 

entre outros. Além disso, os japoneses criaram uma infraestrutura moderna nas áreas de 

finanças, transporte e comércio (AMSDEN, 1992). Foi na colonização japonesa que iniciou a 

fase descrita por Rostow como o “arranco”, ou seja, o início do crescimento industrial.  

Apesar dessas reformas, a população coreana não se beneficiava com elas. As empresas 

japonesas na Coreia e as empresas coreanas eram, em sua maioria, controladas por zaibatsus16, 

e os altos cargos nas empresas eram ocupados por japoneses. Essas transformações não 

beneficiaram a população coreana, que sofria muito com a fome e a pobreza (AMSDEN, 1992; 

SETH, 2011).  

Houveram três momentos na colonização. Na primeira década da colonização, o Japão 

regia a Coreia com mão-de-ferro, usando uma política quase militar para controlar a resistência 

coreana. Em 1919, houve uma fase mais branda e liberal na política japonesa. E em 1926, a 

política volta a ser rígida devido à influência militar. A partir daí essa rigidez política se torna 

ainda mais acirrada (KIM, 2012; SETH, 2011).   

                                                
16 Zaibatsus eram grandes empresas familiares japonesas que dominavam o mercado interno. O mesmo tinha na 

Coreia, com o nome de Chaebol.  
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Umas das primeiras ações do governo japonês foi o confisco e a fiscalização das terras 

coreanas. Para organizar os registros de posse das terras para melhor fiscalização, foi criado o 

Departamento Temporário de Inspeção de Terras, onde os fazendeiros apresentavam 

documentos escritos de posse e eram classificados de acordo com o tipo de posse e dimensões 

da terra. Aqueles que não possuíam prova escrita de posse foram destituídos de suas terras, 

assim, o governo se apoderava das terras e vendia a baixos preços para imigrantes e companhias 

japonesas. A terra se tornou a base do imposto do sistema tributário, que foi implantado em 

1914 (KIM, 2012).  

Além disso, o governo usava políticas fiscais e de redistribuição similares às usadas na 

fiscalização das terras para se apoderar das reservas naturais da Coreia e vender para empresas 

japonesas. As florestas coreanas foram destruídas por lenhadores japoneses, os peixes coreanos 

eram pescados por pescadores japoneses. Apesar do Japão ter construído uma infraestrutura de 

transporte de ferrovias, portos e estradas, essas eram usadas para explorar os recursos naturais 

da Coreia, beneficiando apenas os japoneses (KIM, 2012).   

O Sul da Coreia era agrário, rico em fazendas de arroz. Por causa das crises japonesas 

de arroz no final dos anos 1910, a demanda de arroz coreano aumentou drasticamente, 

crescendo exponencialmente até 1936. O Norte da Coreia possuía minas de mais de 70 tipos de 

minerais, como ferro, ouro, prata, cobre, zinco, urânio, carvão, entre outros. Em 1915, a 

extração de minerais ficou a cargo de zaibatsus – como a Mitsui – e em 1920, o Japão possuía 

mais de 80% das minas coreanas (KIM, 2012).   

 A indústria coreana era monopolizada por corporações japonesas na Coreia ou por 

corporações com base no Japão. Empresários coreanos estavam envolvidos principalmente em 

indústrias leves, como arroz polido, couro, cerâmica, e o processamento de produtos agrícolas 

e pesqueiros. O subdesenvolvimento do capital coreano resultou em um rápido crescimento de 

investimento japonês em indústrias fundamentais como elétrica, ferroviária e financeira, 

fazendo com que, em 1919, 91% do capital investido na indústria fosse japonês (KIM, 2012).   

O comércio exterior da Coreia, durante a colonização, foi fundamentado nas trocas com 

o Japão. 90% das exportações coreanas, em sua maioria de arroz e outros grãos, eram destinadas 

ao Japão, e 65% das importações, em geral produtos industriais leves, advinham do Japão. Em 

geral, a colônia coreana era usada como fonte de matéria-prima e de mercado de commodities 

(KIM, 2012).    
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Durante a colonização japonesa, houveram muitos movimentos separatistas e de 

resistência, e um dos movimentos mais importantes foi o Primeiro Movimento da Marcha em 

1919. Os movimentos separatistas europeus com o final da Primeira Guerra Mundial 

fermentaram a esperança nos coreanos, e vários grupos dentro e fora da Coreia faziam 

manifestações pacíficas e petições a favor da independência para serem enviadas para as 

potências internacionais. O movimento foi apoiado por mais de 2 milhões de pessoas dentro e 

fora da Coreia, o que chamou a atenção dos japoneses. Em reação a isso, as autoridades 

japonesas responderam de forma violenta, matando, prendendo e ferindo vários dos 

manifestantes. Esse movimento foi importante por fomentar o nacionalismo coreano e fez com 

que o Japão repensasse as políticas rigorosas que regiam a Coreia (SETH, 2011; KIM, 2012).  

O governo japonês na década de 20 tendia para uma ideologia mais liberal, devido 

principalmente à vitória dos Aliados na Primeira Guerra Mundial. Conhecida como “Política 

Cultural”, a nova política liberal japonesa seguia o slogan “harmonia entre Japão e Coreia” e 

muitas das leis que foram criadas para erradicar a cultura coreana foram abolidas. As restrições 

às atividades organizadas foram suspensas, resultando no crescimento das organizações 

religiosas, sociais, educacionais, intelectuais, trabalhistas, entre outras. A educação, mesmo que 

sem muita expressividade, também cresceu com a criação da Universidade Imperial Kyŏngsŏng 

e o aumento de escolas primárias. As barreiras tarifárias entre o Japão e a Coreia foram 

eliminadas, fazendo o mercado coreano aberto para comércio e investimento japonês (SETH, 

2011; KIM, 2012). 

Apesar dessas reformas, a autoridade e o controle japonês permaneciam, fazendo com 

que essa “liberdade” fosse limitada. Os movimentos separatistas ainda eram reprimidos, e a 

liberdade de expressão, associação e de imprensa (principalmente contra o regime) também era 

censurada. Muitos movimentos estudantis, intelectuais e trabalhistas ocorreram entre 1920 e 

1930, todos detidos pelas forças japonesas. Por mais que a política tenha se abrandado, a 

quantidade de policiais para o controle da população era imensa (SETH, 2011; KIM, 2012). 

A economia coreana após o Primeiro Movimento da Marcha (1919) foi se 

desenvolvendo com os investimentos japoneses. A oportunidade de negócios e indústrias na 

Coreia era mais interessante do que no Japão, pois os coreanos trabalhavam mais horas e 

recebiam menos que a metade do salário de um japonês. Em 1926, o Japão estabeleceu a 

Companhia Hidrelétrica de Chosen no Rio Pujŏn e a Companhia de Fertilizantes Nitrogenados 

de Chosen na província de Hamgyŏng, que fez com que a região se desenvolvesse. Houve um 
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crescimento urbano devido às novas indústrias, e com o Incidente da Manchúria em 1931, o 

investimento cresceu ainda mais na Coreia (SETH, 2011; KIM, 2012). 

Para o crescimento da indústria, foi necessário o crescimento concomitante da 

infraestrutura. Ferrovias e portos foram construídos, e apesar de que sua utilização fosse 

principalmente militar, foi um estímulo para o desenvolvimento econômico. As minas do norte, 

originalmente usadas para fornecer matéria-prima para o Japão, começaram a ser usadas para o 

crescimento na Coreia de indústrias químicas e metalúrgicas, entre outras (SETH, 2011). 

Como a indústria de grande porte era controlada pelos japoneses, surgiram pequenas 

indústrias caseiras coreanas. A produção industrial compunha apenas 13% da produção 

agrícola, sendo sua maioria indústrias caseiras como de tingimento, produção de papel, 

cerâmica, couro, arroz, molho de soja, velas, entre outras. Até 1929, na Coreia predominava a 

agricultura com 63.5% da produção, seguida de produtos têxteis com 10.9%, combustível e 

eletricidade com 4.7%, cerâmica com 2.6%, e máquinas e ferramentas com apenas 1.3% (WOO, 

1991). 

Em virtude das greves agrárias que ocorriam no Japão em 1920, a importação do arroz 

coreano aumentou em grandes quantidades. A Coreia se tornou uma colônia com a economia 

baseada no arroz, fortemente controlada para ter excedente de produção para alimentar o Japão. 

Entre 1932 e 1936, a quantidade de arroz exportado era de 50% da produção, fazendo com que 

os coreanos buscassem outros alimentos como cevada, sorgo e milho para sobreviver (KIM, 

2012).  

Em 1926, as políticas parcialmente liberais foram substituídas por políticas mais 

rigorosas. Isso se deu em parte por causa do receio pelo comunismo, que se espalhou pelo Japão 

em 1925, e por causa da Grande Depressão em 1929, que fez com que as políticas japonesas 

deixassem o liberalismo e aderissem às políticas ultranacionalistas e militares (SETH, 2011). 

Devido às novas políticas expansionistas japonesas, principalmente após o Incidente da 

Manchúria, a Coreia se tornou o elo entre o Japão e o continente, além de ser uma base 

estratégica para a continuação das expansões.  Com o Japão avançando para se tornar um país 

industrializado e menos dependente do comércio internacional, as colônias japonesas se 

tornaram uma fonte significativa de matéria-prima, investimento e comércio (SETH, 2011). 

Nos anos 1930, com a vitória do Japão sobre a Manchúria, a indústria na Coreia se 

acelerou. Novas cidades industriais foram criadas no norte do país, fazendo com que a 
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população urbana também crescesse (SETH, 2011). A tabela abaixo apresenta a mudança no 

setor industrial:  

 
Tabela 8 - Taxa de produção das indústrias leves e pesadas na Coreia entre 1930-1943 (em %) 

 

Ano 1930 1936 1939 1943 

Indústrias Pesadas 20.7 33.2 46.1 49.5 

Indústrias Leves 79.3 66.8 53.9 50.5 

 

Fonte: WOO, 1991, p. 37 (tradução livre) 

 

A indústria com o crescimento mais expressivo foi a química, que passou a ser o setor 

principal em apenas 10 anos: em 1929 ela compunha 5% da produção industrial total, e em 

1939 ela compunha mais de 1/3 da produção industrial total. A indústria têxtil também cresceu 

consideravelmente, tornando-se uma das indústrias que impulsionaram o crescimento industrial 

entre 1930 e 1936 (WOO, 1991).  

O Japão reconhecia a necessidade de investimento em metalúrgicas devido a sua 

limitação na capacidade produtiva de ferro e aço. Assim, o crescimento das indústrias de metal 

foi priorizado na Coreia e na Manchúria. A Coreia se tornou um fornecedor indispensável de 

metal no final da guerra, compondo 8% do total de suprimento de metal e aço para o Japão em 

1930, e 37% em 1944 (WOO, 1991).  

O papel da Coreia como provedor do império japonês era imprescindível. A Coreia 

provia 50% da produção total de magnésio do império japonês entre 1944-1945, e a produção 

de carvão cresceu em 131% entre 1937-1940. A produção de energia elétrica compunha mais 

de 50% da capacidade total do império (WOO, 1991).    

Em 1940, a produção industrial igualava-se à produção agrícola em termos de produção. 

Em virtude do foco na industrialização da economia, a produção agrícola caiu de 64% da 

produção em 1929 para 24% em 1938. A Coreia se tornou exportadora de fertilizantes, 

explosivos, papel, ouro, petróleo cru e outros produtos manufaturados (WOO, 1991). 

A partir de 1937, com o início da guerra entre a China e o Japão, o governo colonial 

mudou seus esforços para a mobilização em massa dos coreanos para a guerra. Foram criadas 

várias organizações designadas para controlar as atividades da população e direcioná-la para a 

guerra, e instituições de vários segmentos não relacionados com a guerra foram fechadas 

(SETH, 2011). 
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O período entre 1937 e 1945 foi conturbado para a Coreia. Os governantes japoneses 

tinham a intenção de transformar os coreanos em japoneses, ou seja, eles tinham que mudar 

seus nomes para nomes japoneses, se registrar em um templo xintoísta e abandonar sua cultura 

e as tradições coreanas. Muitos coreanos foram para a guerra servir ao exército, e o caso das 

mulheres de conforto17 atingiu severamente a Coreia (SETH, 2011; KIM, 2012). 

Em 1945, com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, a Coreia deixou de ser 

colônia japonesa. Apesar da brutalidade com que o Japão regeu a Coreia, a colonização 

japonesa proveu elevados padrões de eficiência governamental, estabeleceu uma grande parte 

da infraestrutura social e econômica, e fundamentou as bases para as escolas modernas 

coreanas. Foram feitas várias transformações na sociedade, como o aparecimento de uma classe 

média moderna, o início da classe trabalhadora industrial e a quebra da antiga ordem social. O 

Japão foi o modelo de instituições e valores, além da forma de apropriação da tecnologia e 

ciência ocidental pela cultura oriental (SETH, 2011; KIM, 2012).     

 

2.2.3 Independência, Separação e o Rápido Desenvolvimento Econômico 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi obrigado a abrir mão de suas 

colônias e seus territórios conquistados desde a Guerra Sino-japonesa, e assim, em 1945, a 

Coreia é liberta da dominação japonesa. Entre 1945 e 1948, a Coreia estava dividida entre a 

ocupação americana no Sul e a ocupação da URSS no Norte, o que posteriormente ocasionou 

a separação total em dois novos países. Essa época foi marcada pela instabilidade do país, tanto 

pela falta de diretrizes americanas para reger o Sul quanto pela tensão que se alargava entre os 

EUA e a URSS. 

A partir da libertação da colônia japonesa, houve um investimento na reconstrução e no 

crescimento do país. Esse processo pode ser dividido em etapas, que podem ser observadas na 

tabela abaixo:  

 

                                                
17 As “mulheres de conforto” eram mulheres que eram enviadas para as batalhas para terem relações sexuais com 

os soldados. Eram mulheres da China, das Filipinas e da Coreia, mas principalmente da Coreia (entre 100 e 200 

mil mulheres foram vítimas desse caso).  
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Tabela 9 - Estágios e estratégias de desenvolvimento econômico coreano, 1948-1982 

 

Período Estágios de Desenvolvimento Estratégias de Desenvolvimento 

1945-1961 Período de reconstrução 

1. Políticas de industrialização por Substituição de 

Importações 

  2. Indústrias manufatureiras leves 

    3. Reconstrução nacional 

1962-1973 Período de crescimento orientado 1. Orientação para fora (exportação) 

  para exportações 2. Indústrias manufatureiras leves 

1974-1982 Crise e recuperação 1. Orientação para fora (exportação) 

    2. Promoção das indústrias pesadas e químicas (HCI) 
 

 

Fonte: MILTONS, MICHELON, 2008, p. 8 

 

O General Douglas MacArthur, Supremo Comandante das Forças Aliadas (SCAP em 

inglês), chegou na Coreia em setembro de 1945 e estabeleceu o controle americano ao Sul do 

paralelo 38. No mesmo mês, o general John R. Hodge se tornou o governador-geral da Coreia, 

e os oficiais japoneses foram retirados do governo. O governo americano não tinha diretrizes 

claras para a ocupação, assim, a ocupação americana foi marcada por uma política confusa e 

caótica (SETH, 2011; KIM, 2012).  

Entre 1945 e 1950, houveram várias tentativas de mudanças políticas na Coreia, mas 

pela falta de planejamento americano, os partidos e instituições foram criados e destruídos. Os 

EUA queriam assegurar o “mundo livre” na Coreia, então qualquer sinal de comunismo na 

política era eliminado imediatamente. Houveram muitas manifestações e greves em razão da 

insatisfação com o governo e dos problemas econômicos (SETH, 2011; KIM, 2012). 

A economia sul-coreana na época se encontrava com graves problemas. Desde a 

colonização japonesa, o sul da Coreia era usado principalmente para a produção agrícola para 

a exportação de arroz para o Japão, e como o Japão não estava importando os produtos coreanos, 

não havia mercado externo para seus produtos. Além disso, a maioria das indústrias se 

encontravam no norte do país, os técnicos japoneses voltaram para o Japão e as medidas 

americanas de assumir o controle das indústrias japonesas fizeram com que metade das 

indústrias sul-coreanas encerrassem suas atividades, e o restante só produzia 20% de sua 

capacidade total. A Coreia do Sul estava integralmente dependente da ajuda americana (SETH, 

2011; KIM, 2012). Na tabela abaixo, é possível perceber a mudança na produção industrial 

durante e depois da colonização japonesa: 
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Tabela 10 - Produção industrial na Coreia entre 1940 e 1948 

(produção em milhões de won constante de 1948) 

 

  Produção Industrial em 1940 Participação 

da Coreia do 

Sul 

Produção Industrial 

da Coreia do Sul, 

1948   Coreia Total Coreia do Sul 

Metal 49.2 (9.3) 4.9 (2.0) (10.0) 2.2 (4.2) 

Maquinário 193. (3.6) 13.9 (5.6) (72.0) 3.4 (6.4) 

Químicos 181.8 (34.2) 30.7 (12.4) (16.9) 15.2 (28.8) 

Têxteis 72.8 (13.7) 61.5 (24.8) (84.5) 21.6 (41.0) 

Alimentos 118.8 (22.4) 76.0 (30.6) (64.0) 6.6 (12.5) 

Cerâmica 15.7 (3.0) 4.3 (1.7) (27.4) 1.4 (2.7) 

Impressão 7.0 (1.3) 6.2 (2.5) (88.6) 1.6 (3.1) 

Artesanato 7.6 (1.4) 4.9 (2.0) (64.5) 0.7 (1.3 

Outros 59.0 (11.1) 45.7 (18.4) (77.5) 0.0 

Total 530.9 (100%) 248.1 (100%) (46.8) 52.6 (100%) 

 

Nota: valores entre parênteses são a porcentagem do total 

Fonte: FRANK et al, 1975, p. 7, tradução livre 

 

Durante a colonização japonesa, a Coreia se tornou totalmente dependente do capital, 

da tecnologia e da administração japonesa. A maioria dos estabelecimentos comerciais 

pertenciam ao Japão, e 80% dos engenheiros e técnicos nas indústrias, construções e entidades 

públicas eram japoneses. A quantidade de técnicos coreanos era muito pequena, e os 

estabelecimentos de indústria pesada e alta tecnologia eram poucos e usavam uma tecnologia 

mais simples. A súbita separação entre a economia japonesa e a coreana fez com que muitas 

atividades produtivas suspendessem suas operações (FRANK et al, 1975).   

Outro problema vigente na época era a escassez de alimentos e a inflação. A escassez 

de alimentos decorreu do aumento acelerado da população, principalmente em razão da 

repatriação de coreanos de outros países e os refugiados da Coreia do Norte. Isso fez com que 

a Coreia do Sul dependesse totalmente do auxílio americano de alimentos entre 1946 e 1948 

(FRANK et al, 1975).   

Contudo, a assistência americana tornava a situação ainda mais complicada.  Os EUA 

estabeleceram metas ao longo prazo de desenvolvimento de indústrias de base e leves, 

infraestrutura e produção de energia, contudo, o capital era enviado para um governo corrupto 

que o aplicava de forma indevida. As importações de maquinários industriais e de transporte 



77 

 

eram mínimas, por isso, a indústria não tinha condições de se desenvolver. A tentativa de 

modernização da Coreia do Sul por conta dos norte-americanos foi “distorcida e desbalanceada” 

(AMSDEM, 1992). 

Além dos problemas internos, a Coreia encontrava-se em desvantagem em comparação 

aos outros países: com a retirada do Japão em 1945, a Coreia já não era capaz de competir no 

mercado internacional, pois, com a mudança da tecnologia, os produtos coreanos eram 

ultrapassados. A educação em nível superior tinha carência em campos técnicos, por isso, as 

produções acadêmicas coreanas eram poucas e com pouca aplicabilidade produtiva (AMSDEN, 

1992).  

Apesar de todos esses empecilhos, a Coreia aos poucos se reconstruía. A indústria leve 

e primária se restabelecia aos poucos, tendo um crescimento tímido, mas constante. Essas 

indústrias eram protegidas pela restrição e controle do comércio exterior, a fim de importar 

apenas produtos essenciais. As exportações eram, em sua maioria, de produtos primários, e as 

importações eram de alimentos e produtos industriais, sendo as quantidades bem pequenas 

(FRANK et al, 1975).  

Uma das melhorias introduzidas na ocupação americana na Coreia do Sul foi a melhoria 

na educação. As autoridades americanas viam a necessidade da educação na Coreia, por isso, 

em 1945, foi instituído o Comitê Nacional de Planejamento Educacional e em 1946, foi 

instituído o Ministério da Educação. Houve um aumento na criação de escolas primárias, 

secundárias e de nível superior (MILTONS, MICHELON, 2008).  

A situação entre americanos e soviéticos se agravava ao longo do tempo, especialmente 

em virtude da dificuldade em concordar em medidas de cooperação para o estabelecimento de 

uma Coreia independente. Dois sistemas políticos distintos já começaram a se instalar no país 

em 1947, e em uma última tentativa, a República da Coreia se torna independente em 1948. As 

eleições para presidente foram realizadas no Sul, e Syngman Rhee é eleito presidente. Contudo, 

não aceitando o governo do Sul, o Norte também realiza eleições e declara a República Popular 

Democrática da Coreia um mês depois. Assim começa a divisão das Coreias (SETH, 2011; 

KIM, 2012).    

A nova República da Coreia encontrava-se em uma situação de instabilidade. O 

Governo de Syngman Rhee era autoritário e frágil, enfrentando várias greves e revoltas que 

comumente acabavam em violência. A partir de maio de 1948, os americanos iniciaram a 
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retirada de suas tropas e o governo foi entregue plenamente aos sul-coreanos (SETH, 2011; 

KIM, 2012). 

Com a intensificação da Guerra Fria, a tensão entre a Coreia do Sul e do Norte também 

se intensificou. O exército do Norte era mais bem equipado e preparado, por isso, acreditaram 

que uma invasão no Sul seria uma conquista rápida e unificaria o país. Com o auxílio militar 

da China e estratégico da URSS, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul em junho de 1950 

(SETH, 2011; KIM, 2012).   

A Guerra das Coreias (1950-1953) é marcada pela presença comunista no norte do país 

através da ocupação da URSS, e a presença capitalista no sul do país, através da ocupação 

americana. O exército da URSS, juntamente com o exército da Coreia do Norte, começou a 

conquistar os territórios no sul do país, apesar da resistência sul-coreana. Os EUA tomaram 

atitudes para restringir a expansão do socialismo pela Ásia, principalmente após a “perda” da 

China. Em razão da proximidade geográfica da Coreia com o Japão e o receio de que o 

socialismo se expandisse para lá, os EUA enviaram assistência econômica e militar para a 

Coreia do Sul. Forças militares da ONU foram enviadas para auxiliar o exército sul coreano, 

enquanto tropas chinesas e da URSS foram enviadas para auxiliar o exército norte coreano. 

Foram muitas perdas para ambos os lados (SETH, 2011; KIM, 2012). 

A guerra durou 3 anos. Syngman Rhee, o presidente da Coreia do Sul, buscava a 

reunificação das Coreias, contudo, foi assinado um armistício entre os países comunistas e a 

ONU para pôr um fim à guerra. Com o fim da Guerra entre as Coreias no verão de 1953, dois 

novos países surgiram: a Coreia do Sul (ou República da Coreia) e a Coreia do Norte (ou 

República Popular Democrática da Coreia) (SETH, 2011; KIM, 2012). 

Após a Guerra entre as Coreias, podemos dividir os momentos históricos da Coreia do 

Sul em duas partes: a substituição de importações (1953-1960) e a orientação para o 

crescimento (1961-1979). Os instrumentos e as metas políticas nessas duas fases são bem 

distintas: as políticas de substituição de importações resultaram num baixo crescimento 

econômico, contudo, essa época foi voltada para a construção de capital estrutural físico e 

humano necessário como base para o desenvolvimento econômico que ocorreria em seguida. 

Na segunda fase, na orientação para o crescimento, as estratégias focavam no desenvolvimento 

voltado para a expansão das exportações, que desagregou as fontes de demanda para o 

crescimento econômico do país (KIM, 1991).   
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Assim que a Coreia do Sul se tornou independente, o país estava em grave crise 

econômica. As antigas indústrias japonesas se encontravam em sua totalidade no norte da 

Coreia, e o sul do país era predominantemente agrário. A infraestrutura construída durante a 

colonização japonesa foi destruída pela Guerra entre as Coreias. Assim, a Coreia do Sul não 

possuía infraestrutura adequada, sua população era em sua maioria rural e o novo governo era 

frágil (AMSDEN, 1992; SETH, 2011; KIM, 1991).  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as indústrias no Sul, que foram voltadas para a 

produção de artigos pesados para se prepararem para a guerra, produziam apenas produtos 

manufaturados leves e têxteis. As indústrias de produtos básicos eram incapacitadas e 

inoperáveis, e a fome se alastrava por todo o país (AMSDEN, 1992). Contudo, a Coreia já tinha 

experiência com a industrialização, ou seja, o conhecimento e as ideias relacionadas à 

industrialização ainda existiam. Nos anos posteriores, a industrialização ocorreu de forma 

acelerada em razão disso (KOHLI, 2004). 

O período entre 1953 e 1960 foi de grande atribulação. Foram muitas revoltas estudantis 

e de intelectuais contra o governo por causa da corrupção, desemprego, entre outros. A 

recuperação econômica corria de forma lenta, e o aumento da população urbana gerou uma 

onda de pobreza (SETH, 2011).  

Durante esse período, a maioria das importações eram financiadas pelas Nações Unidas 

e pelos EUA. As importações centravam-se em alimentos e matéria-prima, além de bens de 

capital, e as exportações eram principalmente de produtos primários como alimentos, pesca e 

mineração. Para promover as exportações, o governo dava subsídios, preferências nos 

empréstimos, melhores tarifas e menos impostos. A economia sul-coreana buscou um regime 

de comércio protecionista, com estratégia de substituição de importação (FRANK et al, 1975; 

MILTONS, MICHELON, 2008). 

Na Guerra entre as Coreias, a educação sofreu prejuízos humanos e estruturais, grande 

parte das escolas foram destruídas e muitos professores e educadores foram mortos. Contudo, 

com o fim da guerra, houve um forte investimento na educação entre 1953 e 1960, 

principalmente primária, e o incentivo governamental através de vários programas para o 

desenvolvimento técnico (MILTONS, MICHELON, 2008).  

 Em 1960, após forte pressão interna e internacional, Rhee renuncia à presidência. Entre 

1960 e 1961, o governo sul-coreano passa por mais uma revisão constitucional e o sistema de 

governo se torna parlamentar. Contudo, por causa da instabilidade política, da corrupção e das 
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crises econômicas, greves e revoltas explodem em todo o país e essa mudança dura apenas 2 

anos. A Coreia do Norte, aproveitando a desordem interna, instiga a população sul-coreana a 

reunificar as Coreias. Os militares reagem a essa aproximação e tomam o poder em 1961 

(SETH, 2011; KIM, 2012). 

Em 1961, através do coup d’état realizado pelos militares, a Coreia do Sul inicia uma 

nova fase. O exército coreano foi treinado e equipado pelos EUA, tornando-o uma das 

instituições mais modernas e efetivas da época. Quando o General Park Chung Hee assume o 

poder, a Coreia do Sul necessitava se libertar da dependência do capital norte-americano e ser 

autossuficiente para adentrar na economia asiática de forma competitiva. Park percebia a 

importância de fazer a Coreia do Sul forte economicamente. Não era apenas para o bem-estar 

de sua população, mas também para a proteção do país. Sua visão foi similar ao pensamento do 

governo Meiji no Japão com o slogan “país rico, forte militarmente” (SETH, 2011).  

O modelo de desenvolvimento foi espelhado no desenvolvimento japonês; o estado fez 

investimentos de larga escala em tecnologias estrangeiras nos chaebols18 (AMSDEN, 1992). A 

política coreana também foi modelada no formato japonês de um estado coercitivo, capitalista 

e autoritário, que minimizou divisões entre a elite, criou instituições burocráticas que 

incorporaram a maioria dos grupos sociais, e o comprometimento com a promoção do 

crescimento capitalista (KOHLI, 2004). 

A Coreia do Sul, semelhante ao Japão, construiu um modelo econômico marcado por 

uma forte intervenção estatal e de livre comércio. O papel do estado foi mobilizar e alocar os 

recursos nacionais para expandir a riqueza nacional e fortalecer a indústria, e para isso, era 

necessário direcionar o setor privado. Uma relação muito próxima entre o Estado e os grupos 

empresariais foi consolidada, em que o Estado, por meio de incentivos e sanções, procurou 

moldar uma estrutura industrial com uma base forte e competitiva (GUIMARÃES, 2010; 

AMSDEN, 1992; KIM, 1991). 

Um dos aspectos cruciais para direcionar o estado para o crescimento econômico foi a 

nacionalização dos bancos comerciais e a reorganização do sistema bancário de forma que o 

governo tivesse controle sobre o crédito (SETH, 2011). Em 1961, Park agrupa os líderes das 

grandes empresas coreanas e cria o Comitê de Promoção da Reconstrução Econômica. No 

                                                
18 Chaebols são conglomerados ou empresas familiares privadas de grande porte, equivalente às zaibatsus do 

Japão. 
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mesmo ano, o comitê lança o plano econômico de “5 anos de industrialização” (SETH, 2011; 

AMSDEN, 1992; KOHLI, 2004). 

A primeira etapa do plano de 5 anos (1961-1966) focou nas indústrias leves, 

principalmente vestuários e alimentos, direcionadas para a substituição de importações nas 

indústrias de base. O objetivo era criar uma estrutura industrial autossuficiente, por isso, as 

indústrias foco nesse plano foram as de energia elétrica, fertilizantes, refinarias de petróleo, 

fibras sintéticas e cimento. Por causa da falta de recursos nacionais para financiar esse plano, 

foram necessários o empréstimo internacional e o investimento externo. As dívidas seriam 

pagas através das exportações baseadas em preços baixos e mão-de-obra barata (KIM, 1991; 

SETH, 2011; DALL'ACQUA, 1991). 

A segunda etapa (1967-1972) focou infraestrutura básica e industrial, transporte e 

indústrias que anteriormente dependiam da importação. Metalúrgicas, indústrias químicas e de 

maquinário iniciaram sua construção aqui, além da continuidade da criação de indústrias 

básicas como de fertilizantes, energia elétrica, refinarias de petróleo e cimento. Houve 

investimento na infraestrutura, como a construção de estradas, ferrovias, no suprimento de água 

e energia, e na comunicação (KIM, 1991).   

A terceira etapa (1972-1976) focou nas indústrias pesadas e químicas. Cinco indústrias 

principais foram visadas: metalúrgica, química, produção de maquinário, produção de navios e 

eletrônicos (SETH, 2011). Esse plano visava reduzir a dependência por matéria-prima, 

máquinas e equipamentos importados, reestruturando a composição industrial para produtos 

mais sofisticados e de maior valor agregado. As indústrias de maquinário, de equipamentos e 

química eram voltadas, inicialmente, para a demanda interna, contudo, logo a produção 

começou a atender também a demanda externa (DALL'ACQUA, 1991). 

A quarta etapa (1977-1981) não focou em indústrias em si, mas em formas de 

consolidação econômica com o aumento da produtividade. O foco foi na inovação tecnológica, 

na melhoria da eficiência administrativa, e na geração de superávit comercial. O incentivo à 

produção e à exportação se manteve através de assistência financeira, subsídios, créditos 

subsidiários, redução de impostos, entre outros. As indústrias beneficiadas foram as de 

eletrodomésticos e maquinários, que desempenharam um papel essencial no desenvolvimento 

coreano na década de 80 (DALL'ACQUA, 1991). 

Podemos observar no quadro abaixo o investimento governamental durante os planos 

de desenvolvimento econômico: 
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Quadro 3 - A composição industrial do Investimento do Setor Público na Coreia do Sul, 1962-1980 (em %) 

 

  

Indústria 

Primária 

Mineração e 

Indústria 

Infraestrutura 

e Despesas 

sociais 

Total 

Primeiro Plano 

(1962-1966) 
25.7 20.8 53.5 100 

Segundo Plano 

(1967-1971) 
25.9 13.3 60.8 100 

Terceiro Plano 

(1972-1976) 
22.7 15.6 61.7 100 

Quarto Plano 

(1977-1980) 
15.7 8.5 75.8 100 

Média total 22.9 14.9 62.2 100 
 

 

Fonte: KIM, 1991, p. 17 (tradução livre) 

 

O período entre 1962 e 1980 é visto como a “marcha para a maturidade” de Rostow, 

onde o aperfeiçoamento de técnicas e a aceleração das indústrias geram modificação na 

economia, como o aumento das exportações e a substituição de importações. 

O modelo de industrialização coreano foi “voltado para fora”, ou seja, voltado para a 

exportação. Essa opção para a Coreia é feita de forma gradual, devido às restrições à 

continuidade do crescimento econômico (DALL'ACQUA, 1991). Durante o período entre 1963 

e 1973, a expansão das exportações contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

econômico, sendo que as exportações compunham 36% da fonte de crescimento econômico. 

Da mesma forma, a substituição de importações criou possibilidades para a utilização de capital 

para a expansão das exportações nos períodos seguintes (KIM, 1991).  

Para fazer os produtos sul-coreanos terem um preço mais atrativo no mercado 

internacional, o won, a moeda coreana, sofreu uma desvalorização de quase 10%, e um sistema 

de câmbio flutuante foi instituído em 1965. O Governo também passou a prover vários impostos 

diferenciados para incentivar as exportações, como descontos das tarifas de importação de 

matérias primas destinadas à produção de artigos para a exportação, crédito facilitado para 

empresas exportadoras, taxas reduzidas sobre os serviços públicos para os exportadores, 

procedimentos alfandegários facilitados, e aceleração das amortizações para os exportadores 

(PARK, DORNBUSCH, 1987). 

Na tabela abaixo é possível perceber essa mudança na importação e exportação:  
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Tabela 11 - Composição das importações e exportações na Coreia do Sul, 1962-1985 (em %) 

 

Porcentagem do Total                 

 1962  1970  1985 

Indústria Exportação Importação   Exportação Importação   Exportação Importação 

Commodities e alimentos processados 75.6 33.7  21.5 37.3  5.1 17.5 

Combustíveis minerais 5.0 7.3  1.0 6.9  3.1 23.6 

Químicos 1.8 22.4  1.4 8.3  3.1 9.0 

Produtos Manufaturados 17.6 36.6  76.1 47.6  88.7 49.9 

     Maquinário e equipamentos de transporte 2.6 16.5   7.4 29.7   37.6 34.2 
 

Fonte: PARK, DORNBUSCH, 1987, p. 394 (tradução livre) 

 

 

A consolidação do modelo exportador, concretizada no terceiro plano de 

desenvolvimento, foi feita com forte intervenção estatal. Houve um aumento do investimento 

público na instalação de indústrias pesadas e químicas, alcançando 25% do investimento fixo 

total no início dos anos 80 (DALL'ACQUA, 1991).  

A taxa de crescimento econômico médio nos anos dos primeiros dois planos de 

desenvolvimento (1962-1966 e 1967-1971) foi de 9% ao ano, enquanto nas duas últimas etapas 

(1972-76 e 1977-1979) do plano foi ainda mais alta: média de 10% ao ano. Entre 1962 e 1971, 

as exportações cresceram em 40%, e entre 1972 a 1979, as exportações cresceram 28% 

(AMSDEN, 1992; KOHLI, 2004). Através do gráfico abaixo, podemos observar o crescimento 

do PIB a partir de 1972: 

 

Gráfico 4 - Crescimento do PIB sul-coreano entre 1953-1980 

 

Dados: The World Economy (1993), gráfico elaborado pela autora 
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O rápido crescimento econômico trouxe uma drástica transformação na estrutura 

industrial da Coreia. A Coreia do Sul era um país com quase a metade de sua produção voltada 

para o setor primário, e em menos de 30 anos, a produção industrial se torna responsável por 

1/3 do PIB sul-coreano (KIM, 1991). Podemos perceber essa mudança através do quadro 

abaixo: 

 

Quadro 4 – Divisão do PIB da Coreia do Sul entre 1954-1981 (em %) 

 

  

Agricultura, 

silvicultura  

e pesca 

Mineração 

e Indústria 

Utilitários e 

Construção 
Serviços 

1954-56 44.6 12.0 3.2 40.2 

1957-61 39.1 15.0 4.2 41.5 

1962-66 40.0 18.1 4.4 37.5 

1967-71 28.0 21.8 6.3 43.9 

1972-76 24.5 26.7 5.8 43.0 

1977-81 18.3 30.0 9.2 42.6 
 

Fonte: KIM, 1991, p. 7 (tradução livre)  

 

A educação também teve um papel essencial no desenvolvimento, principalmente a 

partir do quarto plano de desenvolvimento. Houve um forte investimento estatal na área de 

educação, a fim de capacitar a mão-de-obra para trabalhos que exigem conhecimento 

tecnológico. Em 1966 foi criado o Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia, que promovia a 

pesquisa e a disseminação do conhecimento técnico para empresas (SETH, 2011). 

A partir de 1977, a Coreia do Sul inicia a etapa descrita por Rostow (1974) como “era 

do consumo em massa”, ou seja, a renda real por pessoa se elevou, os trabalhos se tornaram 

mais especializados e o consumo se torna mais sofisticado.  

Apesar do sucesso no desenvolvimento, o rápido crescimento econômico foi 

acompanhado pela dependência do comércio internacional e do investimento estrangeiro, 

fazendo o balanço de pagamentos deficitário em razão do aumento de importações de bens de 

capital e matéria-prima. O déficit comercial médio passou de U$ 1 bilhão para U$ 3 bilhões, o 

que acarretou no aumento da dívida externa de U$ 10 bilhões em 1976 para U$ 32.5 bilhões 

em 1981 (DALL'ACQUA, 1991).    

Em razão das crises econômicas mundiais (como a alta do petróleo em 1973), a inflação 

elevou-se abruptamente de 13.4% em 1973 para 29.5% em 1974. Foram necessárias políticas 
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contracionistas para conter a inflação, assim, era claro que a dependência do capital externo se 

alargava rapidamente ao invés de refrear (DALL'ACQUA, 1991).  

Podemos resumir o sucesso do desenvolvimento econômico sul-coreano em quatro 

pontos principais: 1) a substituição de importações e a busca pela autossuficiência; 2) a 

industrialização voltada para a exportação; 3) a intervenção estatal e o controle econômico 

através dos chaelbols; e 4) o investimento em infraestrutura e educação.  
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CAPÍTULO 3 – FATORES SIMILARES DO DESENVOLVIMENTO SUL-COREANO 

E JAPONÊS 

 

Nesse capítulo, analisarei os quatro fatores selecionados que considero mais relevantes 

para o desenvolvimento dos dois países à luz da teoria de Rostow. Esses fatores são: 1) as 

condições internas no país; 2) a importância da intervenção estatal no processo de 

desenvolvimento; 3) o setor privado e a substituição de importações; e 4) os fatores externos e 

sua influência no desenvolvimento. 

Esses fatores foram importantes para o desenvolvimento tanto do Japão quanto da 

Coreia do Sul, mesmo sendo em épocas distintas e por razões diferentes. De acordo com 

Miltons e Michelon (2008, p. 5),  

[a] transformação da Coreia de um país pobre e carente de recursos naturais para uma 

nação industrializada e desenvolvida é atribuída à interação de vários fatores 

econômicos e não econômicos. Os fatores econômicos incluem a industrialização 

pesada, a estratégia de comércio voltada para fora e o forte dirigismo do governo. 

Fatores não econômicos incluem a política educacional bem-sucedida e a 

homogeneidade étnica e cultural. 

Após a contextualização histórica, é possível observar as etapas do desenvolvimento 

econômico dos dois países. No quadro abaixo está um resumo das etapas e dos anos em que 

elas ocorreram nos dois países: 

 
Quadro 3 - Etapas de Rostow no Japão e na Coreia do Sul 

 

Etapas Japão Coreia do Sul 

Sociedade tradicional Até 1853 Até 1876 

Precondições para o arranco 1853-1878 1876-1910 

Arranco 1878-1900 1910-1930 

Marcha para a maturidade 1930-1940 1962-1977 

Era do consumo em massa 1940 em diante 1977 em diante 

 

Dados: Rostow (1974), Kim (2012), Kuznets (1971) e Woo (1991) - elaborado pela autora 

 

Os dados sobre o Japão dessa tabela foram retirados do livro de Rostow (1974), 

enquanto os dados da Coreia do Sul foram sintetizados a partir de análises históricas e 

econômicas da contextualização apresentada no capítulo anterior.  
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3.1 Condições Internas  

As condições internas que serão analisadas aqui referem-se a condições regionais, 

culturais e sociais, e como elas influenciaram no desenvolvimento econômico.   

De acordo com Kratzner (2008), uma questão importante para todas as investigações 

econômicas é como a cultura de sociedades em particular afetam o comportamento de agentes 

que estão imersos nela. A cultura pode atuar como um importante fator no comportamento 

econômico dos países, e ignorá-la faz com que a investigação fique incompleta. Rostow (1974), 

apesar de não enfatizar as questões culturais e sociais em sua análise, afirma que: 

[C]onquanto as etapas de desenvolvimento sejam um método econômico de encarar 

sociedades integradas, em nenhum sentido implicam que os mundos da política, da 

organização social e da cultura sejam uma simples superestrutura construída sobre a 

economia e oriunda exclusivamente dela. [...] [A]s sociedades são organismos 

interatuantes (ROSTOW, 1974, p. 14-15). 

As características culturais e sociais do Japão e da Coreia do Sul são muito similares. 

Ambas as culturas têm raízes provenientes da China, que era um grande império na antiguidade. 

Características culturais como a produção de cerâmica, a produção de arroz, a adoção do 

confucionismo como a orientação social e governamental, e a entrada do budismo são comuns 

aos dois países (SETH, 2012; HENSHALL, 2004). 

O confucionismo, filosofia chinesa usada principalmente como divisão social e política 

nos dois países, é centrada em cinco princípios: fidelidade e respeito paternal; submissão da 

esposa ao marido; ordenamento social baseado na senioridade; confiança mútua nas relações 

humanas/ e lealdade absoluta aos governantes. Esses foram os valores éticos e morais, além da 

divisão social, que predominaram nessas sociedades (MACIERO, 2000). 

No Japão, esses princípios sociais foram muito fortes até a Restauração Meiji, que 

quebra com a hierarquia confucionista. A ética e a crença no Japão é uma mistura dos princípios 

budistas, xintoístas e confucionistas, assim, de um pouco de cada fonte juntamente com as 

crenças populares, a cultura japonesa foi criada.  

No caso da Coreia, esses princípios foram misturados com os princípios cristãos, assim, 

alteraram as bases tradicionais de ordenamento social confucionista que colocava os 

comerciantes e industriais em último lugar, após pela ordem, aos artesãos, agricultores e 

servidores do governo. Isso impulsionou a prosperidade dos comerciantes e engenheiros da 

nova sociedade industrial (MACIERO, 2000).  
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O Japão e a Coreia do Sul são países com grandes populações, relativamente pobres em 

minerais, não possuem vastos territórios para a produção primária e sua posição geográfica é 

desfavorável em razão de desastres naturais. Todavia, ambas possuem uma grande quantidade 

de mão-de-obra qualificada, o que faz as estratégias de desenvolvimento serem voltadas para o 

trabalho intensivo.  

Essa mão-de-obra qualificada pode ser explicada pela cultura e pela religião nesses dois 

países, além do incentivo e investimento do governo para a educação. O budismo, que entrou 

no Japão em meados do século VI e na Coreia em meados do século III, foi importante para a 

disseminação de conhecimento. Os templos budistas eram as escolas primitivas, que ensinavam 

a população a ler e a escrever, além de ensinarem ética e bons costumes.  

O forte investimento japonês na educação técnica e superior está presente desde a 

Restauração Meiji. Muitos japoneses foram para o exterior estudar as novas tecnologias e 

introduzi-las na indústria japonesa, e foram criadas muitas escolas técnicas e universidades ao 

longo do tempo para capacitar a população a se adaptar às novas tecnologia.  

O Japão possui uma característica interessante em toda a sua história: ele não foi 

completamente dominado por uma potência ocidental durante seu desenvolvimento, seja 

politicamente ou economicamente. Até em sua época de importação de maquinário e tecnologia 

ocidental, os detentores do conhecimento não detinham cargos elevados na empresa, apenas 

passavam o conhecimento até que um japonês pudesse tomar o seu lugar. Muitos japoneses 

foram para o exterior aprender as técnicas e conhecer a tecnologia para voltar ao Japão e 

implantar as mesmas (NAKAMURA, 1985; HANE, 1996). 

No caso da Coreia do Sul, ela recebeu missionários de vários lugares e de várias 

denominações religiosas (principalmente missionários americanos) que abriram muitas escolas 

a partir dos anos 1880. O ensino superior não era forte na Coreia até a colonização, quando 

muitos coreanos foram estudar em universidades japonesas (SETH, 2012). Com o fim da 

colonização, os oficiais americanos estabeleceram várias instituições de ensino, da escolaridade 

primária à superior. No período após a Guerra entre as Coreias, houve um forte investimento 

na educação, principalmente no nível primário, a fim de promover a educação universal e 

fornecer mão-de-obra especializada para a reconstrução do país. O investimento na educação 

contribuiu no progresso técnico pela geração de inovações e pela difusão e adoção de novas 

tecnologias, aumentando a produtividade (MILTONS, MICHELON, 2008). 
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Além da educação, existem quatro fatores importantes da sociedade japonesa que foram 

cruciais para o seu rápido desenvolvimento: 1) a tradição da lei, da ordem e da paz interna que 

provinha da Era Tokugawa; 2) a mão-de-obra japonesa, que além de abundante, era qualificada 

e adaptável à indústria moderna; 3) a oportunidade de financiar a importação de capital 

industrial através da exportação de produtos primários (principalmente têxtil) com uma 

assistência internacional mínima; e 4) a certa similaridade entre o Japão e as potências 

ocidentais quanto à estrutura social na Restauração Meiji (BRONFENBRENNER, 1961).  

A cultura japonesa, em razão da hierarquia social tradicional, possui uma cultura 

comportamental onde há uma tendência à submissão sem conflito com as autoridades e o poder. 

É evidente que houveram greves e revoltas ao longo dos anos, mas foram feitas 

esporadicamente e logo eram reprimidas pelas forças governamentais. Essa característica foi 

importante pois, apesar da qualidade de vida quase a nível de pobreza extrema da maioria, os 

japoneses continuavam a trabalhar. O desenvolvimento não seria possível se a classe 

trabalhadora não fosse submissa e não aceitasse as mudanças impostas pelo governo. 

Sobre a Coreia, muitos caracterizam os coreanos como vítimas passivas do 

imperialismo, mas talvez seja melhor descrevê-los como um povo que adere às mudanças 

advindas das oportunidades que surgem. Ao longo de sua história, eles aproveitaram o melhor 

do que lhes foi oferecido: a educação se transformou a partir de missionários de várias religiões 

(principalmente cristãos), o nacionalismo coreano aderiu a ideais liberalistas dos EUA e da 

Europa, e o estado e a sociedade incorporaram os conceitos do Japão. Eles não rejeitam o 

conhecimento, mesmo sendo diferente ou contrário à cultura deles, e isso fez com que pudessem 

se desenvolver economicamente e socialmente como um todo (SETH, 2012).   

O sucesso do desenvolvimento coreano pode ser explicado, de forma simplificada, por 

alguns fatores internos: sua educação, a extensão do tempo de trabalho e a distribuição de renda 

entre eles. Normalmente, o rápido crescimento econômico é acompanhado da deterioração da 

distribuição de renda em razão da escassez de trabalho qualificado, contudo, no caso da Coreia, 

essa deterioração foi minimizada com a expansão da educação desde o início dos anos 1950 

(PARK, DORNBUSCH, 1987). 

O coreano trabalha mais horas do que na maioria dos países desenvolvidos, alcançando 

quase 55 horas semanais19. Além disso, por causa de características culturais pacíficas, são raras 

as manifestações e greves trabalhistas no país. As políticas governamentais também ajudaram 

                                                
19 O padrão de horas semanais trabalhadas em países desenvolvidos vai entre 40 e 48 horas semanais.  
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na igualdade relativa da distribuição de renda, minimizando ainda mais os problemas 

trabalhistas. A distribuição de renda foi sendo melhorada a partir de 1965, e isso fez com que o 

desemprego diminuísse. As políticas econômicas influenciaram na formação de políticas 

trabalhistas nas empresas, e isso promoveu maior estabilidade social (PARK, DORNBUSCH, 

1987). 

Em resumo, os fatores internos principais que influenciaram na industrialização foram 

a cultura, principalmente em razão à religião e as características submissas da sociedade, e a 

educação, pela qual a mão-de-obra abundante e especializada foi usada para as indústrias de 

capital-intensivo.   

 

3.2 A importância da intervenção estatal no processo de desenvolvimento 

O conceito de “políticas industriais” nasceu no Japão no pós-guerra para descrever as 

políticas governamentais intervencionistas no desenvolvimento industrial. Essas políticas 

industriais são destinadas a influenciar a decisão de investimento e produção em determinadas 

indústrias (AKKEMIL, 2009). Ao longo de todo o trajeto do desenvolvimento econômico dos 

dois países, a intervenção estatal foi essencial. De acordo com Evans (1995),  

[O Estado] estando envolvido nas transformações econômicas [...] significa estar 

envolvido no processo de acúmulo de capital. A criação de riqueza não é mais 

considerado uma função da natureza e dos mercados; uma política eficaz também está 

envolvida. Suscitando o empreendedorismo e facilitando a criação de novas 

capacidades produtivas requer um complicado envolvimento maior nas questões de 
cidadania do que simplesmente suscitando a lealdade e forçando bom comportamento 

(EVANS, 1995, p. 6, tradução livre20). 

Podemos enfatizar que a intervenção estatal na economia foi o propulsor inicial para o 

desenvolvimento da mesma. Kim (1992) afirma que: 

No caso dos países da Ásia recentemente industrializados como a Coreia do Sul [e o 

Japão] [...] o desenvolvimento capitalista foi alcançado sob um governo forte e foi o 

direcionamento e intervenção estatal na alocação de recursos, ao invés de um processo 

mercadológico, que contribuiu para o desenvolvimento das áreas da economia 

percebidas pelo Estado de ter potencial a longo prazo (KIM, 1992, p. 1). 

Tanto o governo japonês quanto o governo coreano eram autoritários e influenciavam 

diretamente na economia. O Estado é visto como o ator que persuade o setor privado a alcançar 

                                                
20 Being involved in economic transformation [...] means becoming implicated in the process of capital 

accumulation. Wealth creation is no longer considered just a function of nature and markets; effective statecraft is 
involved as well. Eliciting entrepreneurship and facilitating the creation of new productive capacities require a 

more complicated involvement in the affairs of the citizenry than simply eliciting loyalty in and enforcing good 

behavior.  
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a reestruturação econômica para facilitar o rápido crescimento da economia (KIM, 1992). Nas 

palavras de Amsden (1992, p. 8), “o estado intervém com subsídios para distorcer os preços 

relativos, a fim de estimular a atividade econômica. [...] Em troca dos subsídios, o Estado impõe 

padrões de desempenho em empresas privadas”. Muitos países adotaram esse mesmo processo, 

mas no caso do Japão e da Coreia, a disciplina aplicada pelos governos é excepcional.  

Os subsídios não eram dados de graça, ao invés disso, eram dispensados no princípio da 

reciprocidade. Com firmas mais disciplinadas, há a diminuição de subsídios e proteção, assim 

como uma maior efetividade (AMSDEN, 1992). Assim, o governo não simplesmente dava o 

capital, mas disciplinava as empresas de forma a se tornarem eficientes e independentes do seu 

apoio.  

O governo no Japão e na Coreia do Sul, assim como em outros países de industrialização 

tardia, intervinha continuamente no desenvolvimento de indústrias específicas que tivessem 

potencial para o crescimento e a criação de trabalho. Os instrumentos políticos usados nessa 

intervenção incluíam medidas fronteiriças, como restrições nas importações e do investimento 

internacional direto; alocação preferencial para o comércio exterior, incentivo fiscal, subsídio 

em empréstimos e isenção das leis antimonopolísticas (FISHLOW, GWIN et al, 1994; 

AKKEMIL, 2009).  

Nos países de industrialização tardia, o Estado tem mais iniciativa de diversificação do 

que o setor privado. Essa iniciativa tende a ficar a cargo do governo pois muitos projetos 

requerem incentivos para se tornarem financeiramente atrativos. Além disso, em razão da 

estrutura das taxas de lucro, as indústrias de capital-intensivo são desfavoráveis, tendo o 

governo o papel de incentivar esse tipo de indústria (AMSDEN, 1992).  

Contudo, esse investimento tornava a balança comercial desses países deficitárias, pois 

o retorno do investimento era muito menor que o valor investido. Os investimentos 

governamentais nas empresas privadas e no setor público ultrapassavam a renda do governo, 

sendo necessário o endividamento através de empréstimos internacionais (AMSDEN, 1992).  

O processo de desenvolvimento desses dois países caracteriza-se pelo dirigismo estatal. 

Essa lógica corresponde de maneira geral aos países de desenvolvimento tardio, todavia, 

diferente dos outros países, o Japão e a Coreia do Sul têm encrustado em sua cultura e na vida 

social um princípio de lealdade à autoridade central. A condução do processo de 

desenvolvimento é propriamente top down.  
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O governo japonês na Restauração Meiji, em razão de sua antiga forma de governo 

Tokugawa, possuía controle e boa administração em cada região do país. Por mais que os feudos 

tenham desaparecido, os governos locais seguiam a mesma independência e regiam de acordo 

com suas necessidades. O governo central dava as diretrizes a serem seguidas pelos governos 

locais, colocava metas a serem alcançadas, disseminava a tecnologia e focava-se nas indústrias 

primordiais para a industrialização, de forma que os governos locais pudessem desenvolver 

suas atividades de forma organizada (FRANCKS, 1999).  

Esse controle pode ser visto em todas as etapas de desenvolvimento do Japão. No pós-

guerra, quando o Japão se encontrava devastado, o governo criou projetos de reconstrução 

através do capital estrangeiro e o incentivo interno, e em menos de 30 anos, sua estrutura já 

estava praticamente reconstruída. A interferência do governo no desenvolvimento e na 

reconstrução foi essencial, tanto no controle da economia como no incentivo ao crescimento da 

mesma.  

A Coreia, principalmente no final da Era Choson, necessitava de um governo que 

pudesse conter a corrupção, reorganizar as políticas domésticas e impulsionar o 

desenvolvimento econômico. Quando o Japão força a Coreia a abrir seus portos e extinguir a 

política isolacionista, ele impõe reformas políticas e econômicas (como a Reforma Kabo) com 

a intenção de mudar esse quadro. Entretanto, as mudanças não ocorreram como planejado. 

A colonização japonesa foi capaz de criar um governo com uma estrutura política 

organizada e com o poder concentrado nas mãos do governo. Com o fim da mesma, a Coreia 

volta a ter problemas com um governo fraco e desorganizado, fazendo necessário o golpe 

militar de 1962 para fortalecer novamente o governo.  

Com o golpe militar de 1962, o governo foi “purificado” com medidas anti-corrupção e 

com projetos econômicos intervencionistas juntamente com conglomerados industriais. De 

acordo com Dall’acqua (1991), a maior parte do sucesso coreano deu-se em razão da associação 

entre o governo e os chaelbols, pois a concentração industrial facilitava a coordenação entre o 

governo e o setor privado. Foi feita a seleção de poucas empresas bem-sucedidas para iniciar 

novos projetos prioritários, e com isso, as decisões eram mais rapidamente tomadas, a 

supervisão e a intervenção das empresas era facilitada, e os riscos eram reduzidos.  

É importante ressaltar que o governo agia diretamente dentro dos grupos empresariais, 

intervindo na produção, no controle de preços, nos salários e no câmbio. O governo exercia um 
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rígido controle na distribuição de crédito, determinando quais seriam os setores prioritários e 

criando uma estrutura industrial altamente concentrada (DALL'ACQUA, 1991).   

Todas as grandes mudanças na diversificação industrial sul-coreana entre 1960 e 1970 

foram instigadas pelo governo. A transformação da indústria leve para a pesada foi um comando 

do governo através da integração de siderúrgicas e metalúrgicas no início dos anos 1960. O 

governo coreano foi responsável pela promoção e incentivo para as indústrias de maquinário 

pesado e química nos anos 1970, além de ter sido responsável pela onda de substituição de 

importações que sucedeu a essa industrialização pesada (AMSDEN, 1992). 

 

3.3 O setor privado e a industrialização voltada para fora 

Como tenho enfatizado, a industrialização tanto da Coreia do Sul quanto do Japão foi 

tardia. O Japão inicia a sua industrialização em 1878 durante a Restauração Meiji (ROSTOW, 

1974), enquanto a Coreia inicia sua industrialização em 1930 com o desenvolvimento da 

indústria voltada para a guerra. A industrialização é a etapa de “arranco” descrita por Walt W. 

Rostow (1974) que a define como “uma revolução industrial ligada diretamente a modificações 

radicais dos métodos de produção e exercendo efeitos decisivos num período de tempo 

relativamente curto” (ROSTOW, 1974, p.77).  

Alice Amsden, em seu livro Asia's Next Giant - South Korea and Late Industrialization 

(1992), caracteriza esse tipo de industrialização tardia como uma “industrialização de 

aprendizagem”, ao invés da tradicional industrialização de geração de invenções ou inovações. 

Os aprendizes, por definição, não inovam, e competem inicialmente com subsídio do estado, 

baixos salários e pela quantidade e qualidade de produtos existentes. Os diferentes modos de 

competitividade estão associados com os diferentes focos estratégicos das empresas 

(AMSDEN, 1992). 

Os países com industrialização tardia são caracterizados por três etapas de crescimento: 

1) a diversificação econômica, ou seja, a decisão de quais indústrias entrarão no mercado e terão 

investimento para isso; 2) a estabilização econômica, ou seja, políticas macroeconômicas para 

manter a atividade econômica; e 3) o momento de crescimento econômico, ou seja, as 

prioridades industriais em diferentes momentos dependentes das descobertas tecnológicas 

(AMSDEN, 1992).   

Tanto o Japão quanto a Coreia foram “aprendizes” das potências ocidentais. O Japão 

importou a tecnologia ocidental e desenvolveu a sua economia a partir dela, contudo, também 
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investiu no desenvolvimento de tecnologia própria principalmente em meados dos anos 1960. 

A Coreia do Sul usa como modelo econômico a industrialização japonesa, assim, seu 

crescimento econômico a partir de 1960 é marcada pela importação de tecnologia e substituição 

de importações, visando não apenas a autossuficiência, mas também a industrialização voltada 

para fora. 

Esse processo de “aprendizagem” e “inovação” nos países de industrialização tardia 

ocorre em dois estágios diferentes da industrialização. No início da industrialização, os países 

absorvem as tecnologias dos países industrializados para diminuir a disparidade tecnológica. 

Com a economia em desenvolvimento, a pressão gerada pela competitividade faz com que esses 

países considerem o desenvolvimento de tecnologia própria, a fim de competir diretamente com 

os países industrializados (AKKEMIL, 2009). 

Para o desenvolvimento econômico desses dois países, foi usado o modelo de 

industrialização voltada para fora em razão da saturação do mercado interno, sendo o mercado 

externo a opção lógica para a expansão do mercado. A crescimento industrial inicia-se com a 

substituição de importações, e quando o mercado industrial atinge o seu limite interno, a 

produção é voltada para a exportação.  

Rostow (1974) afirma que:  

[e]conomias em desenvolvimento criaram com seus próprios recursos naturais 

grandes indústrias de exportação, e a rápida expansão de exportações foi usada para 

financiar a importação de equipamento básico e atender ao serviço da dívida externa 

durante o arranco (ROSTOW, 1974, p. 67).  

A exportação contribui para a expansão da capacidade produtiva através da receita do 

comércio internacional, que é necessário para a atração de capital estrangeiro, a importação de 

produtos intermediários e de tecnologia estrangeira. Isso, por sua vez, promove a eficiência 

técnica e o melhoramento na produtividade (AKKEMIL, 2009; FISHLOW, GWIN et al, 1994). 

As políticas comerciais nos países asiáticos de industrialização tardia servem para a 

criação de vantagens comparativas dinâmicas, além do aumento da receita governamental. Nos 

primeiros estágios da industrialização, as indústrias eram protegidas através de tarifas elevadas 

até que tivessem competitividade no mercado, além de terem vantagens tarifárias na importação 

de matéria prima e produtos intermediários (AKKEMIL, 2009). 

A industrialização dos dois países foi marcada pelo dualismo econômico, ou seja, os 

setores industriais modernos e tradicionais conviviam juntos no mesmo período, onde é possível 

perceber uma disparidade tecnológica e salarial. No caso do Japão, a indústria primária 
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(agricultura e têxtil) era a base da economia nacional até meados de 1920, mesmo com sua 

indústria moderna em crescimento. Isso se deve à exportação desses artigos, que financiaram o 

desenvolvimento das demais indústrias até que as mesmas pudessem tomar o seu lugar como 

principais artigos de exportação (NAKAMURA, 1985). A Coreia do Sul segue o mesmo 

modelo, contudo, o motivo é diferente. Na colonização japonesa, o foco inicial era a produção 

agrícola para a exportação, e apenas em meados de 1930, em razão da guerra, que as indústrias 

leves e pesadas começaram a ser desenvolvidas.  

Em ambos os casos, o setor privado foi essencial para o desenvolvimento industrial, 

tendo em vista que o governo financiava e direcionava as empresas, e estas produziam e 

reinvestiam na economia através de importação de tecnologias e acúmulo de capital. A 

industrialização do Japão e da Coreia do Sul é caracterizada pela interação do governo com os 

grandes conglomerados industriais. Esses conglomerados foram responsáveis pelo crescimento 

e diversificação econômica, além da mudança da economia tradicional agrária para a indústria 

moderna. De acordo com Rostow (1974):  

As grandes linhas da mudança social [...] concordarão em que uma nova elite – uma 

nova liderança – deve aparecer e que a ela deve ser dada liberdade para começar a 

construir uma sociedade industrial moderna. [...] Uma condição necessária para o 

arranco foi a existência de um ou mais setores em rápido crescimento cujos homens 

de empresas (públicos ou privados) reinvestiam proporções muito elevadas dos lucros 

em novos empreendimentos (ROSTOW, p. 41 e p. 66). 

Os governos e os conglomerados industriais (zaibatsus no Japão e chaebol na Coreia) 

se ajudavam mutualmente para o desenvolvimento industrial. O governo incentivava a 

produção de determinados produtos industriais através de subsídios, investimentos e leis 

excepcionais, enquanto os conglomerados produziam e movimentavam a economia. O objetivo 

do governo era estabilizar a base econômica, e o controle da produção nas mãos dos 

conglomerados facilitava a fiscalização.  

 As zaibatsus foram imprescindíveis para o rápido desenvolvimento econômico através 

do investimento de seus lucros em novas companhias, do desenvolvimento do mercado exterior, 

da construção de indústrias estratégicas e da inovação tecnológica. Apesar do governo investir 

inicialmente na importação de tecnologia e no estabelecimento de modelos modernos de 

indústria, foi o setor privado o principal meio de modernização através de acúmulo de capital 

e, em seguida, investimento em tecnologia importada (HANE, 2012). 

Assim como o Japão, a industrialização coreana foi feita através das grandes empresas 

privadas chamadas chaelbol, que seriam equivalentes às zaibatsus do Japão. O governo e os 
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chaelbols interagiam constantemente; o governo direcionava as empresas para o caminho 

desejado, e os chaelbols buscavam a viabilização de projetos, estratégias e investimentos 

(DALL'ACQUA, 1991).     

 

3.4 Os fatores externos e sua influência nos dois casos 

Os fatores externos abordados nesse tópico são os referentes à política e economia 

mundial, que influenciaram diretamente no desenvolvimento de ambos os países, e à 

interferência direta do exterior. O momento da industrialização dos dois países é muito 

importante, pois as oportunidades externas que tiveram influenciaram diretamente no seu 

crescimento e desenvolvimento econômico.  

Rostow (1974), afirma que: 

[o] caso mais geral da história moderna, entretanto, viu a fase das precondições surgir 

não endogenamente, mas provindo de uma intromissão externa por sociedades mais 

adiantadas. Essas invasões – literais ou figuradas – [...] puseram em movimento ideias 

e sentimentos que originaram o processo graças ao qual uma alternativa moderna para 

a sociedade tradicional pode ser constituída a partir da antiga cultura. [...] É fato 

histórico que um nacionalismo reativo – reagindo contra a intromissão de nações mais 

adiantadas – tem sido uma força motivadora muito importante e poderosa na transição 
das sociedades tradicionais para as modernas (ROSTOW, 1974, p. 19 e p. 42). 

No Japão, os fatores externos exerceram forte impacto, algumas vezes para bem, outras 

para mal. Podemos citar imediatamente a abertura dos portos para o Comodoro Perry em 1853 

e o contato com a tecnologia e cultura ocidental; a Primeira Guerra Mundial e a rápida expansão 

das exportações japonesas; a Guerra Fria que resultou na mudança da política severa adotada 

após a Segunda Guerra Mundial; e a Guerra entre as Coreias e o interesse americano no Japão, 

que abriu caminho para o rápido crescimento nos anos 1960. Por outro lado, a Crise de 1929, o 

“choque Nixon” e a crise do petróleo em 1973 fizeram que esse crescimento decaísse 

(NAKAMURA, 1985). 

O reconhecimento da vulnerabilidade japonesa aos fatores externos é fundamental para 

compreender seu crescimento econômico (NAKAMURA, 1985). Foi a chegada do Comodoro 

Perry e sua brigada que persuadiu as autoridades a abolir as políticas isolacionistas para 

modernizar, e foi com esse choque de realidade com o mundo exterior que fez o Japão perceber 

o seu “atraso” e se industrializar para concorrer com as potências mundiais. 

Os fatores externos que mais marcaram o desenvolvimento da Coreia foram, 

principalmente, em razão de seu envolvimento com o Japão, sendo para o bem ou para o mal: 

a abertura dos portos feita pelo Japão em 1876, que possibilitou o contato com a cultura e 
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tecnologia ocidental, além da expansão das possibilidades de comércio da Coreia; a colonização 

japonesa entre 1910 e 1945, que propagou a industrialização e a infraestrutura, além de reformas 

sociais e governamentais; o investimento americano e, posteriormente, japonês para o rápido 

desenvolvimento econômico entre 1962 e 1980. Assim como o Japão, a Coreia do Sul também 

sofreu impactos com as crises e mudanças internacionais, contudo, a Coreia do Sul só começa 

a sua dependência externa de fato a partir dos anos 1970, por isso, esses impactos foram 

menores anteriormente.  

Rostow (1974) afirma que: 

Embora as potências imperialistas seguissem diretrizes que nem sempre favoreceram 

ao máximo o desenvolvimento das precondições para o arranco, elas não podiam 
deixar de acarretar transformações de ideias, conhecimentos, instituições e suprimento 

de capital social fixo que impulsionaram a sociedade colonial ao longo do caminho 

de transição, e, amiúde, compreenderam certa espécie de modernização como um 

objetivo explícito da política colonial (ROSTOW, 1974, p. 43). 

De acordo com Moore (1967, p. 417, tradução livre), “uma precondição decisiva para a 

democracia moderna foi a emergência de um certo equilíbrio entre a coroa e a nobreza, onde o 

poder real predominasse mas deixasse um grau substancial de independência para a nobreza”. 

No caso da Coreia, a realeza e os yangbans tinham o mesmo grau de poder, o que dificultava o 

desenvolvimento moderno. Assim, o desenvolvimento passa a ser possível com a quebra desse 

jogo de poder com a colonização japonesa.  

A Coreia precisava de um “empurrão” externo para quebrar os paradigmas tradicionais 

e se movimentar em direção a mudanças internas. Os movimentos de reforma na Coreia entre 

1876 e 1910 foram um fracasso, não apenas por causa da corrupção e da oposição do governo 

tradicional, mas pela falta de um protetor estrangeiro e de um modelo a ser seguido. As 

potências ocidentais, como os EUA e os europeus, estavam muito distantes e eram muito 

diferentes da cultura coreana para servir de modelo. A Rússia, por mais que pudesse proteger a 

Coreia contra a ameaça do Japão, tinha um forte interesse imperialista na região. O Japão seria 

o país ideal, considerando seu rápido desenvolvimento e sua afinidade cultural, contudo, ele era 

a maior ameaça à soberania coreana (SETH, 2012).  

O relacionamento da Coreia com o Japão é conturbado, mas é inegável sua participação 

no desenvolvimento coreano, diretamente ou indiretamente. O Japão foi o modelo do 

desenvolvimento coreano, além de ser um importante parceiro comercial.  

Os EUA tiveram um papel crucial no desenvolvimento de ambos os países. O 

investimento americano no período da Guerra Fria (principalmente na Guerra entre as Coreias) 
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fez com que o Japão reerguesse sua economia, além de ser um importante parceiro comercial. 

O período da ocupação americana na Coreia do Sul foi conturbado, mas seu investimento 

econômico e auxílio foi essencial para compor as bases do rápido crescimento econômico.  

Durante todo o processo sul-coreano de industrialização e desenvolvimento, os EUA e 

o Japão tiveram papeis cruciais em questão de investimento, provisão de tecnologia e compras 

dos produtos sul-coreanos. Apesar do ressentimento dos sul-coreanos pelos japoneses, o Japão 

emergia como potência econômica com grande quantidade de capital para investimento 

externo. Pela proximidade regional do Japão e a Coreia do Sul, sua relação histórica e pelos 

fatores dos dois países (mão-de-obra barata e qualificada sul-coreana e tecnologia e capital 

japonês), era natural que tivessem um relacionamento comercial. Em 1965 foi assinado o 

Tratado sobre a Base das Relações entre o Japão e a Coreia do Sul, e logo em seguida o Japão 

começou com um forte investimento na Coreia do Sul, como se pode ver no quadro abaixo:  

Quadro 4 - Investimento Direto Externo na Coreia do Sul, 1962-1982 

 

País 1962-66 1967-71 1972-76 1977-80 1981 1982 Total Porcentagem (%) 

Japão 0.7 40.8 376.9 180.3 34.6 41.6 675.9 47.1 

EUA 21.9 12.4 67.9 122.9 85.2 107.6 418.0 29.0 

Holanda 0.0 6.3 58.7 37.6 1.3 1.5 105.3 7.4 

Hong Kong 0.0 0.3 3.5 8.8 8.1 24.5 45.1 3.2 

Alemanha Ocidental 0.3 2.4 2.8 12.3 3.1 3.1 24.1 1.7 

Outros 0.1 10.5 55.4 80.5 13.1 9.4 168.1 11.6 

TOTAL 23.0 72.7 565.2 442.4 145.3 187.8 1,436.5 100.0 
 

Unidade = milhão de dólares 

Fonte: KIM, 1991, p. 36 (tradução livre) 

 

Assim, os acontecimentos políticos e econômicos mundiais, bem como a interação 

direta com outros países, tiveram um forte impacto no desenvolvimento e no rápido crescimento 

econômico do Japão e da Coreia do Sul. O crescimento econômico desses dois países sofreu 

expansões e retrações em razão das crises e booms econômicos mundiais, pois ambos são 

dependentes do comércio internacional e sua economia está diretamente ligado a ele.  E, 

sobretudo, fica clara a relevância da dimensão geopolítica para a interpretação do quadro 

regional. 

 



99 

 

APÊNDICE – JAPÃO, COREIA DO SUL E O DESENVOLVIMENTO MUNDIAL 

Enquanto a transição para a economia moderna de outros países industrializados foi feita 

de forma gradual, o crescimento tanto no Japão quanto na Coreia do Sul foi repentino e eficaz. 

Países com grandes populações, em desenvolvimento e com a ambição de se elevarem ao nível 

de grandes potências estudam e analisam o desenvolvimento desses países, de forma a encontrar 

os fatores principais para seu desenvolvimento. 

Esse apêndice é uma comparação breve entre o desenvolvimento japonês com algumas 

potências mundiais com industrialização tardia e o desenvolvimento sul-coreano com países 

ex-colônia, procurando os pontos convergentes e divergentes dos fatores de desenvolvimento 

apresentados no capítulo anterior.  

 

O Japão e as potências mundiais 

O Reino Unido, o primeiro país a iniciar sua industrialização em 1760, já era uma 

potência na época com uma sociedade e política relativamente avançada. Durante duzentos 

anos, sua economia diversificou-se através da exploração de suas colônias. O mesmo processo 

aconteceu com outros países europeus e com os EUA, onde a revolução industrial se espalhou. 

Enquanto sinais de crescimento econômico moderno no Japão aparecem nos anos 1820, apenas 

em 1868, no início da Restauração Meiji, é que se efetiva a modernização no país 

(NAKAMURA, 1985).  

 O Japão, antes da Restauração Meiji, já possuía uma sociedade e política sofisticada em 

alguns aspectos, apesar do contato externo inexistente. Contudo, em razão das políticas 

isolacionistas empregadas pelo governo, o Japão era um país feudal com a economia 

fundamentada na agricultura, e a população vivia apenas um pouco acima do nível de 

subsistência. As outras potências estavam na véspera da industrialização, tendo a renda per 

capita de algumas chegado a cinco vezes maior do que a do Japão em 1868 (NAKAMURA, 

1985). 

  É possível perceber no desenvolvimento econômico japonês um crescimento 

sustentável a longo prazo. Apesar dos altos e baixos provenientes dos fatores históricos, houve 

um crescimento constante até a Crise do Petróleo em 1973 (NAKAMURA, 1985). O gráfico 

abaixo apresenta seu crescimento acelerado em comparação com outros países desenvolvidos 

e as variações sofridas em cada momento histórico: 
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Gráfico 5 - Comparativo de taxa de crescimento (em %) 

 

Fonte: NAKAMURA, 1985, pg. 7 (tradução livre) 

  

O Japão apresenta diferenças e semelhanças políticas em relação às outras potências. 

De acordo com Moore (1967, p. 415, tradução livre21), “o feudalismo ocidental continha certas 

instituições que o distinguiam de outras sociedades de forma a favorecer as possibilidades 

democráticas”. O aspecto mais importante desse feudalismo ocidental era a noção da imunidade 

de certos grupos no poder e o direito de resistir à autoridade injusta, pois foram esses conceitos, 

juntamente com o conceito de liberdade, o legado da sociedade tradicional para a sociedade 

moderna ocidental.  

O feudalismo japonês (ou xogunato), diferente do feudalismo ocidental, passava uma 

forte ideologia de governo divino, e por isso, o conceito de igualdade não existia. Havia uma 

coalizão autoritária entre os aristocratas rurais, a burguesia e o Estado, onde os donos de terras 

possuíam papéis essenciais. Os donos de terras, que tinham uma aliança com o Estado, exerciam 

                                                
21 Western feudalism did contain certain institutions that distinguished it from other societies in such a way as to 

favor democratic possibilities. 
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uma hegemonia política e ideológica sobre a burguesia ascendente, onde os interesses entre os 

donos de terras e a burguesia eram compatíveis. Assim, a burguesia apoiava o Estado no 

processo de industrialização. Esse modelo foi similar no Japão e na Alemanha (MOORE, 1967; 

STRATH, 1996).  

Tanto na Alemanha quanto no Japão, a presença de um governo autoritário é constante 

em sua industrialização. O período japonês entre o início da Restauração Meiji (1868) e 1918 

é equivalente ao período na Alemanha entre as reformas Stein-Hardernberg até o fim da 

Primeira Guerra Mundial. Esses governos autoritários chegaram a possuir algumas 

características democráticas, como uma estrutura parlamentar com poderes restritos que, 

contudo, entraram em colapso devido à problemas nas mudanças estruturais fundamentais, 

levando a um regime político voltado para o fascismo (MOORE, 1967).  

As características do crescimento econômico japonês e alemão, principalmente entre 

1880 e 1955, são bem similares. Por exemplo: as fases de crescimento econômico foram 

seguidas de crises econômicas; as indústrias de armamentos foram usadas como propulsores do 

crescimento, a ética luterana que se assemelha à ética confucionista, entre outros (STRATH, 

1996).  

A industrialização da Alemanha também se assemelha à industrialização japonesa. 

Ambos os países promoveram industrialização tardia e algumas características dessa 

industrialização são similares: o nível de conhecimento técnico dos trabalhadores é alto (mão-

de-obra especializada), a concentração do capital nas mãos de poucas empresas, entre outros. 

Contudo, as vantagens comparativas desses dois países são diferentes: o Japão possui um 

sistema de produção voltado para a qualidade de produção em massa, enquanto a Alemanha 

possui um sistema de produção voltado para a diversificação produtiva de qualidade 

(STREECK, YAMAMURA, 2001). 

Na industrialização japonesa, como na alemã e italiana, houve o aparecimento de um 

líder ou líderes políticos que usaram instrumentos para a reforma, a modernização e a unificação 

nacional. Esses líderes destruíram a antiga ordem e construíram uma nova, onde o Estado 

auxiliou na construção industrial, serviu como o motor para o acúmulo de capital, mobilizou e 

direcionou recursos para o crescimento de plantas industriais. A políticas tarifárias de proteção 

industrial e o armamentismo também serviram como estímulo para a indústria, assim, várias 

coalizões foram surgindo em prol da industrialização nesses países (MOORE, 1967). 
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A partir do que foi visto, podemos ver semelhanças e diferenças no processo de 

modernização dos países desenvolvidos. Não existe um modelo ideal a ser seguido, pois cada 

um obteve sucesso tendo características diferentes.  

 

A Coreia do Sul e as ex-colônias mundiais 

O período entre 1950 e 1980 foi um período onde vários países pobres (principalmente 

ex-colônias) ao redor do mundo tiveram um desenvolvimento e crescimento econômico 

espetacular, que se deu em virtude das mudanças políticas e econômicas desde o final da 

Segunda Guerra Mundial. Principalmente em países do Leste Asiático e da América Latina, 

houve estabelecimento de infraestrutura industrial, especialização da força de trabalho, criação 

de capacidade administrativa e organizacional (SINGH, 1994).  

Vários fatores internos e externos influenciaram nas estratégias de desenvolvimento de 

países ex-colôniais, sendo um deles o país que o colonizou. As características da política e as 

estratégias de desenvolvimento dos países colonizadores passaram para as colônias, assim, ex-

colônias do mesmo país colonizador possuem características semelhantes. Igualmente, é 

possível perceber diferenças em colônias de países colonizadores diferentes, mesmo estando 

em uma mesma região. 

As colônias japonesas que foram ocupadas a partir da Guerra Sino-Japonesa foram, de 

certa forma, privilegiadas. Como dito anteriormente, a colonização japonesa foi diferenciada 

por empregar em suas colônias as mesmas estratégias econômicas de industrialização e 

desenvolvimento feitas na Restauração Meiji, ou seja, estratégias que fizeram o Japão se tornar 

uma potência econômica. 

A Coreia do Sul e Taiwan, ambas ex-colônias japonesas dentro dessa categoria, se 

tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial e passaram por um processo de 

crescimento econômico nos moldes do desenvolvimento japonês. Os dois países sofriam com 

ameaças externas (a Coreia do Sul pressionada pela Coreia do Norte e Taiwan pressionada pela 

China), por isso, o slogan “economia forte, país forte” usado na Restauração Meiji foi a 

inspiração para seu desenvolvimento (AKKEMIL, 2009).  

Tanto Taiwan quanto a Coreia do Sul utilizaram estratégias de substituição de 

importações nos anos 1950, protegendo as indústrias tradicionais (alimentos e têxtil) através de 

tarifas elevadas. A promoção das exportações inicia-se no final de 1950 em Taiwan e no início 

de 1960 na Coreia do Sul, principalmente através de subsídios e melhores tarifas. Enquanto o 
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governo sul-coreano promovia as indústrias de exportação de trabalho intensivo, o governo 

taiwanês promoveu inicialmente indústrias leves para a exportação, e depois estabeleceu zonas 

de exportação onde empresas estrangeiras produziam e exportavam suas mercadorias 

(AKKEMIL, 2009). 

A política de substituição de importações e a industrialização voltada para fora foram 

empregadas tanto na Coreia do Sul quanto em Taiwan. Contudo, a industrialização de Taiwan 

não foi através de oligopólios como os chaebols na Coreia do Sul, mas sim de pequenas e 

médias empresas. Isso se deu, pois o governo taiwanês temia que o capital de larga escala 

adquirisse uma autonomia capaz de moldar o regime econômico (AKKEMIL, 2009).  

Por outro lado, é possível perceber a diferença nas outras áreas asiáticas que foram 

colonizadas por outras potências. Singapura, uma colônia britânica, herdou o pensamento e a 

educação britânica, além de uma burocracia organizada e o sistema legal britânico. Diferente 

de Taiwan e da Coreia do Sul, Singapura não passou por problemas de segurança nacional e 

ameaças externas, não tinha o setor agrícola como principal fonte econômica e possuía um 

comércio tradicional de intercâmbio de mercadorias (AKKEMIL, 2009). 

Contudo, o processo de industrialização de Singapura foi similar ao de Taiwan. As 

políticas industriais nos anos 1960 e 1970 eram voltadas para o arranco de indústrias de baixo 

e médio valor agregado voltadas para a exportação e a atração de investimento externo. No final 

dos anos 1970, essa estratégia foi substituída por uma reestruturação em larga escala a fim de 

promover a geração de indústrias promissoras de alta inovação tecnológica (AKKEMIL, 2009). 

Diferente de Taiwan e da Coreia do Sul, as indústrias locais de Singapura eram 

dominadas por grandes companhias estrangeiras multinacionais. Singapura era dependente do 

investimento direto externo para o desenvolvimento industrial, e sua economia era altamente 

dependente do comércio exterior. O governo começou a se envolver com a produção e 

diversificação industrial apenas a partir de 1985, em razão de recessão econômica (AKKEMIL, 

2009).  

Taiwan, Coreia do Sul e Singapura são exemplos de países que passaram de países em 

desenvolvimento para países desenvolvidos. Esses países mostram que o desenvolvimento 

através da rápida industrialização pode ser alcançado através do aparato político (AKKEMIL, 

2009).  

Em contrapartida, os países da América Latina não tiveram sucesso equivalente em seu 

desenvolvimento, mesmo com governos intervencionistas. Houve, de fato, crescimento 
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econômico; contudo, a economia não se desenvolveu a longo prazo como a dos países asiáticos. 

A época entre 1960 e 1980 foi marcada por um forte movimento ditatorial militar pelo mundo, 

assim, o estado intervencionista pode ser encontrado em vários países, principalmente na 

América Latina. Através da tabela abaixo, pode-se comparar o crescimento de países asiáticos 

e da América Latina: 

 

Tabela 12 - Taxa de crescimento do PIB em países asiáticos e da América Latina, 1960-1990 (% anual) 

 

  1960-70 1970-80 1980-90 

Ásia    

     China 5.2 5.8 9.5 

     Índia 3.4 3.6 5.3 

     Indonésia 3.9 7.6 5.5 

     Coreia do Sul 8.6 9.5 9.7 

     Malásia 6.5 7.8 5.2 

     Paquistão 6.7 4.7 6.3 

     Filipinas 5.1 6.3 0.9 

     Sri Lanka 4.6 4.1 4.0 

     Taiwan ... ... ... 

     Tailândia 8.4 7.2 7.6 

Média 5.2 6.3 5.3 

    

América Latina    

     Argentina 4.2 2.2 -0.4 

     Bolívia 5.2 4.8 -0.1 

     Brasil 5.4 8.4 2.7 

     Chile 4.5 2.8 3.2 

     Colômbia 5.1 5.9 3.7 

     Ecuador ... 8.8 2.0 

     México 7.2 5.2 1.0 

     Peru 4.9 3.0 -0.3 

     Venezuela 6.0 5.0 1.0 

Média 5.1 5.0 1.0 
 

 
Fonte: SINGH, 1994, p. 7, tradução livre 

 

Os países da América Latina, por mais que tenham passado por um rápido crescimento 

econômico entre 1950 e 1980, não tiveram o mesmo êxito que os países do Leste Asiático. Essa 

diferença, segundo alguns autores, é devida a causas internas mais do que as forças econômicas 

internacionais, particularmente em razão da má administração interna e políticas econômicas 

inapropriadas (SINGH, 1994). Outros autores, como Arrighi (2002), afirmam o oposto: essa 
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mudança no desempenho econômico derivou-se do reposicionamento dos Estados Unidos. Os 

choques de petróleo em 1973 e 1979 fizeram os Estados Unidos reposicionarem os termos de 

troca, tornando-os desfavoráveis para os países latino-americanos, ou seja, a causa desse 

declínio foi devido a fatores externos, não internos. 

Os países latino-americanos, ao contrário dos países do Leste Asiático, alocaram os 

empréstimos externos em nível microeconômico ao invés de macroeconômico, ou seja, usaram 

esse capital estrangeiro para o consumo interno ao invés de investi-lo nas indústrias de 

exportação para ganhos futuros. Além disso, os países latino-americanos utilizavam políticas 

de substituição de importações de forma contínua, fazendo sua indústria ineficiente e sem 

condição de competir no mercado internacional (SINGH, 1994). 

Outro problema interno era o governo nos países latino-americanos, caracterizado pela 

forte corrupção e má administração econômica. As políticas macroeconômicas eram ineficazes, 

em especial as taxas de câmbio desreguladas que acarretaram em uma enorme dívida externa 

(SINGH, 1994). 

As forças econômicas internacionais agravaram ainda mais a situação. As mudanças 

econômicas mundiais no final da década de 1970, como o “choque Volcker” e a adoção norte 

americana de políticas econômicas restritivas tiveram um forte impacto nas economias latino-

americanas, muito mais fortes do que no Leste Asiático. Os casos de instabilidade 

macroeconômica e a hiperinflação desequilibraram o sistema político e econômico (SINGH, 

1994). 

Assim, podemos concluir que o êxito ou o fracasso do desenvolvimento econômico está 

ligado a um conjunto de fatores internos e externos. Através do exemplo da Ásia em 

comparação à América Latina, podemos ver como as diferenças sócio-políticas interferiram 

diretamente em seu desenvolvimento, assim como as variações externas impactaram na 

economia.  
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CONCLUSÃO 

 

A partir do que foi apresentado, o desenvolvimento econômico pode ser resumido em 

duas palavras: oportunidade e diligência. No caso do Japão e da Coreia do Sul, duas potências 

atuais com industrialização tardia, seu período de industrialização contou com oportunidades 

de contato com o exterior, como a abertura dos portos e o aprendizado da cultura ocidental; de 

crescimento de exportações, como em guerras e variações no mercado internacional; e de 

momentos de expansão da economia mundial, que fizeram esses dois países crescerem 

juntamente com o resto do mundo.  

A diligência a qual eu me refiro é a dedicação da população e do governo. Se não fosse 

pelas características culturais e sociais das duas sociedades, esse “milagre econômico” não seria 

possível em nenhum dos casos. Da mesma forma, se não fosse pelo empenho governamental 

para incentivar as mudanças econômicas e a firmeza para direcionar o setor privado, o 

desenvolvimento teria sido completamente diferente e muito menos eficaz. 

As etapas caracterizadas por Rostow podem ser observadas dentro da contextualização 

dos dois casos, e essa teoria econômica foi o direcionamento da análise desse trabalho.  

A partir da contextualização dos casos no capítulo dois, selecionei os fatores que foram 

mais relevantes para o desenvolvimento de ambos e os analisei no capítulo três. É importante 

ressaltar a dificuldade de encontrar dados econômicos referentes à Coreia no período anterior a 

1962.  

O capítulo três apresenta a análise desses fatores: 1) as condições internas no país; 2) a 

importância da intervenção estatal no processo de desenvolvimento; 3) o setor privado e a 

substituição de importação; e 4) os fatores externos e sua influência no desenvolvimento. No 

apêndice do capítulo 3, expus de forma breve uma comparação do Japão e da Coreia do Sul 

com outros países semelhantes, a fim de observar se os fatores que foram mais importantes para 

o desenvolvimento deles também podem ser encontrado em outros países. 

Para dar continuidade a esses estudos, seria relevante a análise e comparação de outros 

modelos de desenvolvimento econômico e verificar quais foram os fatores que fizeram esses 

desenvolvimentos possíveis. O apêndice do capítulo 3 dá uma ideia de comparação entre Japão 

e Coreia do Sul com outros países, e uma análise mais extensa e detalhada seria relevante para 

dar maior credibilidade aos fatores apresentados.  



107 

 

A partir da minha suposição inicial, pude perceber que o rápido desenvolvimento 

econômico do Japão e da Coreia do Sul não foi possível apenas a partir do investimento em 

fatores internos como educação e tecnologia, mas por um conjunto de fatores internos e 

externos que deram condições e oportunidades para seu crescimento.  

A conclusão desse trabalho é: entre os 4 fatores analisados, a intervenção estatal e a 

substituição de exportações podem ser observadas em vários outros desenvolvimentos e 

empregados internamente, contudo, os fatores internos (como cultura e religião) e externos não 

é possível reproduzir. A cultura oriental é muito peculiar, assim, suas características podem ser 

entendidas, mas dificilmente reproduzidas. O fator “tempo”, com as mudanças políticas e 

econômicas mundiais, não volta, assim como suas oportunidades. 
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