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Resumo 

 

 O trabalho procura demonstrar que a despeito do espetacular crescimento 

econômico que o país vivenciou, o processo de desenvolvimento foi híbrido: aspectos de 

restrições de liberdade política, garantias de transparência e ausência de equidade 

intergeracional coexistiram com segurança econômica, alimentar, da saúde, ambiental 

bem como oportunidades sociais, facilidades econômicas e garantias de proteção. À 

medida que a década de 90 despontou com o expurgo de resquícios de autoritarismo 

pelo governo Roh, o país vêm experimentando um alto grau de desenvolvimento e, 

atualmente, se posiciona na 15ª posição do Índice de Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas pra o Desenvolvimento. Compreende-se, pois, que após 

meio século do fim da Guerra da Coréia o país conquistou uma tradução praticamente 

perfeita de crescimento econômico em desenvolvimento humano. 
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1. Introdução 
 

 Passados mais de 65 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a República 

da Coréia (a partir daqui denominada como Coréia do Sul) permanece como exemplo 

clássico de um país que conseguiu, desde o fim do conflito, superar os entraves da 

pobreza e do analfabetismo e alcançar uma trajetória vitoriosa rumo ao 

desenvolvimento (PNUD, 1990). Os diagnósticos costumeiramente esboçados, 

entretanto, focalizam como desenvolvimento social unicamente os progressos nas 

capacidades dos indivíduos como educação e saúde. Não contemplam, pois, o modo 

como as pessoas, beneficiárias do processo de desenvolvimento humano, depreendem 

as capacidades adquiridas ou o grau de liberdade lhes outorgado no processo.  

 Quando se considera essa perspectiva abrangente de desenvolvimento como 

liberdade (SEN, 2000 [1999]), salienta-se que a Coréia do Sul desenvolveu-se sob os 

auspícios de oportunidades sociais e garantias protetoras, mas ao prejuízo de 

liberdades políticas e garantias de transparência, especialmente durante os governos de 

Park e Chun. À medida que o tempo paulatinamente chamou atenção para essas 

discrepâncias, as pressões populares culminaram em reformas que emponderam os 

cidadãos e lhes devolveram direitos civis e liberdades políticas. A despeito dos 

caminhos sinuosos, atualmente o país goza de uma economia sólida e de um nível de 

desenvolvimento humano invejável. 

 Ao aventurar-se sobre a literatura teórica encontrada, delineia-se que, sem 

embargo, uma contribuição formidável ao entendimento dessa tradução de crescimento 

econômico em desenvolvimento humano foi dada por Adelman (2011). Segundo a 

economista estadunidense (idem), o que determina o nível de tradução são as 

externalidades sociais intrínsecas ao processo: 

 
Como aumentos no PIB per capita podem ocorrer sem melhorias no bem-estar 
social? As respostas a essa questão residem em externalidades e distribuição. 
Se um crescimento rápido gera externalidades sociais negativas, como 
poluição, congestionamento, crime, alienação social, conflito entre gerações, 
desintegração familiar e coesão da comunidade, e luta de classes, a renda per 
capita pode aumentar enquanto o bem-estar social cai. [...] Além disso, se os 
aumentos na renda per capita são comprados à custa da diminuição das 
liberdades civis e da participação política deve-se pesar esses fatores contra o 
crescimento da renda per capita ocorrido. (ADELMAN, 2011, p. 1). 

 

O oposto é também válido em princípio: caso o crescimento econômico tenha 

perpassado crime e poluição declinantes, educação e liberdades políticas ascendentes, 

compreende-se, então, que o ciclo do desenvolvimento foi completo.  

 O escopo do artigo reside em mostrar ao leitor que o processo de crescimento 

econômico da Coréia do Sul traduziu-se, em primeiro instante, apenas parcialmente em 

desenvolvimento humano. Em um segundo período, especialmente no início da Quinta 

República, esses gargalos foram enfim superados. Iniciou-se, nesse momento, um 

despertar em liberdades e direitos civis que posicionou a Coréia no hall de países 

desenvolvidos.  
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 O trabalho é organizado da seguinte forma. A segunda seção, a seguir, explora as 

perspectivas teóricas do crescimento econômico e, separadamente, do desenvolvimento 

econômico. Destina-se um espaço para a apresentação das técnicas estatísticas que hão 

de ser utilizadas. A seção 03, por sua vez, aborda os entrelaços entre crescimento e 

desenvolvimento, análise fundamental para compreender o que lhe vem à frente. Na 

seção 4, o enfoque recai sobre a trajetória histórica da Coréia do Sul: a revisão, apesar 

de rápida, objetiva apresentar ao leitor os aspectos políticos de cada período da história 

do país. A análise dos dados sócio-econômicos dar-se-á, por fim, na seção 05 na qual, 

primeiramente apresenta-se um estudo sobre os determinantes do crescimento sul-

coreano e, em seguida, explora-se os dados sociais referentes ao desenvolvimento 

humano. Conclui-se com a retomada dos principais pontos debatidos e as considerações 

finais pertinentes. 

 

 

2. Literatura teórica 
 

 Antes de se expor o caso da Coréia do Sul, é primordial que se dê um passo para 

trás e se faça uma pergunta basilar: como a literatura vem sendo construída no que 

cerne à fundamentação do crescimento econômico e do desenvolvimento humano? Este 

é o objetivo desta presente seção. Apresentar-se-á, primeiramente, os determinantes do 

crescimento na subseção 2.1. e, posteriormente, o conceito de desenvolvimento humano 

na subseção 2.2. A subseção 2.3. encerra a revisão teórica ao conceitualizar as técnicas 

estatísticas que hão de ser utilizadas na quarta seção do artigo. 

 

2.1. Determinantes do crescimento econômico na literatura econômica 

 À medida que a teoria econômica gradualmente se desenvolveu, diversas 

análises surgiram à vista trazendo consigo novos entendimentos de se enxergar o 

crescimento econômico. No âmago destes estudos, que remetem desde Adam Smith – o 

pai da ciência econômica –, reside uma preocupação claramente pragmática: ao se 

debater quais são as forças motrizes por trás do progresso econômico, o objetivo final 

nunca deixou de ser delinear prognósticos que possam nortear futuras políticas 

públicas. Apresentadas dessa maneira, as questões que esta subseção almeja suscitar no 

leitor em seções futuras são, em primeiro lugar, quais os determinantes do crescimento 

e, não obstante, se as políticas formuladas pela Coréia do Sul estão em consistência com 

este framework. 

 

 2.1.1. Dos clássicos aos estruturalistas: perspectivas plurais 

 Após a Segunda Guerra Mundial, economistas como Ragnar Nurkse, Simon 

Kuznets, Paul Rosenstein Rodan, Hans Singer, Raúl Prebisch e Celso Furtado sacudiram 

o estudo do desenvolvimento econômico com contribuições seminais. Entretanto, para 

que se possa explicar-lhas com a devida atenção, é necessário entrar em uma breve 

digressão histórica do contexto clássico de Adam Smith e David Ricardo. 
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 Conforme explanado anteriormente, os trabalhos desde Adam Smith às gerações 

vindouras traziam em si um foco pragm|tico: “a teoria econômica de Smith era, acima 

de tudo, uma teoria normativa ou orientada para as políticas. Sua principal preocupação 

era identificar as forças sociais e econômicas que mais promoviam o bem-estar humano 

e, com base nisso, recomendar políticas que melhor promovessem a felicidade humana” 

(HUNT, 2005). Sob a égide desse objetivo, Smith concluiu que, em um ambiente onde a 

livre ação dos indivíduos predomina, a produtividade é o principal determinante do 

crescimento econômico (SMITH, 1902 [1772]). 

 A lógica de Smith aloca a produtividade, essencialmente, como resultado do 

progresso tecnológico e/ou da divisão do trabalho. Eternizada no exemplo da fábrica de 

pregos, a divisão do trabalho abre espaço para ganhos no montante de bens 

confeccionados quando cada indivíduo se especializa em uma atividade fixa do ciclo de 

produção. Ao dirigir seus esforços para apenas uma etapa, o trabalhador aumenta a 

destreza de seu trabalho e poupa o tempo de se passar de um tipo de tarefa à outra2. 

Não obstante tal constatação, a força de trabalho consegue produzir mais em menos 

tempo quando a tecnologia progride e a máquina é introduzida: nas palavras de Smith 

(1902 [1772], p. 27) “a invenç~o de um número grande de m|quinas que facilita e 

encurta o trabalho, permite um homem fazer o trabalho de v|rios”. Compreende-se, 

portanto, que, para Smith, o crescimento econômico e a riqueza das nações são frutos 

primordiais do aumento de produtividade oriundo da especialização (divisão do 

trabalho) e do progresso tecnológico. 

 Em complemento ao trabalho de Smith, David Ricardo fundamentou sua teoria 

do comércio internacional no contraponto de que ganhos de produtividade não somente 

podem ser obtidos por especialização doméstica dos indivíduos, mas também por uma 

divisão internacional do trabalho. Esse ponto de vista sustenta que, em um sistema 

multilateral de comércio livre e desregulado, cada país especializar-se-ia na produção 

daqueles bens que fosse mais eficiente, i.e. que poderia confeccionar um volume maior 

no mesmo tempo e com os mesmos fatores de produção quando comparado à outras 

nações. Uma vez que cada nação possui dinâmicas salariais e disponibilidade de fatores 

de produção diferentes, essa heterogeneidade delimita níveis de eficiência desiguais 

para cada país. No entanto, mesmo que um país altamente produtivo possua vantagem 

da produção de todos os bens, sua fronteira de produção exige uma escolha. Seguindo 

esse raciocínio, a teoria ricardiana elucida que, por meio das livres trocas de bens e 

serviços, todos os países podem ser mais produtivos, produzindo e consumindo mais3.   

 Das bifurcações que se originaram dos economistas clássicos vanguardistas do 

final do século XVIII e início do século XIX, o enfoque em se propor políticas voltadas ao 

                                                      
2 Kenneth Arrow (1962) complementou a teoria de Smith ao formular o conceito de learning by doing: ao 
repetir regularmente as mesmas atividades, os trabalhadores minimizam erros, economizam tempo por 
já estarem acostumados às tarefas e já terem praticado exaustivamente. O conhecimento, que sem 
surpresa Arrow pontua que deve ser adquirido, é “produto da experiência” (ARROW, 1962, p. 155). Dessa 
forma, a empresa aufere ganhos de produtividade. 
3 Para uma bibliografia mais recente, recomenda-se Ben-David e Loewy (1998). 
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crescimento esteve majoritariamente presente. Passadas algumas décadas, uma nova 

gama de economistas – dentre eles o brasileiro Celso Furtado – se anteciparam em 

propor novas formas de compreender o processo de crescimento econômico.  

 Nurkse foi um dos grandes nomes dessa geração ao retomar de Adam Smith e 

Allyn Young a dimensão do mercado como aspecto limitante ou propulsor do 

crescimento. Segundo Nurkse (2010 [1953]), há uma relação circular e retroativa entre 

o tamanho do mercado e o nível de produtividade: ao passo que o tamanho do mercado 

contribui para os altos ou baixos custos de produção, estes determinam o 

posicionamento do país na atração internacional de capitais e na expansão do mercado 

doméstico. O crescimento econômico equilibrado, por sua vez, gera externalidades 

positivas para toda a sociedade, expandindo a dimensão do mercado e criado um círculo 

virtuoso rumo ao desenvolvimento. Em contraste, como bem colocado por Furtado 

(1952, p. 331) em sua interpretaç~o do trabalho de Nurkse, “o pequeno tamanho do 

mercado de um país pode desencorajar, e até impossibilitar o emprego proveitoso de 

equipamentos modernos”: o oposto é exatamente v|lido em princípio. 

 Esse ponto é demasiadamente importante para vários países em 

desenvolvimento, que comumente enfrentam escassez de capital. O círculo vicioso 

forma-se, segundo Nurkse, quando a capacidade de produção aquém dos países 

desenvolvidos determina um nível de renda inferior que, por sua vez, implica baixas 

taxas de poupança e baixo investimento e, consequentemente, produtividade a desejar 

(NURKSE, 2010 [1953]). Sem embargo, Nurkse (idem) pontua que as classes ricas – que 

teoricamente teriam condições para gerar poupança – acabam por consumir bens 

supérfluos quando tomam consciência da diferença entre os padrões de vida entre os 

países e “a copiar as formas de vida dos ricos” (FURTADO, 1952, p. 342). É o que 

Duesenberry conceitua como ‘efeito demonstraç~o’ (DUESENBERRY apud NURKSE, 

2010 [1953]). Nesse sentido, estes gargalos comprometem o crescimento equilibrado 

uma vez que a atração de investimentos privados internacionais e a formação de capital 

doméstico são limitadas e determinam mercados domésticos de pequena dimensão e 

baixa produtividade. 

 Na busca por se superar essas lacunas, a ajuda internacional ou uma estratégia 

de crescimento equilibrado talvez não sejam suficientes para quebrar o círculo vicioso 

(FURTADO, 1952). O problema, segundo Furtado, é crucialmente crônico e, sem 

embargo, a história mostra que somente por meio de planejamento e de acesso ao 

comércio internacional (i.e. de um mercado de maior dimensão onde os fatores de 

produção disponíveis, que de outra forma permaneceriam ociosos, poderiam ser 

utilizados) as nações subdesenvolvidas h~o de adquirir um ‘impulso inicial’ para 

superar tais obstáculos (idem; BOIANOVSKY, 2010). Ainda, a abordagem formulada para 

oferta de capital por Nurkse não contempla os países que, por um lado, já tiveram 

passado por crescimento na produtividade devido à exposição ao comércio 

internacional e que, pela estagnação do comércio, atualmente vivenciam problemas 

estruturais de heterogeneidade tecnológica, i.e. um sistema híbrido onde bolsões de alta 

produtividade coexistem com regiões de atraso econômico (idem).  
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  No tocante às semelhanças de Furtado com Prebisch, a compreensão de Furtado 

sobre a natureza do desenvolvimento e do subdesenvolvimento é consistente com a 

teoria centro-periferia de Presbisch (1950). No entanto, a hipótese Prebisch-Singer da 

deterioração dos preços das commodities em relação às manufaturas4 – um diagnóstico 

feito por Prebisch da teoria centro-periferia –, é refutada por Furtado no sentido em que 

não é tal declínio nos termos de troca que sustenta o subdesenvolvimento, mas 

crucialmente a dependência perante as nações desenvolvidas (BOIANOVSKY, 2010). 

Dentre as conseqüências dessa dependência, ressaltam-se as restrições à capacidade de 

importar e o rearranjo produtivo orientado à substituição de importações oriundo da 

estagnação do comércio. Essa situação é retratada na heterogeneidade tecnológica 

elucidada no parágrafo anterior. 

 De encontro à perspectiva de Furtado no que tange à falta de uniformidade no 

processo de desenvolvimento, Rostow (2010 [1960]) propôs no início da década de 

1960 um estudo seminal que ficaria, sem surpresas, posteriormente conhecido como 

‘teoria da decolagem’. A decolagem foi definida por Rostow (idem) como um intervalo 

de tempo onde um ciclo virtuoso de taxas crescentes de investimento, reestruturação do 

setor produtivo e PIB em expansão se inicia.  A teoria, em seguida, segrega três períodos 

distintos que constituem o processo.  

 Primeiramente, transformações estruturais e reformas institucionais criam um 

ambiente econômico propício à decolagem, no qual há reforma política e mobilização 

nacional em prol da poupança interna e a transferir para “m~os mais produtivas” (idem, 

p. 195), i.e. um grupo de interesse que lidere os investimentos produtivos e impulsione 

a escala de empreendimentos. Segundo a lógica, este grupo deve expandir sua 

autoridade e dar continuidade ao processo rumo à segunda etapa, a decolagem em si, 

momento este que o ciclo virtuoso entre poupança, setor produtivo e crescimento que é 

retroalimentado pela continuidade das políticas anteriormente formuladas e pelas 

externalidades positivas oriundas do processo. 

 Finalmente, a decolagem encerra-se em um terceiro período que selará o destino 

do país seja, por um lado, o desenvolvimento econômico ou, pelo outro lado, uma fase 

de estagnação e retrocesso econômico. Caso os rearranjos institucionais e políticos 

tenham sido resilientes e duradouros o suficiente para garantir um vultoso efeito 

multiplicador, a economia seguirá o rumo de crescimento sustentado (ROSTOW, 2010 

[1960]). Em contrapartida, se as reformas não tenham sido penetrantes ao ponto de 

permanentemente arraigar-se no país, a trajetória rumo ao desenvolvimento será 

interrompida e a decolagem abrirá espaço para uma fase de estagnação econômica, 

dilema que parte considerável dos países subdesenvolvidos hoje enfrentam. 

 A divergência que opõe a teoria de Furtado à teoria da decolagem pontua-se no 

fato de que, para o estudo histórico das causas e estágios do desenvolvimento, houve 

diferenças entre a experiência dos países desenvolvidos e a corrente fase dos países 

subdesenvolvidos e não semelhanças, como aponta Rostow (BOIANOVSKY, 2010). 

Enquanto este pressuponha que seu framework enquadrava todos os países do globo, 

                                                      
4
 Para mais detalhes confira Prebisch (1950) e Singer (1952). 
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Furtado salientou a heterogeneidade entre esses grupos de países ao esboçar que o 

subdesenvolvimento não é um estágio necessário do processo de desenvolvimento e 

sim “um processo especial oriundo da penetraç~o do capitalismo moderno em 

estruturas arcaicas” (FURTADO apud BOIANOVSKY, 2010). 

 Outro grande nome desta geração de economistas foi o russo naturalizado 

americano e prêmio Nobel de 1971, Simon Kuznets, cujos trabalhos vanguardistas 

iluminaram um novo caminho na emblemática empreitada do crescimento. Quando 

coube a ele estabelecer o conceito de subdesenvolvimento, Kuznets apresentou três 

definições. Subdesenvolvimento para ele, em primeiro lugar, é a “incapacidade de 

utilizar plenamente o produto econômico potencial possibilitado pelo conhecimento 

tecnológico existente – essa incapacidade pode ser atribuída a obstáculos inerentes às 

instituições ‘sociais’, internas ou externas, de um país” (KUZNETS, 1955, p. 163). O 

segundo conceito envolve o atraso econômico e social quando comparado a outros 

países, fenômeno que suscita tensão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

passível de ser agravada pelo efeito demonstração, como ele próprio pontua. Por fim, 

para Kuznets subdesenvolvimento é, também, a existência de uma camada 

marginalizada da população que não desfruta das oportunidades sociais e ganhos do 

crescimento econômico e, não obstante, é desprovida de seguranças humanas básicas – 

como a garantia de ter o que comer e onde dormir (idem).   

 Parte considerável do reconhecimento de Kuznets deu-se, no entanto, por sua 

hipótese do U invertido. De acordo com a perspectiva do U invertido, a fase inicial do 

processo de crescimento econômico dos países desenvolvidos foi marcada por renda 

per capita e desigualdade de renda crescentes, na qual os grupos dinâmicos do setor 

econômico resguardaram para si os frutos do fenômeno. À medida que a economia 

progrediu, contudo, um segundo momento – até então em vigência – vem delimitando 

aumentos significativos de renda per capita em companhia de desigualdade de renda 

declinante. Isto equivale a dizer que nesta segunda fase o crescimento de renda das 

camadas mais pobres superou, em termos relativos, o da parcela mais avantajada da 

população (KUZNETS, 1955; 1963). Apesar de esta abordagem apresentar 

exclusivamente uma relação de causalidade unilateral do crescimento sob o nível de 

equidade da sociedade, essa deficiência5 não ofusca a tendência capturara por Kuznets 

de desigualdade declinante nos países desenvolvidos, que é ilustrada no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Essa deficiência foi abordada por Furtado, dentre outros, que reconheceu como um obstáculo comum 
nos países subdesenvolvidos o impacto inverso da desigualdade de renda sobre a estrutura da demanda 
e, conseqüentemente, sobre o crescimento econômico. Maiores detalhes podem ser encontrados em 
Boianovsky (2010). 
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Imagem 01: curva do U invertido de Kuznets. 

Fonte: Kuznets (1963). 

 

 Nesse sentido, argumenta-se, sem surpresas, que há uma consonância da 

hipótese do U invertido com a teoria da decolagem de Rostow: a economia decola, 

inicialmente, concentrando no setor dinâmico os ganhos auferidos com o processo; 

posteriormente, as externalidades positivas oriundas da decolagem disseminam 

oportunidades, emprego e renda para as demais camadas da sociedade. Contrapondo o 

argumento de Rostow, Kuznets (2010 [1954]) discorda, em conformidade com Furtado, 

que este mesmo fenômeno possa descrever a situação corrente dos países 

subdesenvolvidos. Seu argumento fundamenta-se na desigualdade crescente entre as 

nações que pode ser evidenciada nos resultados econômicos dos cem anos anteriores à 

Segunda Guerra Mundial: os países subdesenvolvidos de então diferiam radicalmente 

nas nações industriais em seus períodos pré-industriais. Destacam-se a ausência de 

instituições fortes e democráticas, taxas de natalidade elevadas e a eliminação do 

excesso populacional por meio da imigração internacional (KUZNETS, idem): 

 
Tanto a posição econômica relativa como a absoluta, assim como o padrão 
geral da história dos países hoje desenvolvidos em sua fase pré-industrial, 
foram radicalmente diferentes da posição econômica e da herança histórica 
imediata dos países subdesenvolvidos do presente. [...] Há hoje em dia 
diferenças de níveis econômicos, estrutura social e, presumo, padrões 
demográficos entre os países que ocupam o topo da classificação como 
desenvolvidos e os mais subdesenvolvidos. Esse distanciamento é, em si 
mesmo, um fator importante na determinação de políticas perspectivas de 
crescimento econômico nos países subdesenvolvidos (KUZNETS, 2010 [1954], 
p. 177). 

 

 Conforme exposto nas teorias acima, o processo de crescimento econômico para 

os escritores clássicos, estruturalistas e outros grandes nomes da teoria econômica do 

pós Segunda Guerra perpassa o entendimento não somente de variáveis 

macroeconômicas, mas também da conjuntura política e institucional que delimitará a 

perfeita concretização ou o insucesso das políticas econômicas em questão. É nesse 

sentido que, apesar do enfoque recair sobre a análise das variáveis motrizes do 

crescimento nas duas próximas subseções, a economia política do desenvolvimento é 

igualmente importante e receberá a atenção devida em seções vindouras. 
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 2.1.2. Harrod-Domar, Solow e o modelo neoclássico do crescimento exógeno 

 Quando John Maynard Keynes publicou a Teoria Geral do Emprego, do Juros e da 

Moeda no inverno de 1936, a ciência econômica nunca mais seria a mesma. A criação da 

macroeconomia moderna, linha de estudo devotada à Keynes, abriu caminho para que, 

tempos depois, a teoria do crescimento econômico pudesse ser finalmente 

fundamentada quantitativamente. 

 Conforme introduzido acima, o passo vanguardista de Sir Roy Harrod e Evsey 

Domar, que trabalham separadamente, foi ter introduzido um modelo de crescimento 

econômico baseado em pressupostos matemáticos, uma inovação até então inexistente 

na época. Partindo da equação basilar da demanda agregada, o modelo aloca a taxa de 

crescimento da economia, , como função da taxa de poupança , da depreciação , da 

taxa de crescimento populacional  e do parâmetro , que mensura a quantidade de 

capital necessária para aumentar-se em uma unidade o produto (RAY, 1998). Uma 

aproximação conveniente do modelo é ilustrada pela equação abaixo6: 

 

    (01) 

 

 Observa-se facilmente que o crescimento da economia, grosso modo, varia 

positivamente com a taxa de poupança ao passo que a depreciação e o crescimento da 

população atuam como entraves ao crescimento, reduzindo o nível do produto. 

Compreende-se, portanto, que a abstenção no consumo no presente disponibiliza 

recursos na forma de poupança que, por sua vez, são investidos e transformados em 

bens de capital pelas firmas. Com efeito, esse movimento iniciado pela acumulação de 

capital gera uma retroação virtuosa em direção ao crescimento. 

 À medida que o modelo de Harrod-Domar foi debatido, surgiram críticas 

expondo-lhe as fraquezas. Argumenta-se, em primeiro lugar, contrariamente à sua 

neutralidade intrínseca, no sentido em que a interpretação do modelo implica uma 

relação de causalidade apenas unilateral da taxa de poupança sobre o produto. Nada se 

desprende da influência do nível de renda sobre a taxa de poupança (exógena). 

Proporcionalmente à freqüência que este viés de correlação origina resultados 

duvidosos, a credibilidade do modelo é colocada à prova (RAY, 1998). 

 O segundo lapso metódico envolve a ausência de qualquer grau de substituição 

entre os fatores de produção. Solow se fez bem claro sobre essa hipótese, epicentro de 

sua crítica: “n~o h| possibilidade de substituir trabalho por capital na produç~o” 

(SOLOW, 1956, p. 60) de forma que a proporção entre os insumos é fixa. Decorrente da 

dificuldade de se compatibilizar o modelo de Harrod-Domar com a síntese neoclássica, 

Robert Solow elaborou um modelo de crescimento econômico em seu artigo seminal de 

1956, “A contribuition to the theory of economic growth”, que lhe rendeu o prêmio Nobel 

anos mais tarde. 

                                                      
6 Devido à inexistência de modelagem matemática avançada neste trabalho, optou-se por não apresentar 
a prova da equação. Interessados podem encontrar uma bela explicação do modelo em Ray (1998). 
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    (02) 

 

 Em linhas gerais, o modelo de Solow7 com crescimento populacional, ilustrado 

acima, prevê que o crescimento econômico (variação no estoque de capital entre 

períodos no tempo) origina-se da diferença entre o resíduo da função de produção 

destinado à poupança e a parcela do capital que se deprecia ou é consumido pelo 

crescimento populacional. 

 Evidencia-se claramente que ao invés de se utilizar a função da demanda 

agregada keynesiana, que pressupõe fatores de produção fixos, Solow modela o 

crescimento com uma função de produção neoclássica que, por sua vez, permite um 

grau determinado de substituição entre os fatores.  

 Não obstante tal mudança, pela equação acima, pode-se depreender uma 

constatação interessante, mas não surpreendente. Solow, afinal de contas um 

economista neoclássico, utiliza uma função de produção homogênea de grau um com 

conseqüentes retornos constantes para combinações de capital e trabalho (ibidem, p. 

66). Para que haja possibilidade de substituição, em contrapartida, os fatores de 

produção possuem produtividade marginal decrescente8: por meio da abstenção do 

consumo e investimento em bens de capital, é possível, por exemplo, substituir capital 

por trabalho no modelo neoclássico; no entanto, a contribuição de cada unidade 

adicional de capital ao produto  é decrescente. A elasticidade-capital do produto 

(parâmetro ), nesse sentido, passa a ser estabelecida dentro do modelo, variando de 

acordo com os dotamentos de capital e trabalho e não de maneiro exógena, como o 

modelo de proporções fixas e produtividade marginal constante de Harrod-Domar 

previa (RAY, 1998). 

 O prognóstico feito anteriormente, com efeito, encaminha o leitor para a pedra 

angular do modelo de Solow: à medida que o capital cresça a passos maiores que o 

trabalho, a produtividade marginal decrescente determinará uma função de produção 

côncava, com crescimento declinante , até que se chegará a um momento no 

qual todo crescimento será expurgado, ou seja, . Esse ponto 

é chamado por Solow como estado estacion|rio, i.e. “quando todas as suas variáveis 

(estoque de capital, produto, consumo, investimento e poupança) assumirem um valor 

constante no tempo” (ELLERY & GOMES, 2011, p. 3) de modo que o crescimento seja 

zero e a economia se estabilize. A equação que, então, descreve o estado estacionário de 

uma nação é dada por: 

 

                                                      
7 Para maiores detalhes do modelo de crescimento exógeno de Solow, consulte Solow (1956), Ray (1998), 
Jones (2000) ou Ellery e Gomes (2011). 
8 Este diagnóstico é rapidamente encontrado caso se derive a função de produção em relação a um dos 
insumos. A hipótese de função de produção com retornos constantes em escala e fatores de produção com 
retornos decrescentes reside no âmago dos modelos neoclássicos pois, caso contrário, não derivar-se-ia 

um equilíbrio. Em termos matemáticos, isso equivale a dizer que . 
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   (03) 

 

 Observe que, em contraste com o modelo de Harrod-Domar, em Solow os países 

não conseguem sustentar crescimento econômico infinitamente devido à declinante 

elasticidade-capital do produto. Compreende-se, nesse sentido, que a taxa de poupança 

da população não influencia a taxa de crescimento no longo prazo, apenas o nível da 

renda no estado estacionário, do mesmo modo que a taxa de crescimento da população 

e a depreciação. Uma expansão da taxa de poupança, por exemplo, expande a curva 

 para cima, como ilustra a figura abaixo, determinando um novo estado 

estacionário (de A para B). 

 

 
Imagem 02: modelo de Solow com crescimento na taxa de poupança 

 

 O trabalho desenvolvido por Solow também levanta a hipótese da convergência, 

que para Gerschenkron compreende o fenômeno no qual o crescimento dos países 

atrasados se acelerariam até o momento que suas rendas per capita igualar-se-iam às 

dos países desenvolvidos (GERSCHENKRON apud BOIANOVSKY, 2010). Ao encontro 

dessa perspectiva, Solow postulou que independentemente da renda per capita inicial, 

dois países com a mesma taxa de poupança, depreciação e crescimento populacional 

convergiriam para o mesmo estado estacionário a longo prazo, i.e. para um padrão de 

vida semelhante (SOLOW, 1956; RAY, 1998). A despeito da falta de comprovação 

empírica da hipótese da convergência incondicional de Solow, estudos posteriores 

encontraram categorias heterogêneas de convergência corroboradas pelos dados. 

 Quando se pondera o determinante do crescimento no modelo, Solow (1956) vai 

ao encontro da tradição clássica, de forma que a produtividade corresponde ao motor 

real do crescimento: na presença de retornos decrescentes para o capital, apenas o 

progresso tecnológico permite um crescimento econômico sustentável (RAY, 1998).  

 Um problema que essa abordagem suscita desde Adam Smith, entretanto, é a 

ausência de uma medida convincente de produtividade. Visando superar essa 
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deficiência, Solow (1956) propôs que, se conhecido o estoque de capital, o trabalho e o 

produto da economia, se calculasse a produtividade como resíduo da função de 

produç~o. Nas palavras de Ellery e Gomes (2011, p. 14): “Se conhecermos o estoque de 

capital, o que nem sempre é verdade, a mão-de-obra ocupada e o produto de uma 

economia podemos usar a função de produção para obter o nível de tecnologia, que a 

partir de agora chamaremos de produtividade total dos fatores”. Sob a égide desta 

‘contabilidade do crescimento’, pode-se determinar a contribuição de cada fator de 

produção – produtividade, capital e trabalho – para a formação da taxa de crescimento9. 

 Em suma, o modelo neoclássico de Solow preenche uma lacuna até então 

inexistente: uma maneira robusta e empírica de estudar o processo de crescimento 

econômico. Digno dos méritos vindouros, Solow deu um passo à frente e apresentou 

soluções formidáveis para os gargalos do modelo de Harrod-Domar, como os retornos 

constantes para os fatores de produção, a impossibilidade de se substituir insumos, a 

exogeneidade da elasticidade do capital em relação ao produto e o diagnóstico da taxa 

de poupança como força determinante do crescimento. Isso não significa dizer, 

entretanto, que o modelo não seja passível de contestação. O resultado encontrado 

pauta-se sob a hipótese de pleno emprego, que pode ser comprometido pela rigidez de 

salário, preferência pela liquidez, implicações políticas e incerteza, como o próprio 

autor coloca (SOLOW, 1956, p. 91). Não obstante, a exogeneidade da taxa de poupança e 

a falta de evidências para a convergência desafiaram sua defesa, como se verá na 

próxima subseção.O mérito primordial do modelo de Solow foi nortear trabalhos 

vindouros mais precisos, abrindo caminho para o estudo empírico do crescimento. É 

nesse ponto que reside seu brilhantismo. 

 

2.1.3. Modelos neoclássicos de crescimento endógeno 

 A despeito da contribuição marcante de Solow, ainda há muito que se explorar. 

Dentre elas, destacam-se as disparidades entre a teoria e a validade empírica, a 

exogeneidade das variáveis chaves, a assimetria na transferência de tecnologia e, 

finalmente, as diferenças entre as taxas de retorno do capital (RAY, 1998). 

 A primeira classe de modelos endógenos suscita os descompassos entre os 

benefícios marginais privados e sociais do capital. Evidencia-se que a despeito da função 

de produção da empresa apresentar retornos constantes em escala, investimentos em 

especialização, pesquisa ou acumulação de bens de capital podem originar retornos 

crescentes para a sociedade devido à presença de externalidades positivas (idem). Esse 

ponto de vista sustenta um contraponto interessante em relação ao modelo original de 

Solow: dada a propriedade de retornos crescentes, o crescimento se torna não somente 

possível de acontecer, como também endógeno ao modelo.  

 Conforme coloca Romer (1987), a conexão entre especialização e retornos 

crescentes em um sistema de equilíbrio competitivo sem imperfeições de mercado não 

                                                      
9
 Há alguns problemas metodológicos que desafiam a aplicabilidade do resíduo de Solow, como mensurar 

corretamente o estoque de capital e o estoque de trabalho, distorções de mercado que fazem os fatores de 
produção não receberem como pagamento suas produtividades marginais e a função de produção não 
apresentar retornos constantes (RAY, 1998). 
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é recente e está presente na literatura desde Marshall, quando este cunhou o conceito 

de “economias externas”. Os ganhos oriundos da especializaç~o, do learning-by-doing ou 

do on-the-job-training contribuem para a formação do conhecimento, como aponta 

Lucas (1988). O investimento em tecnologia ou em conhecimento (pesquisa), por sua 

vez, também permite externalidades positivas devido a “efeitos de derramamentos” 

(spillover effects) sobre as empresas que originalmente não efetuaram o investimento 

caso a tecnologia seja, como em Solow (1956) um bem público (ROMER 1990; 1994). 

 A contribuição mais significativa dos modelos endógeno dos anos 1980 foi, no 

entanto, a incorporação direta e efetiva do capital humano à teoria do crescimento 

econômico. Essa nova abordagem, com efeito, superou o dilema das discrepâncias entre 

as taxas de retorno do capital além de tornar endógenas as principais variáveis chaves. 

É, contudo, necessário que se discorra brevemente sobre a fundamentação teórica do 

capital humano antes de analisar os modelos em questão. 

 

 I. Fundamentação teórica de capital humano 

 No início da década de 60, já era pressuposto teórico e empírico que os agentes 

econômicos são aptos a poupar e investir em capital físico, uma força motriz essencial 

para o processo de crescimento. Nessa conjuntura, coube ao economista estadunidense 

Theodore Schultz (1960) delinear que não somente os agentes podem investir em 

capital físico, como é possível, também, que eles invistam em capital humano: o 

conhecimento arraigado no indivíduo fruto da educação e da aquisição de conhecimento 

e habilidades. A despeito da ausência de um tratamento microeconômico, Schultz previu 

que parte do que os cidadãos julgam como consumo (gastos com educação, saúde, 

material escolar, até mesmo lazer) é, sem nenhum embargo, nada além de custos 

agregados da educação na forma de investimento cujos frutos os agentes esperavam em 

retorno (SCHULTZ, 1960). Como colocado pelo economista, 

 
Apesar de ser óbvio que as pessoas podem adquirir habilidades e 
conhecimentos úteis, não é óbvio que essas habilidades e conhecimentos são 
uma forma de capital, e que esse capital é substancialmente parte do produto 
deliberativo do investimento, que vêm crescendo nas sociedades ocidentais 
muito mais rapidamente do que o capital convencional (não humano), e que 
esse crescimento possa ser a característica mais distintiva do sistema 
econômico. Tem se observado que aumentos no produto nacional vem sendo 
comparados com crescimentos na terra, no trabalho humano e na reprodução 
física do capital. O investimento em capital humano é provavelmente a maior 
explicação para essa diferença (SCHULTZ, 1961, p. 02). 

 

 Becker (1962, 1964), por outro lado, desprendeu uma análise microeconômica 

para fundamentar a teoria do capital humano. A questão central de seu trabalho refere-

se à observação de que os indivíduos, quando encaram a escolha entre investir ou não 

em educação, somente optam pela primeira alternativa caso os ganhos adicionais com o 

processo – descontados pelo custo de oportunidade do capital – superem as despesas 

marginais a se efetuar. Becker assumiu que, para aqueles que são dotados de condições, 

a primeira opção é, majoritariamente, consistente haja vista que o conhecimento e as 

capacidades arraigadas tornam o cidadão mais produtivo e, com efeito, mais valorizado 
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pelo mercado. Não é surpresa, dessa forma, que o investimento em capital humano 

venha crescendo a passos largos. 

 

 II. O modelo de Solow Ampliado10 

 Em 1992, Gregory Mankiw, David Romer e David Weil ampliaram o modelo 

original de Solow ao incorporar a acumulação de capital humano à função de produção. 

Em relação à inconsistência empírica que a implicação de convergência do modelo 

apresentava, a discrepância entre as taxas de remuneração do capital e, não obstante, a 

exogeneidade da taxa de poupança, Mankiw et. al (1992) encontraram uma solução 

satisfatória ao se ajustar o modelo com a variável , que mensura a acumulação do 

capital humano, de forma que a nova função de produção que fundamenta o modelo é 

definida pelos autores como: 

 

 

 

Onde  é a medida do produto,  e  capturam a acumulação de, 

respectivamente, capital físico e capital humano,  é uma variável que estima o grau 

de tecnologia da sociedade e, por fim,  responde pelo trabalho. 

 No modelo ampliado, contudo, não se assume a hipótese de retornos 

decrescentes para os fatores de produção individualmente; eles, em contraste, 

apresentam retornos constantes em escala. É neste aspecto que reside a endogenidade 

do modelo: ao se assumir que os insumos possuem produtividade marginal decrescente 

ou, ainda, caso se estabeleça fatores fixos11, como uma parcela da população analfabeta, 

o modelo somente apresenta crescimento sustentado diante do progresso tecnológico. 

Essa propriedade deriva-se do próprio retorno marginal do capital, como visto em 

Solow (RAY, 1998): pressuposto que o crescimento é mensurado pela variação nos 

estoques de capital, à medida que as variações nos estoques são menores em cada 

período (e o crescimento, por conseguinte, também), chega-se em um estado 

estacionário que todo o crescimento é consumido pela depreciação e pelo crescimento 

população, de forma que se depende da produtividade para haver qualquer 

crescimento. Esta situação não se aplica ao modelo ampliado, no qual o capital físico 

caminha em sintonia com o capital humano (idem). Concluí-se, portanto, que o 

crescimento não somente é possível em longo prazo, como, crucialmente, ele é 

determinando de forma endógena, ou seja, dentro do modelo. 

 Outra constatação interessante, oriunda da utilização por Solow de uma função 

de produção com retornos decrescentes para os fatores de produção, implica que, sem 

surpresas, a tendência natural dos fluxos de capitais dar-se-ia dos países desenvolvidos 

em direção aos em desenvolvimento, dado a remuneração deste ser maior onde há 

                                                      
10  Para outro modelo endógeno com capital humano, recomenda-se Lucas (1988). 
11 Fixar um fator equivale a dizer que sua quantidade não se modificará face ao crescimento dos outros 
fatores. Nesse contexto, a proporção relativa entre os insumos alterar-se-á e os retornos decrescentes 
aparecem automaticamente para o insumo que está se expandindo. 
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escassez de capital e abundância de trabalhadores12. O que se observa, no entanto, é o 

inverso: um movimento mais intensivo dos capitais rumo aos países desenvolvidos 

além de taxas de juros não tão heterogêneas. O que explica, então, essa dicotomia? 

 Sob a incorporação do capital humano à função de produção neoclássica, o 

modelo endógeno prevê, em contrapartida, que a remuneração do capital não há de ser 

tão expressiva assim nos países em desenvolvimento (RAY, 1998; MANKIW et al, 1992). 

A produtividade marginal do capital físico e a do capital humano andam em compasso, é 

necessária uma população com graus elevados de escolaridade para operar o capital 

físico; a falta de acesso à educação, contexto recorrente em países de terceiro mundo, 

estagna o crescimento e o capital não migra acolá. Lucas (1990) demonstrou esse 

argumento com precisão, justificando porque a taxa de juros da Índia não é, como se 

suponha, 54 vezes maior que a dos Estados Unidos. Além desse ponto, o próprio Lucas 

(1990), como as referências nele contidas, chama a atenção para outros determinantes 

de uma migração não tão pujante do capital para os países em desenvolvimento, como 

riscos políticos, imobilidade do capital e assimetria de informações. Finalmente, é 

importante diferenciar produtividade marginal do capital e taxa de juros: não 

necessariamente o capital irá receber sua produtividade marginal, agentes econômicos 

não racionais e imperfeições de mercado comprometem esse resultado (MANKIW et. al, 

1992). Nesse sentido, a ampliação do modelo com capital humano explica, em linhas 

gerais, o descompasso clássico entre as remunerações do capital físico e os fluxos de 

capitais não robustos dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento.  

 

 III. Críticas à contribuição da educação ao crescimento 

 “[A educaç~o é...] um dos principais meios a nosso alcance para fomentar uma 

forma mais profunda e harmoniosa do desenvolvimento humano e, desse modo, reduzir 

a pobreza, a exclus~o, a ignor}ncia, a opress~o e a guerra” (COMISSÃO apud EASTERLY, 

2004). Com essa famosa frase, a Comissão para a Educação no Século XXI sintetiza uma 

reviravolta acadêmica que entusiasmou (e ainda entusiasma) genuínas gerações de 

economistas: a hipótese de que a educação é um dos principais motores do crescimento. 

 Entretanto, essa perspectiva fundamenta-se, para Easterly, em estruturas frágeis 

e sem corroboração dos dados. O primeiro argumento levantado pelo autor envolve a 

qualidade da educação per se, afinal de contas mil dólares despendidos anualmente ou 

oito anos de ensino fundamental nos Estados Unidos não originam os mesmos 

resultados que se o investimento fosse feito, por exemplo, na Somália. O que se carrega 

consigo do processo de aprendizado é o que de fato poderia influenciar o crescimento e 

essa bagagem não é corretamente mensurada por anos de educação ou o montante 

gasto pelo governo. Segundo o autor (2004, p. 101): 

 
A qualidade da educação será diferente numa economia com incentivos ao 
investimento no futuro, em oposição a uma economia que não oferece nenhum 
incentivo. Numa economia com incentivos ao investimento no futuro, os 

                                                      
12

 Esse resultado origina-se ao derivar a função de produção com respeito ao capital, o resultado é a 

produtividade marginal do capital:  . 
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estudantes se dedicarão ao estudo, os pais irão monitorar a qualidade da 
educação e os professores serão pressionados a ensinar. Numa economia 
estagnada e sem incentivos ao investimento futuro, os estudantes irão 
tumultuar as aulas ou nem sequer comparecer, os pais frequentemente tirarão 
da escola os filhos para que trabalhem na lavoura, e os professores ficarão 
matando tempo como se fossem babás com excesso de qualificação. 

 

 Esse trecho expõe a segunda crítica de Easterly: as pessoas reagem a incentivos, 

e caso o investimento em escolaridade não traga altos salários aos indivíduos, não é 

surpreendente que eles optem por não ir à escola. É necessário que haja uma demanda 

expressiva por mão-de-obra qualificada para que os recém formados estudantes 

recebam uma remuneração consistente. Com efeito, caso não haja essa demanda, ou os 

indivíduos simplesmente abandonaram a escola ou o investimento em educação apenas 

levar| a uma ‘fuga de cérebros’, conseqüência nefasta que acontece com freqüência e 

robustez em países em desenvolvimento (EASTERLY, 2004; PNUD, 1996).  

 Estas constatações, em consonância com a evidência empírica de não haver 

relação causal de anos de escolaridade sobre o crescimento da renda PIB per capita13, 

desafiam a própria fundamentação do modelo de Solow Ampliado. Easterly (2004) 

sugere três problemas destoantes do modelo. Primeiramente, a proxy utilizada por 

Mankiw et al para acumulação de capital humano, os anos médios de educação 

secundária, é estreita e pouco reflete a qualidade da educação em si, como observado. O 

segundo problema refere-se à remuneração do capital humano no modelo, que segundo 

o modelo, deveria ser abusivamente alta nas nações onde os trabalhadores 

especializados são escassos. O que, novamente, não é amplamente observado. Em 

terceiro e último lugar, há um viés de correlação entre crescimento e educação no 

sentido em que não se sabe o que causa o que... Pode-se facilmente explanar (e 

realmente há sentido nisso) que o investimento em educação é fruto de uma renda 

maior, e não oposto. O modelo acaba por cair em uma armadilha no momento em que se 

assume a causalidade unilateral da escolaridade sobre o crescimento econômico. 

 Dessa forma, Easterly, sob a indagaç~o de “para aonde foi toda essa educaç~o?”, 

argumenta que mesmo que houvesse uma relação testada empiricamente da educação 

sobre a renda (e não há), ela basear-se-ia sobre frágeis premissas. O autor não defende, 

no entanto, que os investimentos em escolaridade são custos afundados em todo caso. 

Para uma nação cujo setor produtivo está investindo em novas tecnologias e linhas de 

produção que demandem trabalhadores especializados e cujo sistema educacional é 

estruturado e de qualidade e que permite, por meio de salários mais elevados, 

mobilidade social a uma população angustiada, pode ser que a educação contribua 

formidavelmente ao crescimento econômico. É nesse ponto que reside a diferença 

fundamental da experiência da Coréia do Sul. 

 

2.2. Desenvolvimento humano: definições e fundamentação teórica 

 Ponderados os determinantes do crescimento econômico à luz da literatura, o 

enfoque encaminhar-se-á ao estudo do desenvolvimento humano, conceito que envolve, 

                                                      
13

 Veja Easterly (2004) e as referências nele contidas. 
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muito além da mensuração de riquezas materiais, o processo de alargamento das 

possibilidades de escolha dos indivíduos. A teoria econômica moderna, 

microfundamentada na corrente utilitarista cuja medida de bem-estar deriva-se pela 

aquisição de bens de consumo, acaba por cair em uma armadilha social ao 

desconsiderar, em suas análises, sentimentos, sensações, escolhas e oportunidades em 

benefício do crescimento econômico. O economista, imerso em números, gráficos e 

equações, esquece que “as pessoas s~o a verdadeira riqueza das nações” (PNUD, 1990, 

p. 09). Nesse contexto, propõe-se estudar o caso da Coréia do Sul sob a égide de uma 

perspectiva mais ampla do que o crescimento da renda per capita.  

 A subseção 2.2.1. apresenta a fundamentação teórica do desenvolvimento 

humano refletida, principalmente, nos Relatórios de Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, acrônimo na língua 

inglesa) e é seguida da contextualização de segurança humana na subseção 2.2.2. Não 

obstante, discute-se as contribuições originais e vanguardistas do Prêmio Nobel de 

Economia de 1998, Amartya Sen, na subseção 2.2.3.  

 

2.2.1. Os Relatórios de Desenvolvimento Humano e o surgimento do conceito 

 O conceito de desenvolvimento humano, formulado em 1990 pela primeira vez 

na edição piloto do Relatório de Desenvolvimento Humano, embasa-se no propósito de 

criar um ambiente onde cada indivíduo possa adquirir plenamente capacidades e, ao lhe 

fazer uso, expandir as oportunidades a si ofertadas (PNUD 1990; 1994). Somente nessa 

atmosfera de expansão de escolhas as pessoas são emponderadas e utilizam 

plenamente seu poder de agência. 

 Nesse sentido, o conceito pioneiro possui duas facetas complementares. Por um 

lado, para se alcançar um alto nível de desenvolvimento, é necessário que as pessoas 

venham a adquirir capacidades. Educação de qualidade, sistema de saúde adequado, 

disponibilidade farta de alimentos, suprimento de empregos e ambiente democrático 

são atributos colocados em voga. Por outro lado, o desenvolvimento humano envolve 

também as liberdades e escolhas pelas quais os indivíduos possam gozar de suas 

capacidades: seja em assuntos culturais, políticos, comunitários, seja para lazer ou até 

mesmo para o trabalho. Nesse sentido, é mister que empondere o indivíduo com acesso 

a capacidades e com liberdade para ele fazer uso delas (PNUD, 1990). 

 Essa perspectiva, no entanto, implica um comprometimento intratemporal de 

modo que as garantias de oportunidades e escolhas não deve prover, somente, as 

gerações atuais: elas devem ser delineadas a fim de equiparar as gerações futuras às 

presentes. No cerne desse argumento encontra-se a equidade: políticas que beneficiam 

uma classe social em prejuízo a outra são tão maliciosas e egoístas quanto medidas que 

favorecerem a geração atual em detrimento das futuras. Exemplo de política que 

corroboram esse comprometimento intergerações e deixa um legado para o futuro é, 

em contraponto, o investimento em educação e saúde (idem). 

 No rol desse diagnóstico, o Relatório de Desenvolvimento Humano faz, como é de 

se esperar, uma crítica às teorias de crescimento econômico vistas anteriormente. 

Segundo o PNUD (1990), estas teorias resguardam os seres humanos apenas como um 
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instrumento para o crescimento econômico, um fator de produção para a aquisição de 

mais capital. Se for verdadeiro que as pessoas são os agentes ativos e produtivos da 

sociedade, é igualmente correto afirmar que os indivíduos são os beneficiários do 

processo de crescimento em primeira e última instância. Esse ponto será abordado mais 

à frente, contudo, é essencial que se enxergue o homem como meio e objetivo final do 

processo de desenvolvimento logo na fundamentação teórica do conceito. 

 

2.2.2. “Novas dimensões de segurança humana” 

 O conceito de segurança, até recentemente, implicava uma relação entre Estados 

que envolveu, por muito tempo, os flagelos da guerra. Desde o final da Guerra Fria, no 

entanto, o mundo testemunha uma preocupação crescente com a segurança dos 

indivíduos dentro das fronteiras e surgem questões como de que forma as ações 

políticas influenciam o dia-a-dia das pessoas e se há obstáculos a estabilidade de suas 

vidas rotineiras, quais ações podem ser conduzidas a fim de mitigá-los (PNUD, 1994). 

 Surge, nesse contexto, o conceito de segurança humana: a proteção do indivíduo 

contra ameaças de fome, doença, desemprego, repressão, homogeneização cultural, falta 

de democracia, etc., que podem coexistir dentro de uma nação e não se originam, 

necessariamente, da relação entre os Estados (idem). O Relatório de 1994, intitulado 

‘novas dimensões de segurança humana’, prega a existência de sete seguranças 

humanas: segurança econômica, da saúde, alimentar, ambiental, pessoal, comunitária e 

política. 

 Segurança econômica denota a garantia das pessoas de encontrar um trabalho 

decente que lhes remunere o suficiente para viver e, em última instância, de ajuda 

governamental para não se viver abaixo da linha da pobreza. Por segurança da saúde, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (1994) conceitualiza a proteção 

contra epidemias generalizadas além da existência de um sistema de saúde eficaz e 

suprimento de remédios adequado e abrangente. 

 Já segurança alimentar reflete os indivíduos que se sentem protegidos de fome 

crônica ou que tem certeza da existência de comida em sua geladeira nos dias 

vindouros. Destaca-se, ainda, o conceito de segurança ambiental, a garantia por parte 

das pessoas de não terem suas vidas drasticamente alteradas devido ao meio-ambiente. 

Estes dois últimos pontos são demasiadamente importantes uma vez que parcela 

considerável das mortes em países em desenvolvimento é oriunda de subnutrição ou de 

poluição na água e ar (idem). 

  A segurança pessoal expõe possivelmente o principal motivo de insegurança 

entre os cidadãos e contempla a ameaça de tortura física, de conseqüências nefastas da 

guerra, de tensões étnicas, de assaltos, seqüestros e estupro, de violência física, de 

violência doméstica, de pedofilia, exploração sexual e escravidão. Não obstante, a 

segurança comunitária representa um conceito de mão dupla: à medida que contempla 

a perda da identidade cultural e de valores em comum creditado à globalização, a 

administrações públicas repressivas de etnias diferentes, etc., também enquadra os 

efeitos nefastos que os laços culturais podem acarretar, como o tratamento desigual 

entre os sexos e a circuncisão feminina. Finalmente, é válido ressaltar a segurança 
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política, garantia de transparência e accountability do setor público e de participação 

popular no processo de policy-making (idem). 

 É primordial, não obstante, não se confundir desenvolvimento humano com 

segurança humana. O primeiro conceito relata o alargamento das oportunidades e 

escolhas dos indivíduos ao passo que “[s]egurança humana significa as pessoas 

poderem exercer essas escolhas de modo seguro e livre, e que elas poderão estar 

relativamente confidentes de que estas oportunidades que elas possuem hoje não serão 

totalmente perdidas amanh~” (PNUD, 1994, p. 23). Presumi-se, com razão, que ambos 

caminhem em sintonia, de forma que progressos em um levem a melhorias no outro, 

mas é essencial mantê-los conceitualmente separados. 

 

2.2.3. A contribuição de Amartya Sen: desenvolvimento como liberdade 

 “O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privaç~o de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva 

de Estados repressivos” (SEN, 2000 [1999], p. 18). Amartya Sen, uma das grandes 

mentes por trás dos próprios Relatórios do Desenvolvimento Humano, expressou com 

clareza a necessidade de se formular não somente um conceito, mas crucialmente 

políticas que expurgam dos indivíduos ameaças a sua liberdade. 

 O complemento ao conceito original se dá na medida em que há uma substituição 

de escolhas e oportunidade por liberdade. Sen, desse modo, enxerga o desenvolvimento 

como processo de expans~o das liberdades que as pessoas desfrutam: “[t]er mais 

liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o 

mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento” (SEN, 2000 [1999], p. 

33). A despeito do passo vanguardista de Sen foi a ter incorporado na teoria do 

desenvolvimento, essa abordagem libertária é antiga 

 
Não podemos permitir o fato de que uma sociedade na qual as pessoas não são 
livres para falar na esquina sem uma legislação especial será uma sociedade na 
qual o desenvolvimento de novas idéias, experimentos, mudanças, e a livre 
vontade serão prejudicados em uma grande variedade de maneira que são 

evidentes para todos (FRIEDMAN, 2002 [1962], p. 53)14. 

 

 Sen resume em cinco categorias os caminhos pelos quais se alcançará o 

desenvolvimento humano. A primeira maneira envolve as liberdades políticas, 

“oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar e com base 

em que princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as 

autoridades, de ter liberdade de express~o política e uma imprensa sem censura” (idem, 

                                                      
14 Traduç~o livre do original: “It cannot allow for the fact that a society in which people are not free to 
speak on the corner without special legislation will be a society in which the development of new ideas, 
experimentation, change, and the like will all be hampered in a great variety of ways that are obvious to 
all”. 
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p. 55). O estado de direito com regime democrático coloca as rédeas das ações 

governamentais nas mãos dos indivíduos. 

 As facilidades econômicas, segundo ponto de Sen, compreendem a utilização do 

sistema de livre mercado a fins de produção, consumo e troca (ibidem). Friedman (2002 

[1962]) mostrou que há uma relação íntima e causal entre liberdade econômica e 

liberdade política e outras facetas, como convergência de renda, redução da 

discriminação racial, etc. Entende-se que em um sistema onde a regulação não atrapalha 

o movimento dos mercados, as facilidades econômicas garantem não somente a renda 

do padeiro da esquina, como também o crescimento sustentado da nação. 

 Em seguida, as oportunidades sociais s~o as “disposições que a sociedade 

estabelece nas áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade 

substantiva de o indivíduo viver melhor” (SEN, 2000 [1999], p. 56). Conforme visto 

acima, estas oportunidades pavimentam o caminho para que as pessoas possam 

adquirir capacidades e moldar seu futuro rumo a uma qualidade de vida ascendente. 

 A quarta categoria, garantias de transparência, funciona no sentido de prover 

confiança ao sistema. O crescimento econômico é acelerado e não há distribuição 

negativa de renda caso o sistema de prestação de contas e transparência seja eficiente, 

pois este inibe práticas fraudulentas, corrupção e transações ilícitas (idem). 

 As seguranças protetoras, finalmente, são o estabelecimento de uma rede 

governamental de garantias sociais visando proteger o cidadão de contratempos como 

desemprego e crise coletiva de fome. Os efeitos nefastos da pobreza extrema envolvem 

outros aspectos do desenvolvimento humano, uma vez que a pobreza é 

multidimensional, de modo que afastar o cidadão deste flagelo é fundamental (SEN, 

2000 [1999]; PNUD, 1996).  

 Ademais, a liberdade, pilar fundamental da teoria de Sen, é não somente o 

“principal meio” para se atingir como também o “fim primordial” do processo de 

desenvolvimento (idem, p. 25): o “papel constitutivo” e o “papel instrumental” da 

liberdade. Esse ponto de vista clama, por exemplo, que justificativas no estilo “os meios 

justificam os fins’ de governos autorit|rios perdem seu sentido pragm|tico. 

 

2.3. Técnicas de mensuração de associação entre séries estatísticas e outras 

ferramentas de análise exploratória de dados 

 Diante da necessidade metodológica de se quantificar a relação entre as diversas 

séries temporais que hão de ser analisadas, a seguinte subseção conceitualiza as 

diversas técnicas estatísticas a serem utilizadas a frente. Com efeito, o leitor há de 

encontrar se mais esclarecido quanto o método e, igualmente, mais apto a acompanhar 

o raciocínio apresentado na quarta seção. As técnicas definidas são a variância 

populacional, a entropia, a covariância, o coeficiente de contingência (ou correlação) de 

Pearson, o índice de Gini e o índice de Desenvolvimento Humano (IDH, ou HDI no 

acrônimo em língua inglesa) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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 2.3.1. Variância populacional 

 A variância é uma medida que quantifica a dispersão estatística média de um 

dado conjunto de dados por meio do quadrado das diferenças entre a observação e a 

esperança da referida série. Quando o conjunto de dados é uma população, a medida 

chama-se variância populacional, ao selecionar-se uma amostra da população, o 

instrumento é conhecido por variância amostral. Pode-se definir a variância 

populacional por 

 

 

onde i corresponde a cada observação, n é a população e μ a média da série. 

 Uma ferramenta interessante da variância é a possibilidade desta medida ser 

decomposta caso o conjunto de dados seja dividido entre diversos extratos de forma 

que a dispersão pode ser mensurada não somente dentre os extratos, mas também entre 

eles. Esta propriedade será utilizada com freqüência na quinta seção do trabalho. 

 

 

 

 

 

 Não obstante, para a melhor comparação e visualização do grau de instabilidade 

e desigualdades dessa série, pode-se calcular um índice auxiliar derivado da medida 

primal chamado de dual. O dual da variância quantifica a proporção percentual de 

quantas observações isentas de participação no agregado da série. Por sua vez, o 

complementar do dual salienta a proporções de observações que concentram 

uniformemente o agregado do conjunto de dados (PEÑALOZA & SOUZA, 2005). Infere-

se, nesse sentido, que quanto menor for o dual, mais homogênea é a série. 

 

 

  

2.3.2. Entropia 

A entropia é um indicador da “desordem” da série, isto é, também mensura o 

grau de dispersão médio de um conjunto de dados. Comumente utilizada na física, esta 

ferramenta traz um contribuição adicional ao poder ser decomposta entre entropia-

entre e entropia dentro dos n estratos. A entropia-entre denota a participação absoluta 

das diferenças entre os estratos, enquanto a entropia-dentro quantifica a contribuição 
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absoluta das variações internos dos estratos na formação da entropia total. Aqui se 

utilizará a entropia de Shannon, referenciada também como entropia de informação. 

 

 

 

 é a probabilidade de a observação encontrar-se no estrato i e n é o total de estratos.  

  

 

 

 2.3.3. Covariância e coeficiente de correlação de Pearson 

 Uma vez conhecidas as observações, a covariância mensura o grau de 

dependência linear entre duas séries distintas. Se ambas as variáveis aleatórias forem 

discretas e os eventos serem equiprováveis, pode-se calcular a covariância por meio da 

diferença entre a média da ocorrência de x e y conjuntamente e o produto das médias 

das séries x e y. 

 

 

 

 Apesar de a covariância apresentar uma vasta gama de limitações por abranger 

apenas a dependência linear, sua aplicação ainda é útil para se analisar tendências entre 

variáveis quantitativas. Outro problema que emerge é a ausência de limitação do índice, 

o que compromete a comparação entre covariâncias distintas. 

 Visando superar o dilema da falta de um intervalo, o  de Pearson assume apenas 

valores entre -1 e 1, de modo que -1 indica uma correlação perfeita negativa, 1 uma 

correlação perfeita positiva e 0 indica a ausência de correlação entre as séries 

temporais. Contudo, o coeficiente de contingência de Pearson não supera o primeiro 

problema abordado na covariância e, assim, somente mensura dependência linear.  

 

 

 

 

 2.3.4. Índice de Gini 

 O índice, ou coeficiente, de Gini é uma técnica estatística que mensura a 

desigualdade entre estratos de duas variáveis aleatórias. A sua popularização e 

consolidação derivou-se da aplicação do índice na mensuração da desigualdade da 

distribuição de renda. 
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Há diversas formas de proceder com o cálculo do índice de Gini, aqui será 

utilizada uma derivação da fórmula de Brown. Conceitualize a proporção acumulada de 

renda como a renda recebida até o i-ésimo indivíduo: 

 

 

 

onde n é a população total e x a renda do indivíduo i.  

 

Derivando-se, o índice de Gini é mensurador por: 

 

 

 

 A interpretação é que quanto mais próximo de zero, mais equitativa é a 

distribuição de renda. 

 

 2.3.5. Índice de Desenvolvimento Humano15 

 Como visto na subseção 2.2., o desenvolvimento humano abrange a aquisição de 

capacidades pelos indivíduos e o modo com que os agentes utilizam essas capacidades 

para expandirem suas escolhas e viverem uma vida decente. Com efeito, até 2010 o 

índice de desenvolvimento humano, calculado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, era mensurado por meio de uma média não ponderada de três 

qualidades: longeveneidade, educação e renda. 

 

 

onde 

 

 

 

 

 

EV é a expectativa de vida, TA a taxa de alfabetização, TE a taxa de escolaridade, e PIBpc 

é o PIB per capita. 

 A partir de 2010, entretanto, a mensuração do IDH foi reformulada. 

Primeiramente, o IDH passou de uma média não ponderada para uma média 
                                                      
15 As formulas apresentadas para antes da reformulação foram retiradas do Human Development Report 
(HDR) de 1990 (PNUD, 1990) e as subseqüentes, do HDR de 2011 (PNUD, 2011). 
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geométrica. Em um segundo momento, o índice de educação e suas variáveis 

determinantes também sofreram alterações. Finalmente, a quantificação da renda 

passou de PIB per capita para a Renda Nacional Bruta (RNB) per capita em termos de 

paridade de poder de compra (RNBpc). No agregado, 

 

 

 

 A modificação da educação (E) foi feita de forma que 

 

 

 

onde IE é a índice de escolaridade e TEE é o índice de escolaridade esperada. Por taxa de 

escolaridade, refere-se a quantidade de anos médio que um indivíduo recebe de ensino. 

Ambos são índices são calculados por meio da divisão da subtração da taxa mensurada 

no país em questão subtraída pelo mínimo observado internacionalmente, pela 

diferença entre a taxa máxima e a mínima observadas internacionalmente. 

 Finalmente, a reformulação da renda foi dada de forma a incorporar a paridade 

do poder de compra e substituir o logaritmo pelo logaritmo natural: 

 

 

 

 A reformação foi feita visando tornar o índice mais preciso e realista (PNUD, 

2011). Houve umas modificações das categorias de enquadramento do índice, tendo um 

país um IDH muito alto, quando ; alto quando 0,7 ; médio 

quando , e baixo para todo . 

 

 

3. Interseções entre crescimento econômico e desenvolvimento 

humano 
 

 Em sintonia com a seção anterior, esta seção embarcará nas colisões do 

crescimento sobre essa nova abordagem de desenvolvimento: primeiramente, se 

discorrerá brevemente sobre a relação direta entre crescimento econômico e 

desenvolvimento humano, inclusive desbravando como as políticas públicas podem 

influenciar o caminho rumo ao desenvolvimento; e, em segundo lugar, explorar-se-á o 

papel da liberdade econômica no processo de crescimento econômico. 

 

3.1. Expansão do poder de agência e políticas públicas orientadas ao 

desenvolvimento 
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O objetivo do desenvolvimento é criar um ambiente onde as pessoas 
possam desfrutar vidas longas, saudáveis e criativas. Contudo, 
normalmente esse objetivo é esquecido em prol da acumulação de 
riqueza. 

PNUD (1990) 

 

 O epílogo acima, extraído do primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano 

(PNUD, 1990, p. 09), expõe claramente a preocupação de seus fundadores com o link 

entre crescimento econômico e desenvolvimento humano. Em 1996, o assunto recebeu 

destaque especial ao se fundamentar o relatório por inteiro nas suas interfaces. À 

medida que a leitura do relatório flui, nesse sentido, torna-se claro que seu objetivo é 

sustentar que a tradução de crescimento econômico em desenvolvimento humano não é 

direta: para se fortalecer os links é necessário, por um lado, transformar essa riqueza 

em acumulação de capacidades e, pelo outro, emponderar os indivíduos para que eles 

possam fazer uso de suas capacidades de forma engajada e contribuir para a vida social, 

política e econômica da nação (PNUD, 1996, p. 79). Compreende-se, portanto, que a 

renda deve ser vista como um meio, um instrumento facilitador através do qual o 

desenvolvimento humano pode ser reforçado. 

 Uma óbvia conexão é, sem dúvida, em relação às colisões do crescimento na 

equidade de renda. Segundo o relatório de 1990 (PNUD, 1990, p. 10), “[c]rescimento 

econômico com uma distribuição de riqueza equitativa é uma forma primordial de se 

garantir um desenvolvimento econômico sustentado”: normalmente, h| de se supor que 

incrementos de renda levem as famílias a fortificar suas capacidades por meio de 

investimentos em saúde e educação16. Não obstante tal fato, para famílias que 

enfrentam a extrema pobreza, o impacto imediato do crescimento econômico é o 

aumento do grau de segurança alimentar que elas desfrutam (idem; PNUD, 1996). 

 Para que estes mecanismos, no entanto, diminuam as disparidades nacionais, as 

oportunidades devem caminhar lado a lado do crescimento (SEN, 2000 [1999]). Caso a 

camada menos avantajada da população não receba os louros do crescimento de forma 

direta (como ilustra o primeiro aclive da curva de Kuznets), cabe ao Estado patrocinar a 

expansão das oportunidades por meio do dispêndio público (idem). Apesar da liberdade 

(na forma de “oportunidades sociais”) ser um fim em si mesmo, h| justificativas para a 

intervenção governamental que contemplam, inclusive, mentes mais radicais de direita: 

uma população mais saudável, alimentada e educada gera externalidades positivas à 

sociedade como um todo (FRIEDMAN, 2002 [1962], p. 86 e 107; PNUD, 1996, p. 51) . 

Conclui-se, nesse sentido, que o governo deve desempenhar um papel ativo no processo 

caso os frutos do crescimento não estejam sendo aproveitados por toda a população. 

                                                      
16 Essa constatação deriva das elasticidades-renda da demanda por saúde e educação serem, 
normalmente, maiores que um. Contudo, a segunda derivada parcial da elasticidade-renda da demanda 
em relação à própria renda é, tradicionalmente, menor que zero: à medida que a família enriquece, chega-
se a um momento onde já se investiu o suficiente em saúde e educação e os novos ganhos são consumidos 
em lazer ou bens de luxo. A despeito disso, saúde e educação mantêm seus status de bens normais (

) e necessários (  ). 
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 Não obstante elevando a renda privada das famílias, um processo contínuo de 

crescimento econômico permite ao governo reforçar o desenvolvimento humano por 

meio da expansão do sistema de garantias protetoras (SEN, 2000 [1999]). Crises 

econômicas e períodos de estagnação comumente forçam os governos a cortar recursos 

do sistema institucional de proteção ou do orçamento destinado à seguridade social. O 

oposto, no entanto, é também pode ser verdadeiro: o crescimento econômico possibilita 

uma arrecadação tributária maior que, se for bem direcionada, servirá, dentre outras 

aplicações, à expansão das garantias protetoras. Desse modo, seguro-desemprego, 

suplemento de renda e intervenção direta em face de desastres naturais desempenham 

um papel primordial ao garantir, respectivamente, a segurança econômica, alimentar e 

ambiental da população. 

 Pelo outro lado, o crescimento econômico também fortifica o desenvolvimento 

quando quebra entraves institucionais como a retroação viciosa de assimetria de 

informação e falta de participação popular na formulação de decisões políticas. O 

fortalecimento do poder de agência dos indivíduos acontece quando estes são 

emponderados com capacidades básicas, como educação e saúde, e recursos 

econômicos que lhes possibilitam ter acesso à tecnologia da informação e, por 

conseguinte, exigem dos governantes garantias de transparência e maior liberdade 

política. Sobre a importância de uma governança, o ex Secretário-Geral da ONU, Kofi 

Annan, argumentou que “uma boa governança é possivelmente o maior único 

importante fator na erradicaç~o da pobreza e promoç~o do desenvolvimento” (PNUD, 

2002, p. 51). Sob a égide destas implicações de uma boa governança política, o 

crescimento econômico pode vir a destrinchar um ciclo virtuoso onde mais renda e 

oportunidades sociais emponderam o indivíduo que, ao fazer uso de sua capacidade de 

agência, transforma o processo político rumo a mais crescimento e desenvolvimento 

(idem). Essa “relaç~o de m~o-dupla” é central no argumento de Sen (2000 [1999], p. 32). 

 Um ponto primordial, que não deve ser deixado de fora, corrobora os 

argumentos acima: o julgamento do tempo e os dados dele obtidos. Nos últimos 

duzentos anos, como coloca Friedman (2002 [1962], p. 190), o desenvolvimento do 

modo de produção capitalista e o crescimento econômico a ele associado, traduziu-se 

em redução extraordinária da pobreza, expansão de sistemas de saúde robustos, 

investimentos crescentes em educação e um aumento significativo, em termos gerais, da 

qualidade de vida das pessoas.  Basta observar as oportunidades sociais, garantias 

protetoras, liberdades políticas e acesso à renda do decil inferior da população de 

qualquer sociedade européia no início do século XIX vis-à-vis no início do século XXI. As 

desigualdades também foram reduzidas: 

 
Com respeito às mudanças ao longo do tempo, o progresso econômico 
alcançado nas sociedades capitalistas têm sido acompanhado por uma 
diminuição drástica da desigualdade. [...] A característica principal de 
progresso e desenvolvimento ao longo do século passado é que ela libertou as 
massas do trabalho exaustivo e colocou à sua disposição produtos e serviços 
que antes eram o monopólio das classes superiores (FRIEDMAN, 2002 [1962], 
p. 169) 
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 O caso dos países em desenvolvimento é um ponto mais peculiar. Não foram 

todas as nações que souberam traduzir os frutos do crescimento de forma igualitária e 

possibilitaram uma expansão das oportunidades sociais. A despeito dessa constatação, 

os ganhos em desenvolvimento humano que países como Brasil, África do Sul e Malásia 

obtiveram em 50 anos ou menos, por mais que singelos, levaram mais de dois séculos 

para que as nações desenvolvidas os alcançasse (PNUD, 1990). Mesmo se evidenciado 

que as situações são diferentes17, estes frutos benéficos do processo de crescimento não 

podem ser ignorados. Não obstante, diversos países desenvolvidos ainda enfrentam 

obstáculos a consolidação do desenvolvimento humano, como problemas de AIDS, 

drogas, alcoolismo, violência doméstica, etc. Apesar de menos emergenciais, nem tudo 

são rosas e flores nos países desenvolvidos. 

 Por fim, conclui-se que a tradução do crescimento econômico em 

desenvolvimento humano deve perpassar, por conseguinte, uma prioridade social que 

vise o aumento da equidade, das facilidades econômicas, das oportunidades sociais, das 

liberdades políticas e garantias protetoras e das garantias de transparência, como já 

havia exposto Sen (2000 [1999]). “A partir de uma perspectiva de desenvolvimento 

humano, o crescimento econômico não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para um 

fim de alargar as escolhas das pessoas” (PNUD, 1996, p. 11). 

 

3.2. Liberdade econômica e crescimento 

 O entrelaço entre liberdade econômica e crescimento, brevemente discutido na 

subseção 2.2.3., origina-se dos ganhos de produção que um ambiente de livre mercado 

estimula. A liberdade econômica, não obstante, acarreta freqüentemente progressos 

institucionais no meio político de modo que este instrumento funciona como dupla 

força motriz do desenvolvimento (FRIEDMAN, 2002 [1962], p. 08). Em consonância 

com essa perspectiva, Carlsson e Lundstrom (2002) mostraram que de fato a liberdade 

econômica é um fator determinante do crescimento18. 

 O empecilho que surge quando alguma forma de quantificação se faz necessária a 

fim de se orientar políticas públicas, contudo, é a própria medida de liberdade 

econômica que se utiliza como proxy. Política fiscal e facilidade de se fazer negócios, por 

exemplo, relacionam-se profundamente não somente com o crescimento, mas também 

entre si; de forma que, dependendo das proxies utilizadas, diversos vieses de correlação 

são passíveis de surgir e comprometer a resiliência do resultado. Igualmente 

importante, este embaraço suscita a possibilidade de alguns componentes da “liberdade 

econômica” n~o possuírem efeito causal algum: eles s~o simplesmente carregados com 

a maré, são ocultados pelo resultado do índice agregado (idem). 

 Nesse sentido, Carlsson e Lundstrom (2002) propõem um tratamento 

econométrico para testar o impacto de cada categoria sobre o crescimento econômico. 

                                                      
17 Veja a contribuição de Prebisch, Furtado e Singer na seção 2. 
18  É necessário, no entanto, enfatizar que quando liberdade não implica ausência: é apenas o ponto no 
qual o governo não atrapalha o poder de agência dos indivíduos e, ao contrário do senso comum, o 
governo age para proteger essa liberdade. Caso o leitor queria se aprofundar nessa literatura, recomenda-
se Friedman (2002 [1962]) e Carlsson e Lundstrom (2002), bem como as referências contidas no último. 
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Para tanto, os autores definiram sete componentes da “liberdade econômica”: tamanho 

do governo (peso da atividade governamental no PIB, montante relativo de 

transferências e subsídios), estrutura econômica (controle de preços, parcela de 

empresas públicas no mercado), política monetária e estabilidade de preços (desvio 

padrão da inflação, taxa de inflação, crescimento da oferta de moeda), liberdade para se 

utilizar outras moedas (possibilidade de possuir moeda estrangeira, ágio das taxas de 

câmbio), sistema institucional e legal (defesa da propriedade privada, viabilidade de 

contratos, rule of law), liberdade comercial (tarifas e barreiras aduaneiras, barreiras não 

tarifárias) e, por último, liberdade no mercado de capitais (crédito, taxas de juros, 

restrições à movimentação de capitais). 

 O resultado encontrado evidencia algumas distorções não esperadas e outras 

previsíveis. Por um lado, os dados sugerem, sem surpresas, que o tamanho do governo 

(e suas conseqüências na economia) bem como a falta de liberdade comercial 

constituem entraves ao crescimento, computando um efeito negativo. Além disso, há 

grandes efeitos positivos das garantias institucionais e do sistema legal e da facilidade 

de se utilizar moedas estrangeiras sobre o PIB. Por outro lado, o teste ratifica, 

surpreendentemente, que a estrutura econômica e a liberdade no mercado de capitais 

pouco importam ao crescimento. O nível de significância, então, para a política 

monetária e o nível de preços é ainda menor: muito próximo de zero (ibidem). O 

resultado é, no mínimo, curioso: a despeito da hipótese clássica da neutralidade da 

moeda, já surgiram teorias sobre oscilações econômicas no curto prazo. Haja vista a 

curva de Phillips e a experiência inflacionária da América Latina nos anos 1980  

 Compreende-se, de qualquer forma, que há corroboração empírica de correlação 

positiva entre liberdade econômica e crescimento. Um empecilho, no entanto, é o índice 

de liberdade econômica que há de ser utilizado. Este ponto será levantando novamente 

na quarta seção. 

 

 

4. Revisão Histórica 
 

 A Coréia do Sul possui uma história rica e fascinante, marcada por ditaduras, 

guerras e revoltas. Foi o alvo de disputas territoriais no extremo asiático durante 

séculos e resguarda-se como a primeira experiência da política externa estadunidense 

contra a expansão soviética, no início da década de 50,. Desse modo, essa seção, dividida 

em sete períodos em ordem cronológica, abordará a trajetória histórica da Coréia do Sul 

desde o final da Segunda Guerra Mundial. 

 

4.1. Reconstrução pós domínio japonês (1945-1950) 

 O colapso chinês na guerra Sino-Japonesa de 1894-1895 encerrou décadas de 

ocupação da China sobre a Coréia. Os planos iniciais do Japão de deixar florear a 

independência e a soberania na região sob a influência japonesa foram abalados 

quando, em 1904, as pretensões imperialistas da Rússia no tocante à península da 

Coréia eclodiram na guerra Russo-Japonesa. A subseqüente vitória do Império Japonês, 



29 
 

entretanto, não foi suficiente para afastar o perigo sobre a Coréia e, desse modo, o país 

estabeleceu um domínio colonial na península que viria a durar até o final da Segunda 

Guerra Mundial.   

 Se por um lado a ocupação intensificou o processo de industrialização da Coréia, 

por outro lado as oportunidades disponibilizadas à população coreana eram menos 

robustas em benefício dos japoneses residentes na região. O entrelaçamento da 

economia coreana à japonesa trouxe ganhos imprescindíveis: modernização do 

aparelhamento administrativo, legal e institucional; investimentos em infra-estrutura 

de transportes e logística; aprimoramento do sistema de saúde e educacional, e 

instalação de manufaturas para suprimento de bens básicos (LEE, 1990). A despeito 

destes ganhos, os japoneses residentes impuseram restrições cujas conseqüências 

levaram anos para serem superadas: o suprimento de ensino primário a população veio 

acompanhado de ensino secundário e terciário disponibilizado apenas aos japoneses 

residentes; o capital físico foi concentrado em parcela majoritária nas mãos dos 

ocupantes; a língua japonesa foi estabelecida nas escolas em detrimento da língua 

coreana, etc. (idem). O resultado da dominação japonesa foi, nesse sentido, paradoxal: a 

remodelação da infra-estrutura coreana, apesar de positiva, foi submetida aos 

interesses japoneses, que controlaram toda a economia da nação. 

 Diante da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial, a Coréia encontrava-se 

em um período de declino da atividade industrial e manufatureira, de instabilidade 

social e política, em meio à desestruturação da administração pública na qual a falta de 

liderança empresarial persistia e racionamentos de bens primários eram freqüentes 

(LEE, 1990, p. 2). A mentalidade da época, que fundamentaria a criação das Nações 

Unidas nos meses vindouros, perpassava que os povos deveriam procurar soluções 

pragmáticas para assuntos globais em fóruns multilaterais e, com efeito, o assunto da 

Coréia foi brevemente discutido em Yalta, em fevereiro de 1945. A ausência de consenso 

com a União Soviética e o caráter emergencial da situação, no entanto, instigaram os 

Estados Unidos a estabelecer uma base militar e um governo administrativo no país sete 

meses depois (HOBSBAWN, 2008 [1995]). 

 Pressionada pela insatisfação popular, a administração estadunidense não 

tardou a promover reformas no país: formou um conselho deliberativo em Outubro de 

1945 e, um ano mais tarde, estabeleceu o governo interino. A nova administração 

pública, contudo, não foi reconhecida pelo governo provisório, que desde 1910 sediava-

se em Xangai: no âmago de seu descontentamento, de orientação comunista, residia a 

escolha de Syngman Rhee, fundador e ex-presidente do governo provisório, como o 

novo Presidente interino da nação. Rhee, um intelectual liberal educado em Harvard e 

Princeton, era demasiadamente alinhado aos interesses dos Estados Unidos, onde se 

exilou por mais de trinta anos até a libertação da Coréia. Postula-se, nesse contexto, que 

ao governo interino faltou a legitimação jurídica e institucional que o governo 

provisório possuía. 

 O enfoque do governo interino, nesse primeiro momento, direcionou-se à 

educação. Em 1945, apenas 13% dos adultos tinham algum tipo de educação (PNUD, 

1996). A priorização da educação originou-se de uma demanda populacional por 
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mobilidade social: quando a liberação da Coréia quebrou o tradicional sistema de 

classes japonês, fez-se necessário erguer uma nova ordem social; a exclusão do poder da 

elite coreana fundamentou a meritocracia como caminho pelo qual as pessoas teriam 

acesso a uma vida melhor (HASAN, 1976, p. 8). Em contraponto, as instalações deixadas 

pela herança colonial japonesa em consonância com o direcionamento das políticas 

governamentais e o financiamento dos Estados Unidos expandiram a oferta pública de 

educação, assim atendendo aos desejos dos coreanos. Com efeito, em 1960, ao final do 

governo Rhee, 56% da população possuía educação primária e 20% haviam concluído o 

ensino secundário (PNUD, 1996). 

 Não obstante, o governo interino introduziu uma agenda de distribuição de 

renda que pavimentou o caminho do crescimento econômico coreano sob os auspícios 

da equidade. O poder público estabeleceu categorias diferenciáveis e crescentes de 

imposto de renda, o governo confiscou o bem de japoneses e especuladores e as 

medidas de combate à inflação depreciaram o capital dos ricos (ADELMAN, 2011, p. 2). 

Mais importante, no entanto, foram as reformas agrárias promovidas por intermédio 

das forças estadunidenses em 1947 e 1949, que nivelaram a população e possibilitaram 

uma acumulação de recursos privados, canalizados posteriormente para a educação e 

para o investimento em infra-estrutura e expansão industrial (ibidem; HOBSBAWN, 

2002 [1995], p. 348). 

 Durante esse período prosseguiram as tensões internacionais e os impasses 

entre o governo provisório, agora sediado ao norte do país, e o governo interino. Nesse 

contexto, as Nações Unidas, após um período de observação e análise da situação da 

Coréia, decidiu por meio da resolução A/RES/195(III) o estabelecimento de eleições 

diretas pra o executivo e o legislativo. O Norte recusou a proposta e, como 

conseqüência, as eleições foram sediadas somente no Sul, agravando o clima entre as 

regiões. Vencedor das eleições, Rhee tornou-se o primeiro Presidente eleito da nação e, 

em 15 de agosto de 1948, declarou a formação da República da Coréia, doravante 

denominada Coréia do Sul. 

 

4.2. A Guerra da Coréia, Rhee e a política de substituição de importações (1950-

1960) 

 A Guerra da Coréia deixou o país em ruínas. Se não bastasse a morte de mais de 

um milhão de soldados e cidadãos (aproximadamente 5% da população), a guerra 

destruiu 25% do capital físico do país e 15% das riquezas entesouradas (LEE, 1990; 

ADELMAN, 2011). A escassez de produtos primários e bens básicos trouxe inflação, que 

combinada com a imigração de três milhões de refugiados do Norte, agravou o 

desemprego e a pobreza (COLLINS et al., 1987). Com efeito, a herança destrutiva da 

guerra sucedeu um baixo crescimento econômico19, que teria sido agravado caso os 

Estados Unidos não tivesse ajudado substancialmente o país (idem). 

                                                      
19 O crescimento do PIB foi, aproximadamente, 4% ao ano durante a década de 50; o crescimento per 
capita, por outro lado, solapou-se a cerca de 0.8% ao ano devido ao intenso crescimento populacional 
(LEE, 1990). 
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 “Na ausência de experiência técnica e uma estrutura administrativa eficiente”, 

escreveu Collins et al (1987, p. 2), “os formuladores de política voltaram-se para 

medidas aliviadoras de curto-prazo ao invés de um planejamento econômico de longo 

prazo”. As políticas de curto-prazo objetivaram, nesse contexto, garantir a sobrevivência 

da população, a estabilização dos preços e a reconstrução da indústria, de modo que a 

trajetória seguida permeou o investimento em infraestrutura industrial e social e, 

principalmente, a substituição das importações, principalmente de bens não duráveis e 

intermediários (idem; ADELMAN, 2011). O protecionismo foi robusto e direito: o 

governo desvalorizou a moeda, estabeleceu altas tarifas aduaneiras, quotas e licenças de 

importação, etc. (LEE, 1990). Em conseqüência, as importações se mantiveram sob 

controle ao passo que as exportações, medíocres e com baixo valor agregado, 

corresponderam essencialmente a produtos primários (idem). 

 Conforme dito em várias ocasiões anteriormente, o investimento em obras 

sociais tornou-se um dos enfoques primordiais do governo Rhee, pavimentando o 

caminho para o crescimento econômico vindouro (COLLINS et al., 1987). Dentre as 

empreitadas do governo, ressaltam-se a reforma agrária, a expansão da educação em 

seus três níveis, os investimentos em pesquisa, o aprimoramento do sistema de saúde, a 

criação de programas de transferência de renda, e a reestruturação do sistema de 

rodovias, saneamento básico e suprimento de água; que, em sua totalidade, 

representaram na época aproximadamente 30% dos gastos do governo (ADELMAN, 

2011). A distribuição de renda mais igualitária, em complemento, possibilitou uma 

expansão da educação privada e das oportunidades sociais. 

 Convém salientar, no entanto, que parte considerável dos investimentos sociais 

deu-se por intermédio e suporte financeiro dos Estados Unidos, que se posicionava 

favorável a estabilização financeiro-monetária, a contenção de crédito e a redução no 

ritmo de investimento que não ligados a área social (HAGGARD et al., 1991). A agenda 

estadunidense, contrária ao foco desenvolvimentista em substituição de importações da 

missão da ONU, dominou a política sul-coreana em meados da década de 50. O país 

asiático concordou em seguir uma lista vasta de exigências pragmáticas dos Estados 

Unidos, incluindo a valorização da moeda, o combate à inflação e a abertura ao mercado 

doméstico (idem). Decorre-se na segunda metade da década de 50, com efeito, um 

declínio paulatino da inflação e, sem surpresas, do crescimento do produto interno. 

 Não obstante a pressão internacional por parte dos Estados Unidos, o governo 

Rhee também foi suscetível à influência das elites políticas (principalmente do Partido 

Liberal) e do setor privado e, em decorrência, a agenda de reformas dos ‘tecnocratas’ 

não se arraigou profundamente nesse primeiro momento (idem). À medida que a rígida 

influência pragmática dos militares, antes solapada pela presença das forças armadas 

estadunidenses, deslanchou no final dos anos 50, a agente dos ‘tecnocratas’ recebeu 

uma atenção maior. 

 A deterioração do cenário político ao longo da segunda metade da década de 50, 

decorrida de pressões nacionais e internacionais, trouxe conseqüências nefastas para a 

economia, conforme já mencionado, principalmente no que tange ao desaquecimento da 

economia e a exaustão da política de substituição de importações (HAGGARD et al., 
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1991, p. 4). Em 1959, por conseguinte, os economistas do Centro de Desenvolvimento 

Econômico, um órgão técnico e mais autônomo sob as auspicias dos militares, 

desenharam o primeiro plano econômico, que viria a ser implementado em 1960. Ao 

final do governo Rhee, sua maior herança, entretanto, foi ter formado uma força de 

trabalho educada, disciplinada, produtiva e ambiciosa que veio a estimular o 

crescimento econômico, “mantendo a competitividade no exterior e evitando a 

milit}ncia sindical em casa” (HASAN, 2011, p. 8). 

 

4.3. A Segunda República e o governo militar (1960-1964) 

 O caminho rumo à autocracia, a supressão de liberdades civis e marginalização 

dos grupos políticos, características marcantes dos últimos anos do governo Rhee, 

incomodavam há muito a sociedade sul-coreana. A eleição legislativa de março de 1960, 

cujas suspeitas de fraude rondavam o país, desencadeou um conjunto de revoltas e 

manifestações contrárias ao governo, culminando na famosa Revolução de Abril. Rhee, 

que não possuía mais apoio político, popular, militar ou empresarial, se apressou em 

renunciar no final do mesmo mês. 

 O Partido Democrata, antiga oposição ao Partido Liberal, saiu vitorioso, sem 

maiores dificuldades, nas novas eleições de Julho de 1960. O novo governo enfatizou o 

desenvolvimento social e a reforma institucional da administração pública e, com efeito, 

estabeleceu em 1961 o Conselho de Planejamento Econômico (Economic Planning 

Board), um órgão desenhado para ser independente de pressões políticas (HAGGARD et 

al., 1991, p. 7). A agenda de combate à corrupção, no entanto, negou aos grupos de 

interesse o acesso a benefícios inexistentes nos anos Rhee. Sob a égide de um 

descontentamento político robusto e de um ativismo da esquerda, as reformas 

propostas pelo novo governo foram frequentemente bloqueadas, o que lapidou uma 

crescente insatisfação popular (idem).  

 Nesse contexto, os militares, que eram chamados regularmente para manter a 

ordem desde o governo Rhee, expandiram gradativamente sua influência na sociedade 

coreana. Em decorrência da desordem política e social do governo da segunda 

República, que suscitava a possibilidade de movimentações comunistas, acarretou no 

golpe militar de 1961 sob a liderança do Marechal Park Chung-hee. A despeito das 

conseqüências vindouras nos hábitos e rotinas do país, Johnson (1987, p. 15) aponta 

que o golpe apenas tornou a influência militar, já presente e arraigada no país, 

reconhecida socialmente. De qualquer forma, o novo governo militar estabeleceu uma 

administração dinâmica e tecnocrata que lhe permitiu manter distância das demandas 

do legislativo e de grupos de interesse e se aproximar das elites industriais esquecidas 

durante a segunda República (idem; HAGGARD et al., 1991). 

 O Conselho Supremo da Reconstrução Nacional, novo órgão decisório máximo 

comandando pelo Marechal Park, estabeleceu como prioridades o combate ao 

comunismo e fortalecimento da economia. Nesse sentido, severas restrições à liberdade 

individual foram outorgadas, como a proibição de manifestações e a dissolução de 

sindicatos; mas, em contrapartida, parte considerável das pressões sociais foi suavizada 

com o declínio da taxa de desemprego, oriundo da maciça intervenção governamental 
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por meio de investimentos em infraestrutura (ADELMAN, 2011). Infere-se, nesse 

sentido, que a ditadura militar estabelecida com o golpe de 1961 fundamentou-se sob 

um governo técnico detentor de relativa autonomia política que não hesitou em se 

beneficiar do aparato estatal para estimular a economia (HAGGARD et al., 1991). 

 O sucesso da estratégia governamental em termos econômicos e sociais foi 

essencial para a manutenção do próprio sistema de governo. O PIB cresceu 21% entre 

1961 e 1963, o desemprego caiu 14%, perdoou-se a dívida de fazendeiros e pescadores, 

assistiram-se empresas pequenas e médias e investimentos significativos foram feitos 

nas áreas de saúde e educação (idem; ADELMAN, 2011). Nesse momento, Park cumpriu 

sua promessa de restaurar a democracia, parte por pressões dos Estados Unidos que se 

tornaram inevitáveis, e agendou, primeiramente, um referendo sobre a forma de 

governo em dezembro de 1962 e marcou, posteriormente, as eleições gerais para 

outubro de 1963. O referendo aprovou o presidencialismo com 78% de aprovação e 

Park saiu vitorioso das eleições de 1963, podendo dar continuidade em ‘revoluç~o 

industrial’ durante a Terceira República. 

 

4.4. Os anos Park e o export-led growth (1964-1979) 

 A eleição de 1963 garantiu a manutenção de um governo tecnocrata cujo enfoque 

principal era no desenvolvimento econômico por meio de políticas de promoção à 

exportação (export-led growth) e investimento em educação (HASAN, 2011). A mudança 

de um regime de substituição de importações à promoção de exportações já era 

perceptível no governo militar de 1961-1963, mas durante a presidência de Park as 

políticas foram ampliadas. O Conselho de Planejamento Econômico (EPB, acrônimo em 

inglês) foi fortalecido e recebeu maior autonomia; subsídios, isenções fiscais, taxas de 

empréstimo subsidiadas e facilidades econômicas foram dadas aos setores de 

exportação; a moeda foi bruscamente desvalorizada; o governo tentou enfaticamente 

captar recursos no exterior para suprir a fraca poupança doméstica (LEE, 1990). Não 

obstante, visando aprimorar a competitividade da indústria, o governo comprometeu-se 

em expandir o sistema educacional (idem, p. 11) 

 As estratégias do início do governo Park foram traduzidas no Primeiro Plano 

Qüinqüenal de Desenvolvimento Econômico (lançado em 1962 e expandido em 1964), 

que soube explorar a vantagem comparativa que o país possuía ao promover a indústria 

de bens manufaturados intensivas em trabalho (COLLINS et al., 1987). De fato, o país 

possuía uma força de trabalho abundante, disciplinada e educada pronta para ser 

empregada na indústria. Desse modo, a política de promoção à exportação aliada a 

investimentos crescentes em educação e infraestrutura e princípios administrativos 

eficientes levou o país a beneficiar-se fortemente do comércio internacional ao superar 

a pequenez de seu mercado interno, explorar economias de escala e corrigir distorções 

internas que o protecionismo havia causado (LIM, 2010). 

 Outrossim, o governo estabeleceu parcerias público-privadas a fim de estimular 

o investimento por meio da redução dos riscos potencias à medida que, 

simultaneamente, estabeleceu políticas para evitar fraudes contábeis, risco moral e 

outros males nesse sentido (idem).  O contraponto dos gastos adicionais do governo 
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deu-se, dessa forma, por meio de arrecadação maior nos tributos recolhidos, fruto da 

reestruturação do Escritório de Taxação (Taxation Bureau): entre 1964 e 1966, o 

recolhimento de impostos subiu cerca de 189% sem aumentos consideráveis na 

estrutura tributária, apenas por intermédio de uma reorganização administrativa e 

aplicação de métodos mais eficazes nas atividades do Escritório (ADELMAN, 2011) 

 O primeiro e o segundo plano (que seguiu a mesma linha do primeiro), em 

conseqüência, trouxeram como resultados taxas robustas de crescimento econômico e 

melhorias consideráveis em desenvolvimento sociais, apesar de desafios e seqüelas 

terem sido delegadas aos planos posteriores. Há uma grande correlação entre a 

participação das exportações no PIB e o crescimento, aspecto que será explorado na 

quinta seção e expõe os adventos positivos da política de promoção à exportação: a taxa 

de crescimento do PIB atingiu, em média, 8,7% nesse período ao passo que a 

contribuição das exportações, que se expandiram em 400% no período, na formação do 

PIB subiu de 06 para 30% em 1970 (LEE, 2010). O emprego cresceu 25%. Do ponto de 

vista social, a taxa de educação primária atingiu o nível de países europeus, a 

mortalidade infantil cedeu em 11.7% ao passo que a expectativa de vida subiu 10.5%, e, 

não obstante, a desigualdade de renda diminuiu, principalmente entre as áreas urbanas 

e rurais (ADELMAN, 2011).  

 A despeito das conseqüências positivas, a necessidade de se mobilizar recursos 

no exterior trouxe, em contrapartida, uma balança comercial permanentemente em 

déficit crônico e níveis de inflação costumeiramente altos, corroendo o poder de compra 

da população. Contudo, apesar das taxas de inflação terem alcançado dois dígitos, elas 

raramente passaram 15%: um nível tolerável, como bem colocou HAGGARD et al. (1991, 

p. 15). Outros pontos negativos foram salientados por Adelman (2011, p. 5): 

 
Todavia, as externalidades negativas do crescimento econômico continuaram 
altas: o milagre econômico foi comprado em prejuízo de longas jornadas de 
trabalho (50 horas por semana), altas taxas de acidentes industriais (cerca de 
10% dos trabalhadores machucaram-se no trabalho durante esse período) e 
poluição do ar substancial 

 

 As preocupações internacionais de que o crescimento sul-coreano estava sendo 

maquiado por subsídios e transferências do governo em complemento ao déficit 

galopante, a perda de competitividade da indústria de manufaturas (alimentos, 

calçados, vestuário, etc.) oriunda dos salários ascendentes, e a entrada de novos países 

em desenvolvimento na competição de manufaturas pressionou o governo para que as 

políticas públicas se encaminhassem em outra direção nos anos vindouros (LEE, 1990). 

Com efeito, o Terceiro Plano Qüinqüenal (1972), que marcou a década de 70, delineou 

novos programas de investimentos que visaram diversificar, remodelar e aprofundar o 

parque industrial da Coréia do Sul em direção às indústrias petroquímica e de 

transformação pesada, mais intensivas em capital, especialmente as indústrias de 

construção naval, de produtos eletrônicos, de aço e de petróleo (HASAN, 2011). 

 Um grande obstáculo que ameaça a viabilidade do terceiro plano era a 

necessidade exorbitante de financiamento que as indústrias intensivas em capital 
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demandavam (COLLINS et al., 1987). Sem surpresas, o governo adotou um conjunto de 

medidas que objetivava mobilizar mais recursos internamente, como o aumento da taxa 

de juros da poupança e a disposição dos fundos de pensão dos funcionários públicos, 

etc. (idem). No exterior, Park canalizou recursos por meio de bancos europeus e órgãos 

multilaterais, expandindo bruscamente o déficit sul-coreano. Nesse sentido, essas novas 

indústrias, grande parte grupos chaebols e monopólios estabelecidos pelo Estado devido 

às economias de escala, beneficiaram de crédito barato e disponível para sua 

implementação (ADELMAN, 2011). 

 As disparidades de renda entre a cidade e o campo, a despeito dos progressos 

tangíveis do segundo plano, ainda eram alarmantes, de forma que a redução dessa 

desarmonia foi ponto primordial do plano de 1972 (idem; HASAN, 2011, p. 12). Dentre 

as medidas, salientam-se o suplemento dado nos preços dos alimentos produzidos e 

linhas de crédito subsidiadas colocadas à disposição da população rural (idem; COLLINS 

et al., 1987). Ademais, o governo patrocinou fortemente um programa que procurou 

melhorar a vida das pessoas no campo conhecido por New Village Movement: em grande 

parte dos vilarejos instalou-se sistemas de água potável, esgoto, energia e telefone, além 

de se reformar casas em situações perigosas e instalarem-se pequenas indústrias no 

campo (idem). Com efeito, resume Hasan (2011, p. 12): “em 1973, as vilas que visitamos 

possuíam muito dessas instalações (descritas acima) e a qualidade de vida nas áreas 

rurais pareciam muito melhor do que nos outros países em desenvolvimento”. 

 A cooperação eficiente entre os setores público e privado, aliada à liderança forte 

de Park, à um sistema administrativo flexível, tecnocrático, meritocrático, pouco 

burocr|tico que “pode implementar políticas e monitoras progressos de forma bem 

eficiente” (HASAN, 2011, p. 8), e { concentraç~o da atividade industrial em grupos bem 

administrados chamados de chaebols perpetuou maiores ganhos nas áreas econômica e 

social (idem). O desemprego caiu para a sua taxa natural, o número de alunos 

matriculados em universidades triplicou e a taxa de mortalidade infantil caiu 60% 

graças a investimentos maiores no sistema de saúde (ADELMAN, 2011). 

 Quando em 1971, o Partido Democrata Republicano perdeu a maioria na 

Assembléia Nacional, Park reagiu declarando estado de emergência nacional, 

dissolvendo o órgão e abolindo a constituição em vigência. Deu início, então, à Quarta 

República. Park estabeleceu um maior controle do Executivo sobre as atividades do país 

e diminuiu consideravelmente as liberdades políticas, individuais e trabalhistas dos 

cidadãos. 

 Concomitantemente, o aquecimento da economia sul-coreana e a primeira crise 

do petróleo trouxeram o índice de inflação para a casa dos 20% ao passo que a 

desaceleração da economia mundial começou a comprometer paulatinamente o 

crescimento do país e a alta nos preços do petróleo iniciou uma crise no balanço de 

pagamentos (COLLINS et al., 1987; LEE, 1990). O governo respondeu de forma rápida e 

enfática e, por volta da metade da década, as conturbações econômicas já haviam sido 

solucionadas, preparando o caminho para o Quarto Plano Qüinqüenal de 1977 (HASAN, 

2011). O plano, em linhas gerais, reafirmou os parâmetros estabelecidos no plano 
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anterior e, desse modo, concretizou um crescimento médio anual do PIB de 9,7% 

durante 1972 a 1979 (COLLINS et al., 1987). 

 A despeito dos índices econômico-sociais positivos – crescimento econômico 

acima de 9%, desemprego médio a 4.4%, expectativa de vida ascendente, sistema de 

educação fortalecido, etc. –, as pressões populares dominaram o país nos últimos meses 

da década de 70. Em decorrência, Park, que vinha perdendo sua sustentação política ao 

longo dos anos, foi assassinado por um general aliado, o Diretor da Agência de 

Inteligência Sul-coreana, Kim Jae-kyu em outubro de 1979. A Quarta República findou-

se e junto dela encerrou-se o governo de quase duas décadas de Park. 

 

4.5. O governo de Chun Doo-Hwan (1979-1987) 

 A instabilidade política decorrente do assassinato de Park em 1979, os 

problemas econômicos herdados do período anterior – principalmente a volumosa 

dívida externa e a inflação crescente –, bem como as externalidades negativas do 

segundo choque do petróleo tumultuaram o país no início da década de 80 (ADELMAN, 

2011; LEE, 1990). Diante de crescentes manifestações de estudantes, greves 

trabalhistas e demandas dos legisladores, o marechal Chun Doo-Hwan, que havia 

tomado o poder em dezembro de 79, declarou lei marcial e dissipou a Assembléia 

Nacional. Em consequência do cenário instável, a inflação continuou subindo, a dívida 

externa chegou a 10% do PIB ao passo que o PIB declinou pela primeira vez na história 

moderna do país (HASAN, 2011, p. 21). A política econômica, nesse contexto, foi 

reorientada a fim de combater a inflação, retomar o crescimento e liberalizar a 

economia, em prejuízo das indústrias petroquímicas e de transformação pesada. 

 Seguindo o estabelecimento de uma nova constituição, Chun foi eleito 

indiretamente presidente da Coréia do Sul em setembro de 1980, dando início à Quinta 

República. Sob a égide de um programa de estabilização dos preços e liberalização 

ortodoxo, o governo depreciou a moeda, reduziu consideravelmente as barreiras 

tarifárias e as tarifas aduaneiras – estas caíram de 39% em 1978 para 20% em 1986 

(COLLINS et al., 1987) –, prolongou-se em medidas de austeridade fiscal e contenção da 

base monetária, privatizou diversas estatais, internacionalizou o sistema bancário e 

aprovou uma lei de livre comércio que visou, por exemplo, combater os monopólios e 

demais imperfeições de mercado (HAGGARD et al., 1991; ADELMAN, 2011; HASAN, 

2011). Nesse sentido, “a política do governo”, escreveu Lee (1990, p. 5), “moveu-se de 

uma estratégia de intervenção direta para uma de orientaç~o indireta”. 

 No que diz respeito aos aspectos sócio-econômicos, os resultados do programa 

de estabilização foram extremamente positivos, logo, a Coréia recuperou-se 

rapidamente da crise do início da década de 80 e retomou sua trajetória interrompida 

de crescimento econômico e desenvolvimento social (ADELMAN, 2011; LEE, 1990, p. 5). 

A liberalização comercial expandiu o volume de exportações em 60% entre 1979 e 

1983, transformando os déficits de conta corrente em superávits, de forma que a dívida 

externa caiu de 10% do PIB em 1979 para 02% em 1983 (HASAN, 2011, p. 22). 

Retomou-se a inflação para a casa de um dígito ao passo que o crescimento do PIB 

recuperou-se e superou 8% em 1984 (idem). Registrou-se, não obstante, crescimento 
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consider|vel nos indicadores sociais: “A taxa de matrícula na escola terci|ria passou de 

70% dos países industriais desenvolvidos. A expectativa de vida ao nascer está agora no 

patamar dos países desenvolvidos médios; e  a mortalidade de vida antes de cinco anos 

de idade declinou para níveis semelhantes { Nova Zel}ndia e Israel” (ADELMAN, 2011, 

p. 7) 20. 

 Com o advento de maior democracia, crescimento econômico, índices de 

desenvolvimento humano e social ascendentes, e relativamente estabilidade política, as 

pressões sociais cederem consideravelmente ao longo da década de 80. O governo, 

contudo, mantinha-se sob princípios e regras militares, de modo que ao final do governo 

Chun, movimentos sociais apinhavam-se clamando por maiores direitos civis. Nesse 

contexto, o presidente eleito pela Assembléia Nacional, Roh Tae-woo sucumbiu aos 

desejos da população e anunciou uma declaração de forma política que, por sua vez, 

incluía eleições diretas para presidente, a restauração de direitos políticos e liberdades 

civis e a delegação de maiores poderes à Assembléia Nacional. A nova constituição, que 

contém tais reformas, foi aprovada por referendo popular em outubro de 1987 e a 

vitória de Roh nas urnas em dezembro encerram a Quinta República. 

 

4.6. O governo Roh e a década de 90 (1987-2002) 

 A administração de Roh iniciou-se no início de 1988 com o claro desígnio de 

findar qualquer vestígio remanescente de autoritarismo e, com efeito, garantias civis 

como a liberdade de impressa e a livre mobilidade global de seus cidadãos foram 

restituídas. Grande esforço foi direcionado à agenda internacional com o advento das 

Olimpíadas de 1988, sediadas em Seul, bem como outros eventos internacionais. 

Compreende-se, então, que o governo Rhee representou um grande passo no 

aprimoramento das facilidades e liberdades com que os cidadãos sul-coreanos, há muito 

saudáveis, educados e em situação financeira avantajada, vêm utilizando suas 

capacidades. 

 Ao final da década de 80, a Coréia detinha indicadores sócio-econômicos 

exemplares: “[a] estabilidade do poder de compra e o equilíbrio macroeconômico 

permitiram que as dificuldades dos anos 80 fossem minimizadas ao passo que o 

fortalecimento dos programas sociais foi essencial para a intensificação da qualidade de 

vida dos cidad~os” (PNUD, 1990). De fato, em 1987 a Coréia possuía uma taxa de 

matrículas em escolas secundárias de 88% (em 1965 essa porcentagem era 35%); a 

renda per capita, já em níveis altos comparando-se aos dos países em desenvolvimento, 

crescia a 9,2% ao ano; e as liberdades civis e políticas vinham sendo restituídas 

gradativamente (PNUD, 1996; RAY, 1998). 

 Em 1997 a economia da Coréia foi dolorosamente assolada pela Crise Asiática, 

principalmente o setor bancário e os grandes conglomerados chaebols (CHANG & SHIN, 

2005). O país prontamente recorreu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em busca 

de fundos e auxílio para manter a estabilidade macroeconômica; a despeito da agenda 

imposta pelo FMI, o país adotou rapidamente medidas de cunho keynesiano para sanar 

                                                      
20 Tradução própria. 
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os contratempos econômicos e a crise já era passado ao final da década (ibidem). Os 

problemas enfrentados, no entanto, não evitaram a vitória do candidato da oposição, 

Kim Dae-jung, nas eleições presidenciais de 1997.  

 Kim focalizou suas prioridades para a reconstrução dos chaebols, o 

estabelecimento de um sistema previdenciário nacional, a reforma do sistema 

educacional e o suporte governamental às indústrias de Tecnologia da Informação, 

Informática, Robótica e Nanotecnologia. Kim, não obstante, endereçou sua agenda 

internacional para a articulação e reconciliamento com a Coréia do Norte, o que 

culminou em diversas conferências entre os dois países e o intercâmbio de indivíduos 

que haviam se separado de suas famílias em decorrência da Guerra da Coréia. A agenda 

de Kim, conhecida como “sunshine policies”, repercutiu internacionalmente e, com efeito, 

Kim foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 2000. No final de seu governo 

celebrou-se a Copa do Mundo, sediada em junho de 2002 em uma parceria da Coréia do 

Sul e do Japão. 

 

4.7. A Coréia do Sul no século XXI (2002 – retrato atual) 

 Em dezembro de 2003, Roh Moo-hyun tomou posse sob o moto de “governo 

participativo”. O governo de Roh foi marcado por reformas econômicas paulatinas – o 

que não agradou a população –, pelo enfraquecimento nas relações do governo com os 

grupos empresariais e, principalmente, por escândalos de corrupção cujo epicentro foi 

justamente o presidente Roh. A despeito de a Assembléia Nacional ter votado pelo 

impeachment do presidente em 2004, Roh foi reconduzido ao poder em Maio de 2005 

pela Suprema Corte. Quando seu partido perdeu a maioria na Assembléia Nacional nas 

eleições legislativas de 2005, a agenda de Roh foi duramente bloqueada pelos 

deputados e seu governo foi perdendo apoio gradativamente à medida que as reformas 

tardavam, a economia crescia a passos mais curtos, o desemprego entre jovens crescia, 

o preço dos imóveis disparava, o desentendimento com os Estados Unidos e Japão 

estampava os jornais internacionais e investigações de corrupção dominavam a mídia 

local. 

 Lee Myung-bak assumiu o poder em 2008, antes do início da crise econômica 

global, sob o lema de “pragmatismo criativo”. Seu governo, que vêm enfrentando a 

maior crise econômica desde 1997, têm respondido com reformas políticas, 

administrativas e industriais, desregulamentação financeira e políticas de livre 

comércio (LEE, 2010).  A diplomacia com os Estados Unidos também foi retomada e, em 

2010, Seul sediou a Cúpula de Chefes de Estado do G20. 

 Atualmente, como coloca Lee (2010, p. 6), “[a] democracia providencia a 

plataforma institucional para a Coréia continuar buscando autonomia, diversidade, e 

experimentar o essencial para sustentar um crescimento baseado em aumento de 

produtividade”.  Nesse contexto, a Coréia do Sul é a 14ª maior economia do globo e o 

país detentor do 15º maior índice de desenvolvimento humano (BM, 2011), posição 

distante dos demais países em desenvolvimento que lhe rendeu o rótulo de país 

desenvolvido. O setor econômico é dinâmico e é dominado pelos setores de eletrônicos, 

telecomunicações, automóveis e construção naval (HERITAGE, 2011). 
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5. Análise exploratória dos indicadores sócio-econômicos 
 

 Após delinear as considerações teóricas e históricas pertinentes, o enfoque do 

trabalho volta-se sob a análise dos dados e indicadores sócio-econômicos dos processos 

de crescimento e desenvolvimento do Coréia do Sul. Primeiramente, desbravar-se-á 

brevemente acerca dos determinantes do crescimento econômico do país, reportando 

as explicações tradicionais e considerando as principais variáveis. Em um segundo 

momento, analisar-se-á o fenômeno do desenvolvimento humano sul-coreano. 

 

5.1. Facetas do crescimento econômico 

 A subseção 5.1.1. apresentará rapidamente as principais explicações teóricas 

sobre o “milagre econômico” da Coréia do Sul ao passo que a subseç~o seguinte 

apresentará as principais variáveis macroeconômicas do país. 

 

5.1.1. Explicações convencionais para o crescimento sul-coreano 

 “O desempenho da Coréia é considerado particularmente impressionante por 

que ele foi alcançado a despeito de obstáculos como o domínio colonial Japonês, a 

devastaç~o da Guerra da Coréia, tumultos políticos e altos gastos militares” (LEE, 1990, 

p. 1). No começo da década de 90, quando Lee escreveu seu artigo, o mundo era 

impressionado pelos “Tigres Asi|ticos”, um conjunto de países (Cingapura, Coréia do 

Sul, Hong Kong e Taiwan) que acabavam de abandonavam os flagelos do 

subdesenvolvimento. No que tange à experiência específica da Coréia do Sul, o país não 

somente conseguiu superar os tradicionais problemas de uma nação subdesenvolvida, 

como também empecilhos peculiares que atuaram contra esse processo. 

 Quando o assunto encaminhou-se para a academia, duas explicações plausíveis 

surgiram para entender o crescimento. O entendimento neoclássico, a primeira delas, 

delegou ao conjunto de reformas políticas e estruturais o determinante principal do 

sucesso da política de promoção à exportação, conjunto de medidas que a despeito da 

intervenção governamental explorou a vantagem comparativa do país, “colocando-o na 

trajetória do crescimento” (HAGGARD et al., 1991, p. 1). Por outro lado, economistas 

heterodoxos enfatizaram o papel do governo como a grande força motriz por trás de 

cada resultado positivo que o país logrou (idem). 

 Em sintonia com a perspectiva neoclássica, Young (1995) e o Banco Mundial 

(1993) mensuraram que o âmago do crescimento, sem surpresas, deu-se pela 

acumulação de capital físico e humano e o restante de aumento de produtividade, 

parcela (que apesar de minoria) significativa quando comparada à experiência de 

outras nações. O Banco Mundial, que enfatizou o resultado como fruto da abertura 

comercial e assimilaç~o de tecnologia estrangeira, cunhou o termo “convergência 

baseada em produtividade” (productivity-based catching up) e mensurou21 que a 

proporção foi, respectivamente, dois terços e um terço (LEE, 1990; BM, 1993 apud RAY, 

                                                      
21

 Os cálculos foram feitos com o método da contabilidade do crescimento de Solow, brevemente 
explicada na subseção 2.1. 
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1998). Young (1995)22, por sua vez, calculou que a produtividade total dos fatores (PTF) 

(excluindo a agricultura) foi de 17% entre 1960 e 1990, puxada pela manufatura (que 

registrou a maior PTF, 30%), outras indústrias (19%) e serviços (17%). Dentre os 

setores que se destacaram, ressalta-se gás e eletricidade, construção, transportes e 

comunicações. Young, nesse sentido, elucidou que a PTF foi de fato considerável para a 

Coréia do Sul, mas não tão vultosa quanto haviam mensurado. 

 Dentro da contribuição dos fatores de produção (que Young calcula por 83%), 

grande destaque foi canalizado para o papel do capital humano no processo, cuja rápida 

acumulação, por um lado, e o controle dos salários, pelo outro, explicaria parte do 

“milagre econômico” do país (vide LEE, 1990; LUCAS, 1988). Nas palavras do Banco 

Mundial (apud EASTERLY, 2004) “muitos atribuem uma grande parte do sucesso 

econômico dos países do Leste Asiático ao inabalável compromisso destes com a 

concessão de fundos públicos à educação fundamental, como um dos pilares do 

desenvolvimento econômico”. O governo, ao desmantelar os sindicatos e n~o ceder {s 

pressões trabalhistas, atingiu um alto nível de emprego e baixos salários, garantindo a 

competitividade dos produtos sul-coreanos (COLLINS et al., 1987). 

 A despeito da aparente contribuição do capital humano, Young estipulou que 

apenas 7% dos 83% de acumulação de capital físico e humano originou-se do capital 

humano (LEE, 1990; YOUNG, 1995). No entanto, esse cálculo não contempla o impacto 

que os trabalhadores educados e bem treinados desempenharam na absorção da 

tecnologia acumulada na forma de capital físico: “[n]ada disso faria diferença se os 

trabalhadores não fossem suficientemente educados para adaptar a tecnologia e 

disseminá-la” (PNUD, 1996, p. 77). Nesse sentido, muito se valorizou a absorção de 

tecnologia estrangeira em prejuízo do capital humano; mas sua verdadeira contribuição 

ainda é alvo de calorosos debates. 

 A economia política por trás desses resultados, foco do argumento keynesiano, 

procurou demonstrar que a relação próxima e complementar do governo junto ao setor 

privado foi determinante para o processo de crescimento sul coreano (HASAN, 2011). 

Dentre as contribuições do governo, destacam-se: estabilidade política, liderança 

política, incentivos fiscais (crédito subsidiado, tarifas e impostos baixos, bens 

intermediários a preços internacionais, etc.), investimento em educação e pesquisa, 

restrição de salários, taxas de câmbio competitivas, etc. O governo, além disso, soube 

também estipular o tempo correto para que os incentivos positivos às empresas 

nascente não tornassem negativos, expondo-as ao mercado externo no momento 

adequado (idem; COLLINS et al., 1987). Salienta-se, ainda, a grande capacidade do 

governo de definir estratégias por meio de seus órgãos independentes com visão 

econômica (Korean Development Institute e o Conselho de Planejamento Econômico), 

implementá-las de forma eficaz e adaptá-las diante a imprevistos foram igualmente 

importantes. 

                                                      
22 O autor apresenta e debate estimativas divergentes em seu artigo. Para maiores informações sobre a 
contribuição da PTF no crescimento sul-coreano, confira Young (1995). 
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 Não obstante, o dinamismo e espírito empreendedor do setor privado atuaram 

em conjunto às políticas do governo de modo que o último delegou aos empresários 

grande parte das execuções previstas nos planos econômicos (ibidem, p. 4). A 

burocracia, nesse sentido, não atrasou a execução das medidas (HARDING, 2010). 

 Conclui-se, nesse sentido, que parte considerável do debate ortodoxo-heterodoxo 

é complementar: o advento das reformas estruturais e políticas deu-se 

majoritariamente por meio de ações governamentais. O que, por sua vez, permitiu 

ganhos de economia de escala, redução de falhas de mercado, aumento do tamanho do 

mercado, etc., quando da abertura comercial. Isso não seria possível, no entanto, caso o 

governo não tivesse se empenhado em promover a educação e captar recursos (que, 

diferentemente de outras nações, foi utilizado para investimento) de forma que se 

acumulasse capital físico e humano. Dessa forma,  a Coréia do Sul inverteu sua posição 

inicial de país exportador de commodities e importador de manufaturados em poucas 

décadas. 

 

 

5.1.2. Análise das variáveis macroeconômicas 

 Não há praticamente dúvidas acerca do sucesso da política de promoção à 

exportação da Coréia do Sul. A contribuição das exportações como porcentagem do PIB 

não somente pulou de quase 0% para aproximadamente 50% em 50 anos, como 

também atingiu o resultado esperando na indústria: em 1955, apenas 8,9% do 

montante de exportações eram compostos por manufaturados23; hoje, esse valor é 

93.7%. 

 

 
Imagem 03: exportações como porcentagem do PIB 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 

                                                      
23  A OCDE não faz distinção entre sapatos ou televisões, por exemplo. Com exceção de alimentos, material 
bruto e minérios, todo o resto é bens manufaturados. 
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Setor 1950 1961 1966 1972 1981 1987 1993 

Agricultura 50.4 44 38.9 26.5 16.3 16.3 7.1 

Indústria 6.8 12 15.9 24.4 18.8 18.8 29.4 

Serviços 42.8 44 45.2 49.1 64.9 64.9 63.5 
 

Tabela 01: composição do PIB em anos selecionados 

Fonte: ADELMAN, 2011 

 

 

Categorias 1955 1961 1966 1972 1981 1987 1993 

Alimentos 6.1 32.2 32.2 16.3 6.3 4.6 2.6 

Material bruto e minérios 85 50.2 22.5 8.2 1.4 2.5 3.7 

Manufaturados 8.9 17.6 45.3 75.5 92.3 92.9 93.7 

          Maquinaria 1.1 1.8 3.1 6.7 10.9 35.8 44.9 
 

Tabela 02: porcentagem de cada setor na composição das exportações em anos selecionados 

Fonte: ADELMAN, 2011 

 

 Ademais, evidencia-se uma grande correlação entre o montante de exportações e 

o PIB per capita do país, de aproximadamente 0.95. A quase correlação perfeita, 

ilustrada no gráfico abaixo, pouco diz, contudo, da relação de causalidade entre as 

variáveis. Pela análise do gráfico, percebe-se que as exportações subiram em 1970 

carregando consigo o PIB per capita na metade desta década. A partir de meados da 

década de 80, no entanto, o PIB per capita cresceu além das exportações. A experiência 

da crise asiática sugere não haver relação entre as duas variáveis: enquanto o PIB per 

capita rapidamente declinou, as exportações se mantiveram praticamente constantes. O 

que pode ser fruto da redução da atividade no setor bancário e da construção civil a 

despeito da manutenção da atividade industrial nos setor exportador. Apesar de não 

poder se afirmar com absoluta certeza a relação de causalidades entre as variáveis, as 

revisões literárias feitas na subseção 2.1. e na subseção 5.1., em conjunto com a imagem 

03 acima, ilumina o fator determinante das exportações sobre o PIB. 

 Destacando-se o governo Park, percebe-se claramente o grande impacto do 

terceiro plano sobre as exportações: o volume, que desde a metade da década de 60 

cresceu a passos largos, duplicou em dois anos.  O PIB per capita,  no entanto, só veio a 

encontrar as exportações ao final da década de 70, período de instabilidade política e 

econômica causada pelo assassinato de Park, segundo choque do petróleo, etc., que 

comprometeu brevemente a trajetória das exportações. 

 Outro fator interessante, louvável de se mencionar, é a praticamente ausência de 

inflação no país a despeito do grande crescimento econômico. Mesmo durante a década 

de 70, momento no qual grande parte do globo sofreu dos flagelos da inflação devido ao 

choque adverso do petróleo, a taxa de inflação não chegou à casa dos 30% anuais. Em 
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contraste, nesse mesmo período, a inflação galopante da América Latina chegava a 

valores acima de 1000% ao ano. 

 

 
Imagem 04: evolução do montante de exportações e do PIB per capita 

Fonte: OCDE, 2011; BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 
Imagem 05: trajetória do montante de exportações e do PIB per capita durante o governo Park 

Fonte: OCDE, 2011; BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 Essa constatação não sugere, todavia, uma inconsistência com a curva de Philips. 

De fato, a imagem 07 mostra a correlação positiva entre crescimento anual do PIB e taxa 

de inflação anual. Em sintonia, a imagem 08 também descreve a correlação positiva 

entre os logaritmos naturais das variáveis; no entanto, esse gráfico sugere importante 

interpretação: a elasticidade-produto da inflação (derivada da curva de Philips) é baixa, 

o que sugere que a inflação apenas subirá significativamente caso o crescimento do PIB 

seja extremamente grande. A curva de tendência linear do gráfico de dispersão 

demonstra essa situação. 
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Imagem 06: trajetória da taxa de inflação anual (%) 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 
Imagem 07: relação entre crescimento do PIB e inflação para a Coréia do Sul 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 
Imagem 08: dispersão entre os logaritmos naturais do crescimento do PIB e taxa de inflação  

Fonte: BM, 2011. Cálculos e elaboração própria. 
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 Os economistas que sugerem que parte considerável do crescimento sul-coreano 

deu-se por aumentos nos fatores (Para Young 83%; Para o BM, 66%), fundamentam 

suas justificativas, por conseguinte, sob as auspicias do investimento em capital físico e 

humano. Conforme se observa pela imagem 09, a Coréia de fato expandiu positivamente 

a formação bruta de capital físico durante a última metade de século. Apesar de não 

haver dados anuais para antes de 1970, Adelman (2011) aponta que no pós Segunda 

Guerra esse valor não chega a 5%. Em 1970 a estatística já alcançava 25%, um resultado 

extremamente proveitoso, que continuou a subir.  

 

 
Imagem 09: Formação bruta de capital fixo como proporção do PIB 

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 

 

 As estatísticas que descrevem a acumulação de capital humano são fartas. 

Atualmente, os anos esperados de educação da Coréia do Sul são 11.6, acima da média 

dos países desenvolvidos (11.2) e bem a frente dos BRICS (7.5) e do Sudeste Asiático 

(4.6). O número de cidadãos com diplomas de ensino superior também cresce a passos 

largos na Coréia do Sul, o que corrobora a estratégia educacional do país de se investir 

primeiro em ensino primário, depois secundário e, por fim, em superior. Da geração dos 

anos 1960 que estaria, em tese, na idade de freqüentar a universidade, apenas 10.9% 

lograram esse êxito; ao passo que quase 60% dos potenciais universitários da década de 

90 se graduaram. Atualmente, da população entre 25 e 64 anos, 34.6% possuem 

diploma superior vis-à-vis apenas 19.8% em 1997. Não somente esse número é superior 

que países desenvolvidos como Alemanha (24,3%), França (26,8%), Reino Unido 

(31,8%) e Suíça (29,9%), e se aproxima de exemplos internacionais como Noruega 

(34,2%), Finlândia (36,4%), Suécia (31,3%), Dinamarca (32,2%) e Austrália (33,7%), 

ele aponta uma tendência ascendente à medida que a população mais idosa cruza a 

barreira dos 65 anos e novos jovens, recém saídos da universidade, entram na lista aos 

25 anos. Este resultado significativo pode ser explicado em parte pelos investimentos 

crescentes em pesquisa e desenvolvimento: desde 1991 a parcela do PIB destinada à 

essa atividade praticamente dobrou (vide tabela 05). 
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Países 

Anos 

esperados de 

educação 

Anos médios 

de educação 

África 9.2 4.5 

América Latina 13.6 7.8 

Ásia Oriental e Pacífico 11.7 7.2 

BRICS 12.6 7.5 

Coréia do Sul 16.9 11.6 

Europa Oriental e Ásia Central 13.4 9.7 

Oriente Médio 10.2 5.9 

Países desenvolvidos 16.2 11.2 

Sudeste Asiático 9.8 4.6 

Mundo 11.3 7.4 

 

Tabela 03: anos esperados e anos médios observados de escolaridade 

Fonte: PNUD, 2011. 

 

 
Tabela 04: porcentagem do orçamento federal gasto com educação e porcentagens  

das faixas etárias com ensino superior completo  

Fonte: OCDE, 2011 

 

 

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

% PIB 1.77 1.86 2.03 2.23 2.27 2.33 2.38 2.25 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2.16 2.3 2.47 2.4 2.49 2.68 2.79 3.01 3.21 
 

Tabela 05: porcentagem do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento 

Fonte: OCDE, 2011. 

 

 

País % 25-64 25-34 35-44 45-54 55-65 

Brasil 8,1% 9.6 10.0 9.5 10.1 8.2 

Canadá 12,6% 48.3 55.8 52.6 44.6 38.9 

Finlândia 12,4% 36.4 39.3 42.7 35.8 28.2 

França 10,6% 26.8 41.4 28.7 19.8 16.6 

Coréia do Sul 15,8% 34.6 55.5 40.0 21.0 10.9 

OCDE - 27.5 34.2 29.2 24.9 20.1 
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 Não obstante, ao se endereçar a preocupação de Easterly (2004) acerca da 

qualidade da educação, mostra-se que o ensino na Coréia do Sul, não somente 

plenamente disponível, é também de excelência. Segundo o teste aplicado pela 

Associação Internacional para a Avaliação da Educação (IEA, acrônimo em inglês), o 

sucesso da Coréia do Sul é nítido: comparando-se com a média de uma gama de países 

(divididos em grupos), a Coréia ligeiramente à frente de quase todas as nações nas 

ciências, moderadamente na dianteira em matemática e extremamente à frente em 

leitura. Mesmo confrontando com os países nórdicos, que possuem pouca variância 

entre os dados, os contrastes são existentes e consideráveis.  

 Os salários médios dos professores com 15 anos de carreira em instituições 

públicas convertidos por PPP, não obstante, registram grande diferença em benefício da 

Coréia. O governo sul-coreano paga melhor aos seus professores que a Dinamarca, 

Estados Unidos e França, por exemplo, e quase três mais que a Polônia. Segundo 

Easterly, o alto nível de salários de docentes é essencial para a construção de um 

sistema educacional de qualidade.  

 

Região 
Ciências Matemática Leitura 

H F H F H F 

Países Nórdicos 1.6% 2.1% 6.2% 6.2% 9.5% 7.7% 

Europa Ocidental 3.5% 5.1% 9.3% 10.6% 14.8% 13.7% 

Europa Oriental 3.4% 3.7% 9.6% 9.5% 14.2% 11.4% 

Outros países 

desenvolvidos 
1.8% 2.4% 8.0% 8.8% 10.6% 9.8% 

Países emergentes 18.3% 19.9% 24.0% 25.2% 24.7% 24.0% 

 
Tabela 06: diferença percentual entre os resultados da Coréia do Sul e a média  

dos resultados de regiões selecionadas 

Fonte: OCDE, 2011 

 

 

País Primário Secundário Superior 

Coréia do Sul  $    54,569.00   $    54,444.00   $           54,444.00  

Dinamarca  $    42,308.00   $    42,308.00   $           51,034.00  

Estados Unidos  $    44,172.00   $    44,000.00   $           47,317.00  

França  $    31,927.00   $    34,316.00   $           34,593.00  

Indonésia  $      2,046.00   $      2,331.00   $             2,582.00  

Polônia  $    14,094.00   $    16,137.00   $           18,548.00  

 
Tabela 07: Salário médio anual de professores com 15 anos de carreira em  

instituições de ensino públicas. Valores em USD convertidos em PPP 

Fonte: OCDE, 2011. 
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 No que tange, por fim, à liberdade econômica – entendida aqui pelo “direito 

fundamental de cada indivíduo controlar os frutos do seu trabalho e propriedade em 

um sistema de livre mercado” (HERITAGE, 2011) –, a Coréia possui ainda um caminho 

de melhorias pela frente. A Coréia está posicionada na 35ª posição com 69.8 pontos, 

abaixo de vizinhos como Hong Kong (1ª), Cingapura (2ª), Japão (20ª) e Twain (25ª). O 

índice é levantado, sem surpresas, pela liberdade empresarial (91.6), e pela liberdade 

monetária (78.7). Em decorrência da legislação trabalhista simplória, a corrupção ainda 

presente e a relativa inação fase à pirataria, o país é puxado para baixo pelos critérios, 

respectivamente, liberdade trabalhista (46.5), liberdade da corrupção (55) e direitos de 

propriedade (70). Compreende-se, pois, que é essencial que o país avance nos quesitos, 

principalmente, liberdade da corrupção, direitos de propriedade, liberdade de 

investimento, gastos do governo e liberdade comercial, haja vista os efeitos positivos 

que essas variáveis exercem sobre o PIB (CARLSSON & LUNDSTROM, 2002; HARDING, 

2010). 

 

Categoria 1995 2010 ∆ 

Índice Geral 72.0 69.8 -3.1% 

Liberdade Empresarial 70.0 91.6 30.9% 

Liberdade Comercial 69.2 70.8 2.3% 

Liberdade Fiscal 63.3 72.2 14.1% 

Gastos do Governo 85.6 73.0 -14.7% 

Liberdade Monetária 80.1 78.7 -1.7% 

Liberdade de Investimento 50.0 70.0 40.0% 

Liberdade Financeira 70.0 70.0 0.0% 

Direitos de Propriedade 90.0 70.0 -22.2% 

Liberdade da Corrupção 70.0 55.0 -21.4% 

Liberdade Trabalhista - 46.5 
 

 

Tabela 08: diferença percentual entre os resultados da Coréia do Sul e a média  

dos resultados de regiões selecionadas 

Fonte: OCDE, 2011 

 

 

5.2. Facetas do desenvolvimento humano 

 Depois de ponderado o crescimento econômico que a história contemporânea da 

Coréia do Sul vivenciou, o enfoque recai sobre a análise dos indicadores de 

desenvolvimento humano e social do país. O objetivo da seção, em consonância com 

Adelman (2011), é mostrar ao leitor que a sociedade sul-coreana presenciou nas 

décadas de 60, 70 e 80 um desenvolvimento econômico híbrido: à medida que os dados 

de educação, saúde, distribuição de renda, segurança alimentar e oportunidades sociais 

indicaram uma trajetória ascendente, os indicadores de segurança ambiental, 



49 
 

liberdades políticas e satisfação geral apontaram para uma tendência declinante. No 

entanto, as reformas democráticas, que restituíram o poder de agência dos indivíduos 

desde o governo Roh, culminaram em uma sociedade desenvolvida e com poucos lastros 

de seu passado dual no século XXI. 

 

5.2.1. Segurança econômica e distribuição de renda 

 Há uma vasta literatura que descreve o processo de desenvolvimento sul-

coreano na contramão da curva de Kuznets: o crescimento econômico foi acompanhado 

por distribuição de renda igualitária de forma que o processo não sacrificou a população 

pobre em seu estágio inicial, ou em qualquer outra fase deste (PNUD 1990; 1996; LEE, 

1990; ADELMAN, 2011). Compreende-se por meio desta literatura que as políticas de 

distribuição de renda adotadas nos anos conseguintes à libertação iniciaram um círculo 

virtuoso que permitiu ao país alcançar tal conquista e mantê-la nos anos vindouros. 

Conforme já mencionado, nesse período o governo promoveu duas reformas agrárias 

(1947 e 1949), confiscou bens de japoneses e especuladores, e investiu fortemente em 

educação (idem; PNUD, 1996). 

 A manutenção do status equitativo representou um mecanismo essencial de 

estabilidade da segurança econômica que os cidadãos possuíram. De fato, calcula-se 

uma entropia da distribuição de renda de 2.1 e variância de 56.1, ambos sinalizadores 

de ordem e estabilidade. Em contradição a esse movimento de estabilidade, repara-se 

pela tabela abaixo que a porcentagem do produto detida pelos três primeiros quantis 

declinou na primeira metade da década de 70, fenômeno originado do alargamento das 

diferenças entre as zonas urbana e rural. As medidas colocadas em prática pelos 

terceiro e quatro planos surtiram efeito ao final da década, de forma que se evidencia a 

retomada da trajetória em 1982. Não obstante, a variância dentro dos quantis de apenas 

7.05 e a variância entre os quantis de 49.05 sinalizam que, ao longo do tempo, observa-

se só uma continuidade das pequenas (mas existentes) diferenças entre os extratos. 

 

  1965 1970 1976 1982 1988 1990 

1° Quantil 1.32 2.78 1.84 2.56 2.81 2.99 

2° Quantil 4.43 4.56 3.86 4.3 4.58 4.82 

3° Quantil 6.47 5.81 4.93 5.46 5.65 5.83 

4° Quantil 7.12 6.48 6.22 6.48 6.64 6.82 

5° Quantil 7.21 7.63 7.07 7.51 7.6 7.83 

6° Quantil 8.32 8.71 8.34 8.73 8.68 8.98 

7° Quantil 11.32 10.24 9.91 10.03 10.01 10.3 

8° Quantil 12 12.17 12.49 11.94 11.8 12.03 

9° Quantil 16.03 16.21 17.84 14.94 14.62 15 

10° Quantil 25.78 25.41 27.5 28.05 27.61 25.4 

GINI 0.342 0.329 0.378 0.348 0.335 0.315 
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Tabela 09: porcentagem da riqueza do país detida em cada quantil e índice de Gini 

Fonte: Adelman, 2011 

 

 As curvas de Lorenz também apontam para essa tendência de estabilidade: as 

duas imagens abaixo, de 1965 e 1990, não apresentam alterações marcantes. 

 
Imagem 10: curva de Lorenz em 1965  

Fonte: Adelman, 2011. Elaboração própria 

 
Imagem 11: curva de Lorenz em 1990  

Fonte: Adelman, 2011. Elaboração própria. 
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 Já no que toca ao desemprego, cujas variações são primordiais para capturar o 

estado de segurança econômica do ambiente, evidencia-se números abaixo de 5% (um 

resultado extremamente positivo) desde os anos 70, com exceção do período entre 

1997 e 2002, quando a Coréia reduziu significativamente a produção em decorrência da 

crise asiática.  

 

 
Imagem 12:  taxas de desemprego por gênero 

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 

 

 O gráfico acima, que ilustra tal situação, também chama a atenção para a quase 

perfeita correlação entre as taxas de desemprego dos homens e das mulheres: o  de 

Pearson é de aproximadamente 0.97. Ademais, uma explicação plausível para a 

surpreendente menor taxa de desempregos das mulheres reside na contagem 

conversadora do número de mulheres em busca de emprego: muitas donas de casa, 

quer exerçam funções domésticas ou não, não se enquadram como desempregadas. 

 Há, no entanto, diferenças marcantes entre a empregabilidade de homens e 

mulheres. Não somente a dependência das mulheres empregadas em empregos 

temporário, uma grande fonte de preocupações acerca da segurança econômica, é 50% 

maior do que os homens, mas também o gap entre a diferença entre a proporção de 

homens e mulheres empregados (em relação ao montante total em idade ativa de cada 

gênero) é de 21.4%, um número alto para os padrões da OCDE. Este último ponto 

retrata que os níveis oficiais de desemprego pecam nesse sentido. 
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Imagem 13 porcentagem de dependência em empregos temporários por gênero em 2010 

Fonte e elaboração: OCDE, 2011. 

 
Imagem 14: diferença entre a taxa de empregabilidade dos homens e das mulheres (employment rate gap)  

Fonte e elaboração: OCDE, 2011. 

 

 O desemprego acentua-se para a parcela mais jovem da população, entre 15 a 24 

anos, alcançando, inclusive, a casa de dois dígitos. A despeito de taxas menores em 

outros países em desenvolvimento, o resultado continua preocupante. Compreende-se, 

pois, que é necessário repensar-se políticas públicas que visem aumentar a 

empregabilidade dos indivíduos mais jovens. 
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Imagem 15: taxas de desemprego de jovens entre 15 e 24 anos 

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 

 

 Olhando ligeiramente para a década de 2000, salienta-se que as origens dos 

recursos das famílias pouco se alteraram entre os anos de 2003 a 2010. Encontram-se 

as maiores discrepâncias na diminuição da participação da renda dos próprios negócios 

e na ascendência das transferências unilaterais do governo. Parte considerável destas 

mudanças credita-se à crise de 2008 e a conseqüente diminuição da demanda global. 

 

Fonte da renda 2003 2010 

Emprego 63.2% 64.7% 

Próprio Negócio 25.9% 22.2% 

Bens e Propriedades 0.7% 0.4% 

Transferências 6.6% 8.9% 

Renda Irregular 3.7% 3.9% 

 
Tabela 10: origem das rendas familiares em 2003 e 2010 

Fonte: KOSIS, 2011 

 

 Os hábitos de consumo também pouco mudaram, apenas em benefício de 

maiores investimentos em educação e formação de poupança. A estabilidade da 

estrutura de consumo dos cidadãos é uma característica marcante da segurança 

econômica (PNUD, 1994). 
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Categorias 2003 2010 

Alimentos e Bebidas 11.9% 10.7% 

Bebidas Alcoólicas 1.1% 0.9% 

Vestuário 5.2% 4.9% 

Despesas do lar 7.8% 7.8% 

Mobília 2.7% 2.9% 

Saúde 4.6% 5.1% 

Transporte 9.2% 9.2% 

Comunicação 5.8% 4.7% 

Recreação e cultura 4.6% 4.3% 

Educação 8.7% 10.0% 

Restaurantes e hotéis 10.9% 9.8% 

Serviços 6.5% 6.9% 

Poupança 20.8% 22.8% 
 

Tabela 11: estrutura de gastos das famílias sul-coreanas em 2003 e 2010 

Fonte: KOSIS, 2011 

 

5.2.2. Segurança alimentar 

 A experiência de crescimento da Coréia do Sul traduziu-se, igualmente, em 

eliminação de qualquer vestígio de pobreza no país. O índice de pobreza 

multidimensional é nulo, assim como a parcela da população vivendo abaixo da linha 

internacional da pobreza ou suscetível a pobreza extrema (PNUD, 2011). Enquanto 

apenas 0.001% da população vive aquém da linha nacional da pobreza de USD 1.25, 

esse dado é de 2.7% e 12.5% para os Estados Unidos e a China, respectivamente. 

 Deve-se muito comemorar esse resultado, uma vez que as privações de 

capacidade e liberdades que a pobreza infringe atrasam consideravelmente o 

desenvolvimento social do país. Em relação à qualidade do alimento ingerido, a 

porcentagem de calorias alcançada na rotina alimentar periódica expandiu-se 

progressivamente nos últimos 50 anos, saindo de 74.7% em 1961 para 113,1% em 

1990. Esse dado aponta que, em 1990, o cidadão médio estava consumindo mais 

calorias do que a Organização Mundial da Saúde estipulou como parâmetro global. 

 

5.2.3. Equidade intertemporal e segurança ambiental 

 O conceito de desenvolvimento humano sustentável salienta que é necessário 

que se formule políticas governamentais em compromisso com as gerações futuras; 

qualquer passo que se desvie desse movimento cria um descompasso, uma dívida entre 

a geração atual e a vindoura. A despeito dos nítidos progressos em distribuição de renda 

e segurança alimentar, conforme já mencionado, a Coréia do Sul ainda possui muitos 

gargalos a solucionar no que tange à preservação do  meio-ambiente e à promoção da 

segurança ambiental. 
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Imagem 16: contribuição de fontes renováveis para o suprimento de energia 

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 

 

 Enquanto a matriz energética de países desenvolvidos como a Alemanha e de 

nações em desenvolvimento como o Brasil constituem-se, respectivamente, de 9% e 

45% de energias renováveis, essa estatística é menor que 2% para a Coréia do Sul. O 

gráfico acima (em compasso com a tabela abaixo) ilustra essa deficiência. 

 

1971-1980 

 
Alemanha Austrália Brasil Coréia EUA França Japão 

Média 1.40 7.85 48.27 0.54 3.96 8.13 2.27 

Desvio Padrão 0.17 0.64 4.22 0.09 0.30 0.48 0.25 

Mínimo 1.10 6.80 43.60 0.40 3.60 7.40 1.90 

Máximo 1.70 8.80 56.40 0.70 4.60 9.00 2.70 

1981-1990 

Média 1.79 6.68 49.11 0.61 5.36 7.82 3.41 

Desvio Padrão 0.15 0.41 1.59 0.28 0.29 0.43 0.33 

Mínimo 1.60 6.10 46.90 0.40 4.70 6.80 2.50 

Máximo 2.00 7.20 52.20 1.40 5.70 8.30 3.70 

1991-2000 

Média 2.37 6.16 42.74 0.84 5.25 7.64 3.35 

Desvio Padrão 0.44 0.21 2.55 0.10 0.23 0.38 0.22 

Mínimo 1.80 5.70 39.00 0.70 4.80 7.10 2.80 

Máximo 3.20 6.50 46.30 1.00 5.60 8.20 3.70 

2001-2008 

Média 5.6 5.76 42.03 1.19 4.74 6.83 3.39 

Desvio Padrão 1.84 0.36 2.29 0.19 0.33 0.37 0.13 

Mínimo 3.5 5.3 37.5 0.9 4.3 6.4 3.2 

Máximo 8.6 6.2 44.5 1.5 5.3 7.5 3.6 
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Tabela 12: média, desvio padrão, máximo e mínimo da porcentagem de fontes renováveis para o 

suprimento de energia em países selecionados 

Fonte: OCDE, 2011 

 

 Não obstante, a utilização escassa de fontes renováveis, o país é um grande 

emissor internacional de CO2. A Coréia do Sul polui mais que a 5ª maior economia 

global, a França, e que o Brasil, cujas emissões derivam-se majoritariamente de 

queimadas descontroladas na região amazônica.  

 

 
Tabela 13: média, desvio padrão, máximo e mínimo das emissões de milhões de toneladas de CO2  

para países selecionados 

Fonte: OCDE, 2011 

 

Alemanha Austrália Brasil Coréia EUA França Japão

Média 1030.5 178.2 140.4 85.4 4624.0 460.4 873.1

Desvio Padrão 37.1 20.6 30.5 24.5 185.1 17.9 51.8

Mínimo 976.0 144.0 91.0 52.0 4291.0 431.0 759.0

Máximo 1104.0 208.0 182.0 124.0 4869.0 485.0 931.0

Média 996.0 226.7 177.8 164.1 4623.4 366.0 904.9

Desvio Padrão 21.2 18.9 14.3 31.1 200.1 23.1 69.2

Mínimo 950.0 203.0 159.0 129.0 4335.0 341.0 831.0

Máximo 1022.0 260.0 197.0 229.0 4937.0 414.0 1065.0

Média 871.5 294.8 249.1 353.2 5237.5 366.4 1130.3

Desvio Padrão 28.3 27.2 36.2 56.8 278.8 13.2 37.4

Mínimo 827.0 261.0 201.0 254.0 4829.0 344.0 1073.0

Máximo 926.0 339.0 303.0 431.0 5693.0 385.0 1181.0

Média 827.9 373.0 322.1 468.4 5714.1 380.7 1206.7

Desvio Padrão 16.7 16.5 13.7 13.1 58.4 6.2 19.4

Mínimo 798.0 351.0 304.0 449.0 5614.0 369.0 1167.0

Máximo 845.0 396.0 347.0 489.0 5784.0 388.0 1236.0

1971-1980

1981-1990

2001-2008

1991-2000
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Imagem 17: trajetória do PIB per capita e da emissão de CO2 para a Coréia do Sul 

Fonte: OCDE, 2011 e BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 Quando se analisa os fracos desempenhos da Coréia no suprimento de energia 

renovável e na grande quantidade de dióxido de carbono emitida, evidencia-se a 

necessidade de estabelecer políticas que minimizem as externalidades negativas sobre o 

meio-ambiente que, de certa forma, representa uma falta de esmero para com as 

gerações futuras. Um problema que surge nesse contexto é o grande entrelaço entre as 

emissões de gases nocivos e a economia do país: a correlação linear entre as emissões 

de CO2 e o PIB per capita é praticamente perfeita a 0.96. O Índice de Performance 

Ambiental do PNUD, que classifica a Coréia do Sul abaixo dos países desenvolvidos, da 

Ásia e da América Latina, sintetiza essa preocupação. 

 

País 

Índice de 

Performance 

Ambiental 

África 45.7 

América Latina 65.2 

Ásia Central 60.4 

BRICS 55 

Coréia do Sul 57 

Oriente Médio 56.4 

Países desenvolvidos 72 
 

Tabela 14: índice de performance ambiental do PNUD 

Fonte: PNUD, 2011 
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 À medida que o esquecimento do meio-ambiente começa a impactar na vida 

rotineira das pessoas, o processo de desenvolvimento se enfraquece. Por um lado, a 

poluição urbana, por exemplo, posiciona-se na metade do caminho entre a África e o 

Oriente Médio, e os países desenvolvidos e a Ásia Central; mas é suficiente para que as 

pessoas questionem a qualidade do ar que elas respiram como o gráfico abaixo ilustra. 

Ademais, a satisfação com ações tomadas para preservar o meio-ambiente está também 

em níveis lamentares. Por outro lado, a Coréia apresenta um número baixo de pessoas 

afetadas ou mortas por desastres ambientais ou de indivíduos que residem em áreas 

degradadas. Compreende-se, nesse sentido, que a Coréia possui um alto grau de 

segurança ambiental, cuja população sente-se segura em relação a potenciais efeitos da 

natureza, mas mascarado pela ausência de preocupação com a equidade entre gerações 

presentes e futuras. 

 

 

País 
Poluição 

urbana 

África 43 

América Latina 33 

Ásia Central 25 

BRICS 37 

Coréia do Sul 31 

Oriente Médio 89 

Países desenvolvidos 20 
 

Tabela 15: microgramas de poluição urbana por metro cúbico 

Fonte: PNUD, 2011 

 

 

 
Imagem 18: satisfação da população em relação ao meio ambiente 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria. 
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País 

Número de 

mortes por 

desastres 

naturais (média 

anual em 

milhões de 

pessoas) 

População 

afetada por 

desastres 

naturais (em 

milhares) 

População 

morando em 

áreas 

degradadas 

(% da 

população) 

África 01 16966 22.1 

América Latina 03 8741 5.3 

Ásia Central 13 2357 8.6 

BRICS 09 33913 9.0 

Coréia do Sul > 01 1158 2.9 

Oriente Médio > 01 4529 24.9 

Países desenvolvidos 09 628 4.0 

Mundo 06 32575 10.1 
 

Tabela 16: indicadores de segurança ambiental 

Fonte: PNUD, 2011 

 

5.2.4. Segurança da saúde, expectativa de vida e mortalidade infantil 

 O advento de um sistema de saúde exemplar, completo e abrangente permitiu 

aos cidadãos sul-coreanos fortalecer suas capacidades e beneficiar-se das 

oportunidades econômicas a eles oferecidas (SEN, 2000 [1999]). O conforto de que suas 

vidas não seriam alteradas bruscamente pela falta de hospitais ou instalações médicas 

adequadas, a “segurança da saúde”, intensificou-se ainda mais quando a expectativa de 

vida ascendeu e a mortalidade infantil declinou.  

 

 
Imagem 19: expectativa de vida e mortalidade infantil para a Coréia do Sul 

Fonte: OMS, 2011 e BM, 2011. Elaboração própria. 
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 Nesse contexto, em meio século a expectativa de vida subiu de 55 para 80 anos, e 

a mortalidade infantil declinou de 80 mortes a cada cem mil nascimentos para cerca de 

20 falecimentos. O país, com efeito, aproximou-se dos países desenvolvidos – cuja taxa 

de mortalidade infantil é de 9.3 –, e criou um distanciamento de outros países em 

desenvolvimento, como os da América Latina, Sudeste Asiático e África, nos quais as 

taxas são de, respectivamente, 80, 250 e 620 mortes (OMS, 2011). Ademais, o país não 

foi exceção à regra internacional e possui uma expectativa de vida maior para as 

mulheres vis-à-vis os homens, como mostra a tabela abaixo. A diferença, no entanto, vêm 

diminuindo substancialmente ao longo dos anos, um nítido progresso digno de 

destaque. 

 

 

País Mulheres Homens 

Canadá 83.0 78.3 

Chile 81.3 75.6 

Coréia do Sul 83.8 76.8 

Finlândia 83.5 77.7 

França 84.8 76.6 

Japão 86.4 79.6 

OCDE 82.1 76.5 
 

Tabela 17: expectativa de vida para mulheres e homens em 2010 

Fonte: OCDE, 2011 

 

 

 
Imagem 20: evolução da diferença entre a expectativa de vida das mulheres e dos homens  

Fonte: OCDE, 2011. Elaboração própria. 
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 Argumenta-se, seguindo uma linha que encontra em Sen (2000 [1999]) seu 

maior expoente, que o direcionamento de recursos públicos para a saúde foi essencial 

para atingir-se os níveis atuais. Os dados corroboram essa afirmativa a partir dos anos 

1990; entretanto, é inegável que a Coréia conquistou posições respeitáveis no que tange 

à saúde primeiramente por meio de dispêndio privado: em 1980, quando o país já 

possuía uma taxa de mortalidade baixa, o setor privado canalizou 2.9% do PIB para a 

saúde em um momento no qual a contribuição do governo foi apenas de 0.8% do PIB. 

Nos últimos anos, os cidadãos vêm recebendo maiores verbas com essa finalidade e, 

hoje, o governo dedica mais de 4% do PIB para a saúde, sendo responsável por 

aproximadamente 60% do dispêndio total. 

 

 
Imagem 21: investimento total e público do PIB em saúde 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 
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Imagem 22: volume de investimento público, privado e contribuição do governo para o  

investimento total em saúde na Coréia do Sul 

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 

 

 Não obstante estes progressos, a porcentagem de residências sem água potável 

decaiu fortemente de 81.8% em 1965 para 62.2% em 1975, 28.6% em 1988 e 17% no 

início da década de 1990. A despeito de não haver dados mais atualizados, há 

fundamentos para se acreditar que esse número tenha convergido para zero nas últimas 

duas décadas (ADELMAN, 2011). Por outro lado, os desafios continuam. O consumo de 

tabaco entre homens na Coréia do Sul chega a 44.3%, um número consideravelmente 

acima da média da OCDE (26.6%) e de países com problemas crônicos de tabaco como 

França (30.6%) e o Chile (33%). A obesidade, antes inexistente no país, hoje assola 4.3% 

dos homens e 3.9% das mulheres. O governo, sem surpresas, vêm focalizando 

programas sociais visando superar essas ameaças à saúde dos indivíduos. 

 

País Mulheres Homens 

Canadá 14.2% 18.2% 

Chile 26.0% 33.0% 

Coréia do Sul 7.0% 44.3% 

Finlândia 16.0% 21.9% 

França 22.3% 30.6% 

Japão 11.9% 38.9% 

OCDE 17.1% 26.6% 
 

Tabela 18: consumo de tabaco em porcentagem da população 

Fonte: OCDE, 2011 

 

5.2.5. Liberdade políticas e garantias de transparência 

 A despeito da escassez de dados que corroborem a revisão histórica, pode-se 

afirmar com convicção que o processo de crescimento sul-coreano foi comandado até os 

anos 90 por governos autoritários e ditaduras militares (SEN, 2000 [1999], p. 178, 218). 

Em prejuízo da democracia, os governos Rhee, Park e Chun com freqüência 

suspenderam partidos políticos e liberdades civis, baniram sindicatos e uniões 

estudantis e restringiram a liberdade de imprensa (HAGGARD et al., 1991). 

 Desde o governo Roh, no entanto, o governo empenhou-se em sustentar uma 

agenda livre das auspicias de autoritarismo e restrições de liberdades. Atualmente, com 

efeito, o país alcançou resultados significativos: pontuação dois (de dois) no índice de 

liberdade política e democracia do PNUD, e 15.7 (de 100) no índice de liberdade de 

imprensa. A centralização política, todavia, ainda representa um entrave ao país e a 

Coréia recebeu pontuação um, entre zero e dois, no quesito (PNUD, 2011). 

 Em uma estatística anual divulgada pela ONG Reports Without Boarders (RWB), a 

Coréia do Sul posiciona-se em uma classificação intermediária ao lado de Hong Kong e 
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Japão, à frente da China e Brasil, e atrás de países desenvolvidos como Finlândia e 

Estados Unidos. A tabela abaixo ilustra estes resultados. Os dados – obtidos por meio de 

amostragem com um questionário de 43 perguntas respondido por jornalistas, ativistas, 

juristas e personalidades da televisão –, apresentam dificuldades estruturais, contudo 

posiciona-se como um instrumento interessante para se compreender a conjuntura 

político-econômica da Europa. 

 

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Brasil 54° 71° 66° 63° 75° 84° 82° 71° 58° 

China 138° 161° 162° 159° 163° 163° 167° 168° 171° 

Coréia do Sul 39° 49° 48° 36° 31° 40° 50° 69° 42° 

EUA 17° 29° 23° 44° 56° 48° 41° 22° 20° 

Finlândia 1° 1° 2° 2° 1° 6° 5° 2° 1° 

Hong Kong 18° 56° 34° 39° 59° 61° 51° 48° 34° 

Japão 28° 45° 43° 37° 51° 37° 29° 17° 12° 

 
Tabela 19: classificação de países selecionados no índice de liberdade de imprensa 

Fonte: RWB, 2011 

 

 Outro aspecto que marcou o processo de crescimento da Coréia do Sul 

corresponde à ausência de garantias de transparência nítidas e ao flagelo da corrupção, 

pontos essenciais para a consolidação do desenvolvimento humano em todos os seus 

aspectos (SEN, 2000 [1999]). Segundo a organização não governamental Transparência 

Internacional (2011), o país posiciona-se em 2011 na 43ª posição no Índice de 

Percepção de Corrupção com 5.4 pontos (de 10), significativamente atrás dos países 

europeus e de nações de pouco destaque em termos de desenvolvimento humano, como 

Barbados (16o), Chile (22º), Qatar (23º), Emirados Árabes Unidos (28o), Botwsana (32º) 

e Butão (38º). Cingapura, que experimentou o crescimento econômico de forma 

semelhante à Coréia do Sul, é o 4º colocado no ranking.   

 A despeito da primeira edição do índice ser divulgada apenas em 1995, há 

motivos para se crer que a corrupção na Coréia era generalizadamente mais arraigada 

nas décadas passadas (LEE, 1990).  De qualquer forma, mesmo desde 1995 a Coréia 

apresenta uma tendência positiva no índice, apenas contraposta pelos escândalos de 

corrupção, fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e favorecimento de empresas 

durante a crise asiática. O gráfico abaixo ilustra a evolução da nota da Coréia do Sul no 

índice. 
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Imagem 23: evolução da nota da Coréia do Sul no  

Índice de Percepção de Corrupção (máximo = 10) 

Fonte: TI, 2011. Elaboração própria. 

 

 Conclui-se, nesse sentido, que a despeito dos progressos fenomenais em 

distribuição de renda, ampliação da educação e reformulação do sistema de saúde, o 

país faltou com seu dever de perpetuar liberdades políticas, garantias de transparência 

e garantias civis. Se a liberdade é o meio e fim do desenvolvimento, a experiência 

autárquica da Coréia confrontou esse princípio e limitou de forma considerável as ações 

dos indivíduos durante sua trajetória. No entanto, esforços no sentido oposto vêm 

sendo tomados desde a década de 90. 

 

5.2.6. Oportunidades sociais e satisfação geral 

 O advento do crescimento econômico na Coréia do Sul foi acompanhado por uma 

expansão significativa das oportunidades sociais e capacidades básicas dos cidadãos: 

um sistema educacional distinto e, conforme já elucidado, saúde de qualidade e um alto 

grau de segurança econômica, alimentar e ambiental. Por outro lado, durante as décadas 

de 50 a 80, o modo com que os indivíduos foram emponderados para fazer uso de suas 

capacidades foi híbrido: um ambiente de restrição às liberdades políticas, direitos civis 

e garantias de transparência coexistiu em uma sociedade cheia de oportunidades 

sociais. 

 Nesse sentido, a presente subseção será dividida em dois espaços distintos. Em 

um primeiro momento, estudar-se-á brevemente a faceta da educação complementar à 

delineada na subseção 5.1. (educação como formação de capital humano): o papel da 

educação como instrumento de mobilidade social e catalisador de oportunidades 

sociais. Posteriormente, argumentar-se-á sobre as liberdades pessoais e oportunidades 

sociais oferecidas aos indivíduos, ilustradas em índices de sensações, satisfações e 

diferenças de gênero.  
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 I. Educação como catalisadora de oportunidades sociais 

 A Coréia do Sul é internacionalmente reconhecida pela sua população altamente 

educada que pode beneficiar-se das oportunidades sociais oferecidas pelo intenso 

crescimento econômico (SEN, 2000 [1999], p. 59). De acordo com o economista indiano 

(idem, p. 113): “muitas economias asi|ticas – primeiro o Japão, depois a Coréia do Sul, 

Taiwan, Hong Kong e Cingapura, e mais tarde a China pós-reforma e a Tailândia, bem 

como outros países do Leste e Sudeste Asiático – lograram um êxito notável na difusão 

das oportunidades econômicas graças a uma base social que proporcionava sustentação 

adequada”. Quando se considera as oportunidades educacionais dadas aos cidadãos, 

também se percebe que o país obteve um êxito notável da educação entre gêneros e 

extratos sociais. 

 Apesar da existência, a diferença na taxa de alfabetismo entre gêneros é pequena 

e se aproxima de países desenvolvidos: enquanto na Coréia do Sul 96,5% dos homens e 

91,4% das mulheres são alfabetizados, no Canadá esses números são, respectivamente, 

99,1% e 89,1%. A proximidade é bem mais evidente quando se compara a Coréia com 

outros países em desenvolvimento. Na Índia e na Nigéria, por exemplo, as desigualdades 

são gritantes: 73,5% dos indianos e 70,7% dos nigerianos são alfabetizados vis-à-vis 

apenas 51,3% e 53,4% das mulheres, respectivamente (OCDE, 2011). 

 Convém salientar que a oferta escolar entre as camadas sociais foi igualmente 

homogênea durante o processo de crescimento sul-coreano. Essa conquista deriva-se da 

estratégia educacional dos governantes do país nos primeiros anos após a Segunda 

Guerra, quando se priorizou primeiramente a educação primeira para todos, 

posteriormente a educação secundária e, finalmente, a educação terciária; de forma que, 

em poucos anos, estabeleceu-se um sistema educacional eficiente e completo no qual 

todos tivessem acesso (ADELMAN, 2011). Em contrapartida à experiência da Coréia do 

Sul, evidencia-se no Brasil um ciclo vicioso no processo educacional que apenas 

beneficia a elite devido à estratégia reversa do país: o ensino público primário e 

secundário extremamente precário forma uma reserva de vaga nas universidades 

públicas para apenas os estudantes que possuem condições de financiar uma educação 

primária e secundária particular (idem). Estatísticas de dispêndio público em ensino 

primário, secundário e superior ilustram essa dicotomia: a diferença proporcional é 

modesta em países com educação de qualidade, atuando como um fator de 

desconcentração de renda. 

 

País Primário e Secundário Superior Diferença 

Brasil $                        1.549,97 $           10.293,89 + 564% 

Canadá $                        7.773,99 $           22.809,59 + 193% 

Coréia do Sul $                        6.089,22 $             8.563,87 + 40% 

Finlândia $                        6.890,85 $           12.844,93 + 86% 

França $                        7.712,18 $           11.568,11 + 50% 

OCDE $                        7.282,95 $           12.336,00 + 69% 
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Tabela 20: gasto médio anual do governo por estudante. Valores em PPP. 

Fonte: OCDE, 2011. 

 

 Em complemento à distribuição equitativa das oportunidades educacionais na 

sociedade sul-coreana, a dinâmica de sua economia ofereceu incentivos positivos para o 

investimento das famílias em educação. Primeiramente, a oferta de vagas de trabalho 

ampliou-se consideravelmente e, a partir do enfoque em indústria pesada, a economia 

exigiu profissionais com alto grau de capital humano. Não obstante, a competitividade 

internacional com a qual o mercado se deparava – fruto da política de promoção à 

exportação – instigou os indivíduos a se diferenciar e, assim, investir em educação e 

treinamento a fim de sobreviverem no mercado de trabalho (ADELMAN, 2011).  A 

presença de incentivos é consideravelmente importante, como mostra Easterly (2004), 

uma vez que o reconhecimento por parte dos pais de que a educação é um fator de 

mobilidade social não somente os levam a investir de forma privada em educação 

(característica presente na sociedade sul-coreana), como também faz com que eles 

exigem dos filhos boas notas e pressionem o governo por educação de qualidade. 

Ademais, os próprios estudantes sentem-se motivados ao estudo. 

 Compreende-se, portanto, que a estratégia educacional intensiva em equidade da 

Coréia do Sul contribuiu para uma expansão homogênea das oportunidades sociais 

oriundas do crescimento econômico do país. Por conseguinte, não é surpreendente que 

as desigualdades de renda e de gênero tenham ou se atrofiado ou mantidas constante ao 

longo do processo. Essa característica influencia positivamente o modo com que os 

indivíduos utilizam suas capacidades, pois uma população mais educada participa 

ativamente na vida política e social do país. 

 

 II. Satisfações e oportunidades sociais 

 A desigualdade de gênero é relativamente modesta na Coréia do Sul. O país 

possui um índice de 0.11, menor, inclusive, que a média dos países desenvolvidos 

(0.12). É o segundo menor índice da Ásia, perdendo apenas para Cingapura (0.08). 

Todavia, a população feminina ainda é acanhada no que tange à vida política: o sudeste 

asiático (12.5%) só perde na porcentagem de mulheres em assembléias legislativas 

para o oriente médio (10%), região conhecida pelos vários países com legislações 

machistas. Na Coréia a porcentagem de mulheres é de 14.7%. 

 

Região Média Variância 

América Latina 0.44 0.005 

Ásia Oriental 0.27 0.022 

BRICS 0.42 0.024 

Coréia do Sul 0.11 - 

Oriente Médio 0.46 0.023 

Países desenvolvidos 0.12 0.003 

Mundo 0.39 0.035 
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Tabela 21: Índice de Desigualdade de Gênero 

Fonte: PNUD, 2011. 

  

 

Região Média 

África 19.8% 

América Latina 18.7% 

Ásia Oriental e Pacífico 20.2% 

BRICS 19.2% 

Coréia do Sul 14.7% 

Europa Oriental e Ásia 

Central 

13.4% 

Oriente Médio 12.0% 

Países desenvolvidos 27.0% 

Sudeste Asiático 12.5% 

Mundo 17.7% 

 

Tabela 22: porcentagem de mulheres em assembléias legislativas 

Fonte: PNUD, 2011 

 

 Uma forma de expansão de oportunidades sociais se deu por meio da 

transmissão dos ganhos da globalização à população. Em 1990, apenas 0.02% da 

população possuía acesso à internet. Nas ultimas décadas, esse crescimento tomou uma 

forma logarítma e, atualmente, mais de 80% da população se beneficia desta tecnologia. 

 

 
Imagem 24: porcentagem da população com acesso à internet  

Fonte: BM, 2011. Elaboração própria. 
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 A taxa de suicídio, em contraponto, transmite o aspecto híbrido da sociedade sul-

coreana, na qual características de país desenvolvimento coexistem com peculiaridades 

de nação em desenvolvimento. Em 1990, a taxa era apenas de 7.9 a cada 100.000 

mortes. Hoje, esse número chega a 28.4, bem acima da média de países desenvolvidos 

como Reino Unido (6.2) e Países Baixos (7.8) (OCDE, 2011). 

 Nesse sentido, a população sul-coreana sente-se satisfeita com a qualidade de 

suas vidas, mas, concomitantemente, não se sente plenamente feliz. Os gráficos abaixo 

retratam uma sociedade descansada, orgulhosa de suas conquistas, que participa da 

vida política e possui qualidade de vida e um sistema de saúde adequado; mas que, em 

contrapartida, não é tratada com respeito, não se diverte, não se sente satisfeita com a 

liberdade de escolha, vive constantemente preocupada e entediada e possui um índice 

de depressão próximo a 20%. Mesmo os países em desenvolvimento, cujas populações 

em média não se sentem satisfeitas com a qualidade de vida, com a saúde, com o 

trabalho e com a liberdade de escolha, registra um índice de sensações negativas menor. 

 

 
Imagem 25: comparação de índices de satisfação 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 

 

 
Imagem 26: comparação de sensações positivas 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Satisfação 
com a 

liberdade de 
escolha

Vítimas de 
corrupção

Participação 
política

Satisfação 
com o 

trabalho

Satisfação 
com a saúde

Satisfação 
com a 

qualidade de 
vida

Em desenvolvimento

Coréia do Sul

Desenvolvidos

35%

45%

55%

65%

75%

85%

Descanso Tratado com 
respeito

Escolheu como 
o tempo foi 

gasto 

Orgulhoso de 
algo que fez

Aprendeu algo 
interesante

Divertimento Índice de 
Sensações 
Positivas

BRICS

Coréia do Sul

Japão

OCDE



69 
 

 
Imagem 27: comparação de sensações negativas 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 

 

  

5.2.7. Índice de Desenvolvimento Humano: um compilado geral 

 Depois de perpassados vários aspectos do processo de desenvolvimento da 

Coréia do Sul, conclui-se que o país fortificou a aquisição de capacidades de seus 

cidadãos, haja vista os altos graus de segurança econômica, alimentar, ambiental e da 

saúde. O fenômeno foi marcado, ainda, com uma cuidadosa preocupação com a 

igualdade de gênero e renda, de modo que os louros da riqueza foram transmitidos de 

forma significativamente homogênea entre os indivíduos. A liberdade e segurança 

política, a despeito das deficiências durante o período inicial de crescimento econômico, 

hoje também se posicionam em patamares elevados. Contudo, há obstáculos que 

remanescem e exigem respostas à altura dos formuladores de política, como, por 

exemplo, a ausência de medidas que visem reduzir o gritante descompromisso com as 

gerações futuras, refletido nos altos índices de emissão de CO2. Maneiras de se tornar a 

população mais feliz também necessitam ser pensadas. 

 A evolução do índice de desenvolvimento da Coréia do Sul, elaborado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ilustra o modo pelo qual o país 

conseguiu traduzir crescimento econômico em desenvolvimento humano. Em 1980, o 

índice se situava na casa dos 0.600 e, hoje, já rompeu a barreira dos 0.900. O país está 

no grupo especial de países com ‘um desenvolvimento humano muito alto’ na 15ª 

posição. Posiciona-se atrás apenas da Noruega, Austrália, Países Baixos, Estados Unidos, 

Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Liechtenstein, Alemanha, Suécia, Suíça, Japão, Hong 

Kong e Islândia.  

 Esse movimento reflete-se, não obstante, pela diferença percentual entre o índice 

da Coréia do Sul e o índice médio mundial. Em 1980, o IDH da Coréia do Sul era 19% 

maior que o IDH médio mundial. Entre 1980 e 2000,  o país cresceu linearmente em 

termos de desenvolvimento humano, até estacionar-se próximo dos 40% de diferença. 

Desde 2000, o índice alterna-se entre 36% e 38%. 
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Imagem 28: evolução do IDH da Coréia do Sul e do IDH médio mundial 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 

 

 

 
Imagem 29: evolução da diferença percentual entre o IDH 

da Coréia do Sul e o IDH médio mundial 

Fonte: PNUD, 2011. Elaboração própria 

 

 

 

6. Conclusão 
 

 À medida que a Coréia do Sul despontou como país que com sucesso superou os 

grilhões da pobreza e embarcou em um processo sustentado de crescimento econômico, 

surgiram concomitantemente inúmeros estudos puramente teóricos e outros com o 

objetivo de extrair lições que poderiam nortear políticas públicas vindouras. Esta 

literatura, rica em Collins et al. (1987), Johnson (1987), Lucas (1988), Haggard et al. 

(1991), Young (1995), Lim (2010) e Hasan (2011), apresentou explicações convincentes 

acerca do “milagre econômico” sul-coreano. 
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 Convém ressaltar, no entanto, que pouco se explorou os aspectos do 

desenvolvimento humano do país. Mesmo os escassos trabalhos nessa magnitude, como 

LEE (1990), PNUD (1990; 1996), SEN (2000 [1999) e Adelman (2011), enfatizaram 

fracamente ou com pouca riqueza de detalhes o fenômeno. Percebe-se nestes, dessa 

forma, uma preocupação latente em tratar majoritariamente de educação e, em menor 

escala, do sistema de saúde e distribuição de renda. Por mais que seja louvável 

apresentar como as capacidades à disposição dos cidadãos foram fortalecidas, uma 

abordagem de “desenvolvimento como liberdade” necessita suscitar, em complemento, 

a liberdade com a qual os indivíduos possuem para utilizar as capacidades adquiridas, 

suas sensações, satisfações, o envolvimento na vida política, social e cultural do país, etc.  

 Sob a égide desse objetivo, o presente trabalho procurou delinear, 

primeiramente, os aspectos teóricos acerca do fenômeno: quais são os determinantes 

do crescimento econômico? Como a literatura evoluiu nesse aspecto? O que determina o 

crescimento para os novos modelos de crescimento? O que é capital humano e quais são 

as críticas em relação o impacto de sua acumulação? O  que é, como se mensura e quais 

são os determinantes do desenvolvimento humano? O que significa segurança humana? 

Posteriormente, se interligou as interseções entre os processos de forma a mostrar ao 

leitor o que realmente conduz o crescimento econômico em direção ao desenvolvimento 

humano.  A quarta seção discorreu brevemente sobre a história contemporânea da 

Coréia do Sul. O artigo chega a seu ápice quando se ponderou os processos de 

crescimento e desenvolvimento sul-coreanos per se por meio de análise gráfica e análise 

exploratória de dados.  

 Os resultados encontrados ressaltam perspectivas duais, cujos aspectos 

dissonantes enfim convergiram ao final do processo. Dentre as categorias que 

acompanharam o crescimento econômico, observa-se a segurança econômica, a 

igualdade de renda, as garantias protetoras, a segurança alimentar, da saúde, ambiental, 

as oportunidades sociais (especialmente educação), a igualdade de gênero e de certo 

modo as facilidades econômicas. No entanto, até a década de 90 o país detinha níveis de 

segurança e liberdades políticas, garantias de transparência, direitos civis, certas 

satisfações e equidade intergeracional semelhantes a países em desenvolvimento. À 

medida que a década de 90 trouxe o advento da plena democracia ao país, esses 

aspectos convergiram para um nível digno de país desenvolvido. Sem surpresas, a 

diferença percentual entre o IDH médio da Coréia do Sul em relação ao IDH médio 

global pulou de 24% no início da década de 90 para 37% em 2011.  

 Os obstáculos que permanecem tocam, especialmente, as dificuldades do país em 

promover uma equidade entre as gerações presentes e futuras: as emissões de gás 

carbônico e contribuição de fontes de energia renováveis para a matriz energética do 

país ainda são alarmantes. Igualmente, são preocupantes os níveis de percepção da 

população quanto a algumas satisfações e sensações. Compreende-se, nesse sentido, que 

medidas que visem enfrentar esses males são os únicos impedimentos para a Coréia do 

Sul apresentar uma tradução perfeita de crescimento econômico em desenvolvimento 

humano. 
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