
Brief Papers nº1/99, CEsA, Lisboa, 1999

Condicionantes culturais e históricas das

reformas económicas pós-crise asiática:

o caso da Coreia do Sul

por
Bernardo Mota

Korean Advanced Institute of Science and Technology
Taejon, Coreia do Sul

bmota@stein.kaist.ac.kr

Os trabalhos reproduzidos nesta série são da
exclusiva responsabilidade dos seus autores.

O CEsA não confirma nem infirma
quaisquer opiniões neles expressas.

SUMÁRIO

Neste documento são focados pontos ligados ao confucionismo (filosofia
ainda hoje reinante na Coreia) e à sua influência na gestão das empresas. Acredita-
se que esta filosofia, aliada a condicionantes históricas, tenha influenciado, nos
últimos tempos,  certas práticas económicas do país, com especial relevo para o
período da crise económica asiática.

Tenta-se também averiguar os limites das reformas actuais ditadas pelo FMI
com base na problemática cultural. Focados são, igualmente, pontos ligados à
relação dos coreanos com os estrangeiros.

Finalmente, acredita-se que estes factores têm de ser tidos em consideração
numa análise mais ampla sobre perspectivas e tendências da economia coreana.

I. INTRODUÇÃO

Na secção II deste artigo, analisa-se, sem exaustão, alguns aspectos do
confucionismo no quadro da gestão da empresa e/ou na economia global. São
apontadas desvantagens mas também as benesses desta filosofia na resolução de
certos problemas.

As práticas comerciais coreanas, vistas à luz desta problemática, são discutidas
na secção III enquanto na secção IV são tratados aspectos ligados ao relacionamento



dos coreanos face aos estrangeiros. Na secção V são comentadas as reformas
económicas do actual governo, assim como o âmbito dos seus resultados face às
condicionantes confucionistas. A secção VI conclui o documento.

II. O CONFUCIONISMO NA REALIDADE ECONÓMICA COREANA

Os fundamentos confucionistas estabelecem que numa sociedade devem
existir dois fluxos de deveres: o dever do povo de trabalhar para o desenvolvimento
do Estado e o dever do governo de proteger e tomar a seu cargo o povo, possibilitando
o seu bem estar. Este princípio parte da hipótese de que, se a população sentir que o
governo se interessa pelos seus problemas, todos contribuirão mais eficazmente para o
bem do Estado. A filosofia confucionista não exclui, no entanto, a iniciativa privada e
a livre escolha. Se todos tivessem essa moral, então não precisariam de ser
governados e o governo, por seu turno, não precisaria de regular, impor restrições ou
utilizar a lei para punir. A intervenção do estado seria mínima, levando a um governo
eficaz. No caso de existir conflito, a solução é a negociação, compromisso e, por fim,
o consenso e a harmonia. Como consequência, estabelece-se um forte sentimento
comunitário na sociedade confucionista.

O confucionismo e a cultura coreana por ele influenciada eram, nos anos 60,
as razões apontadas para o atraso económico e civilizacional da Coreia. A excessiva
confiança depositada na hierarquia e o desdém em relação ao trabalho eficaz eram a
face visível desta filosofia. Mais tarde, o mesmo confucionismo tornou-se na
explicação oficial para o sucesso explosivo registado nos anos 70 e 80 (o PNB per
capita passou de 318 dólars em 1972 para 10.600 dólars em 1996). No meio da grande
agitação da crise asiática, o confucionismo foi mais uma vez lembrado mas desta feita
para ser acusado de gerar uma administração pouco transparente, baseada na
hierarquia ou, mais propriamente, na faixa etária.

Podemos então perguntar como é que o confucionismo pode ser ao mesmo
tempo a fonte de todos os males e de todas as virtudes? O Ocidente tem tendência
para interpretá-lo como uma filosofia exótica, sem dúvida interessante, mas sobre
uma tela de um certo anacronismo. No entanto, na maior parte das vezes não é
compreendido na medida correcta. Mais incompreendidas ainda são as suas estreitas
relações com a sociedade coreana e o modo como influencia decisões a todos os
níveis, desde o seio da família, passando pela gestão das chaebol (grandes
conglumerados de empresas coreanas), até às altas esferas da estrutura política do
país.

No mundo empresarial, o confucionismo estabelece um certo número de
regras não escritas que são seguidas sem serem postas em causa. A título de exemplo,
é inaceitável estar a trabalhar sob a direcção de alguém de idade inferior. Os eventuais
méritos intelectuais não são tidos em grande conta. A própria progressão na carreira
profissional está estruturada deste modo, mesmo no sector privado. O idioma coreano,
fornece, por seu lado, um leque muito variado de ferramentas que asseguram o bom
funcionamento do sistema. Existem seis níveis linguísticos distintos (mais ou menos
respeitosos) para todas as situações.

Existe, para além disso, a inevitável cadeia hierárquica onde é importante
saber quem andou no liceu com quem ou, mais crucial ainda, quem é o sunbae (mais
velho) ou o hubae (mais novo). Por essa razão, talvez, a primeira informação que os
coreanos desejam obter é a idade, para desse modo, saberem em que posição se



devem colocar em relação ao seu interlocutor. Desta forma, não é de espantar que as
decisões fluam de cima para baixo, com pouco ou nenhum som de retorno da base.
Como resultado desta forma de proceder, existe falta de transparência na gestão,
aliada a uma estrutura muito pouco democrática, criando deste modo a possibilidade
(não rara) de ter conselhos de administração que são claramente incompetentes e
despóticos.

A história e a cultura coreanas dão uma envergadura diferente a certos destes
aspectos. A Coreia possui uma mão de obra de bom nível educacional, com um forte
sentido de ética no trabalho — que a leva a trabalhar pelo menos cerca de 50
horas/semana — , que está disposta ao sacrifício pessoal com vista ao bem comum,
que continua a ser definido segundo o ponto de vista da elite dirigente. Todavia, a
quantidade de tempo que o trabalhador coreano passa no local de trabalho não é, de
modo algum, totalmente empregue na actividade profissional. Por estranho que possa
parecer, também não é o que se espera dele. A presença no local de trabalho funciona
como uma demonstração de respeito para com o empregador, sendo considerado de
boa ética participar nas actividades extra-laborais que a empresa abundantemente
organiza. É muito importante que se crie uma atmosfera que identifique as pessoas
com a empresa. Mesmo que a crise tenha vindo a alterar um pouco esta realidade,
muitas das vezes a presença no local de trabalho é muito mais importante que a
produtividade demonstrada.

Este aspecto leva-nos a pensar que o que é tido por ineficácia pelos ocidentais
é, na realidade, uma forma importante de relacionamento e de percepção do ambiente
de trabalho pelos coreanos. Termos como “número de horas de trabalho efectivo” não
têm o mesmo sentido que na cultura ocidental. De um ponto de vista da eficaz gestão
de empresas é bem claro que a mão de obra coreana necessita de uma liderança
racional e de uma boa dose de aumento de produtividade. Cada companhia tem o seu
código ético próprio que versa, por exemplo, sobre os rituais de saudação. Nos
primeiros meses de actividade, o recém chegado recebe uma formação especial sobre
estas questões. A etiqueta tem um papel importante e deve, a todo o custo, ser
respeitada.

Estes particulares, de grande influência confucionista, estabelecem um acordo
tácito entre a entidade empregadora e o trabalhador. Estamos perante uma situação
que, no contexto europeu, se assemelha aos tempos medievais, em que os senhores de
então são os tycoon das chaebol e os vassalos, os trabalhadores.

A gestão dos recursos humanos não segue uma estrita análise orçamental ou as
perspectivas de mercado. É mais provável que ceda ao código de ética confucionista.
Em tempos de rápido crescimento, a entidade patronal emprega massivamente, sendo
a carga suportada pelo grande fluxo comercial. Em tempos de crise económica, como
no caso da actual crise asiática, o volume de encomendas baixa dramaticamente e os
centros de produção trabalham a menos de 50% das suas capacidades, originando um
excesso de mão de obra. As empresas de maior dimensão suportam, em muitos casos,
a carga social do sobre-emprego. Muito possivelmente, será a razão para uma taxa de
desemprego abaixo dos 10% apesar do retrocesso dramático da economia em 1998,
quando se verificou uma taxa de (de)crescimento do produto de cerca de -5,8%. O
debate sobre a segurança social começa a desenhar-se com o agravamento das
condições de vida. Existem já planos avançados para a criação de um "pára-quedas"
social, actualmente inexistente.



A contínua robotização e o consequente excesso de mão de obra originou a
pesquisa de novos mercados, com a introdução de novos produtos. Esta situação é
uma das explicações para a enorme diversificação das chaebol. Outro aspecto
interessante é o facto de os hábitos de consumo dos coreanos estarem intimamente
ligados à reputação da empresa. Assim, se uma das chaebol se lançar em
despedimentos massivos, o público reagirá negativamente, boicotando os seus
produtos. Uma vez mais, o confucionismo parece fornecer uma explicação: é
importante "não perder a face" ou admitir efectivamente que a empresa passa por
sérias dificuldades.

No reverso da medalha, este tipo de gestão possibilita rápidas tomadas de
decisão que serão muito provavelmente seguidas religiosamente por aqueles que se
situam em posições hierárquicas inferiores. Neste ponto, o confucionismo confronta-
se com a natural agressividade coreana. Efectivamente, durante os últimos 50 anos, o
país passou por graves crises políticas que levaram, por exemplo, ao assassinato do
General Jung Hee Park, antigo Presidente da República, em 1977. O país conheceu
eleições livres e universais apenas em 1988, se bem que o confucionismo advogue a
liberdade de expressão. Até ao início da crise asiática, as manifestações laborais eram
frequentes e por vezes violentas. Em oposição quase paradoxal, os anos de 1997 e
1998 conheceram um número extremamente baixo de greves e de agitação laboral
digna desse nome. Mesmo quando o won, a moeda nacional, estava em queda livre e o
desemprego saltava de 2% em 1996 para os 9% actuais, a população pareceu
compreender a situação e os sacrifícios foram aceites por todos, apesar do carácter
pouco conciliador dos coreanos. Quando o gabinete do presidente Kim Dae Jung
anunciou cortes salariais (que chegaram, em certos casos, a 50%, em 1997), a
sociedade coreana reagiu, apesar de tudo, de forma bastante condescendente.

III. PRÁTICAS COMERCIAIS POUCO ORTODOXAS

O modo como os coreanos fazem negócios dá muitas dores de cabeça ao
ocidental desprevenido... e até ao prevenido. O não respeito pelos acordos de
comércio internacional e a falta de disciplina financeira são práticas correntes na
Coreia. Algumas dessas práticas são caracterizadas pelo dumping selvagem (como no
caso recente do aço coreano nos Estados Unidos), pela falta de transparência das
relações entre as chaebol, o sistema financeiro e o governo ou pelas elevadas barreiras
alfandegárias a produtos estrangeiros. Os Estados Unidos e a Coreia têm, aliás, um
grande número de casos em disputa na Organização Mundial do Comércio
(OMC/WTO), sendo o mais conhecido o da indústria automóvel, a que não será
alheio, naturalmente, o enorme déficit comercial americano.

As chaebol são conglomerados de empresas que reúnem actividades muito
diversas, desde o automóvel até aos dentífricos, passando pelos telemóveis. Os casos
típicos são a LG, a Samsung, a Daewoo ou a Hyundai, que fabricam praticamente
todos os produtos de consumo. Os altos crescimentos registados por estes
conglomerados foram alimentados por enormes empréstimos contraídos junto de
bancos estrangeiros, sedentos de grandes e rápidos rendimentos.

Alguns destes empréstimos não foram suficientemente acautelados, tendo uma
taxa de retorno muito inferior à esperada. Certas empresas registaram mesmo
rendimentos inferiores ao custo do capital. À medida que a situação se ia agravando,



mais dinheiro afluía do estrangeiro, criando uma grande quantidade de empréstimos a
curto prazo que não podiam ser reembolsados.

Entretanto a IMF Crisis (i.e. as consequências, nomeadamente ao nível da
produção e do emprego, da aplicação dos programas de estabilização conjuntural
financiadas pelo FMI) como ficou conhecida, também originou, por seu lado, a
desculpa universal para todos os males do país: das infra-estruturas aos transportes,
passando pelo estado de crescente poluição, nas grandes cidades. Se é verdade que a
crise económica foi abafada no seu início, também é verdade que houve um nítido
exagero no seu termo. A IMF crisis tornou-se, aliás, uma excelente invenção, no
domínio da publicidade e do marketing.

Na classe de práticas pouco ortodoxas podemos incluir também:

• O financiamento das chaebol por parte do governo, protegendo-as da
competição estrangeira, fechando o mercado doméstico a importações e
investimento externo.

• Proliferação das decisões de gestão desajustadas, que levaram a uma sobre-
capacidade produtiva nas indústrias principais, não tendo em conta as
condições do mercado. Por exemplo, enquanto os EUA têm apenas três
construtores automóveis, a Coreia do Sul tem cinco.

Em conclusão, a gestão "à coreana" pauta-se por um certo amadorismo, parca
avaliação dos riscos e autoritarismo. É mais reactiva do que preventiva. As modernas
técnicas de gestão empresarial são um must, para o país.

IV. A RELAÇÃO DOS COREANOS COM OS ESTRANGEIROS

Os coreanos são um povo acolhedor e geralmente afável com os estrangeiros.
Quando a IMF crisis rebentou, o país sofreu uma vaga de nacionalismo exacerbado e
um sentimento anti-estrangeiro generalizado, que ía desde a recusa de comprar
produtos estrangeiros até a ataques continuados nos media. A pouco e pouco, a
situação foi-se invertendo. Neste momento, os coreanos compreendem que a crise foi
criada por eles próprios e pelos desajustamentos estruturais do país. No entanto, o
nacionalismo coreano já não é novo, tendo raízes (e explicação) nas várias vagas de
invasões japonesas, mongóis e chinesas. Para além disso a população coreana é
etnicamente homogénea e com poucos contactos históricos com o ocidente.

A estas razões, junta-se o sentimento de vulnerabilidade geográfica e política,
face aos dois gigantescos vizinhos asiáticos (a China e o Japão). Um provérbio
coreano reza que: "quando duas baleias lutam, são as costas do camarão que ficam
quebradas." A ocupação japonesa de 1910-1945 atiçou mais ainda esses sentimentos.
Assim, a história e a cultura podem explicar o excesso de proteccionismo e aversão ao
investimento estrangeiro. Se bem que as classes dirigentes coreanas tenham
compreendido que hoje esse proteccionismo não é sustentável, não é dado adquirido
que a população, em geral, tenha a mesma percepção. Sem dúvida que, nesse aspecto,
a crise económica recente teve um papel catalisador da mudança a partir do momento
em que as causas da crise começaram a ser assimiladas. Nesse sentido, o governo
prevê que o investimento estrangeiro atinja 13% do PNB em 2003.

As empresas coreanas não têm sido geridas visando satisfazer o que é (pelo
menos aparentemente) o interesse dos accionistas (o aumento dos dividendos ou das



cotações) mas sim com vista ao aumento de parcela de mercado, num objectivo de
crescimento.

Contrastando com esta situação, os investidores estrangeiros procuram, na sua
maior parte, eficácia e estabilidade de rendimentos. É caso corrente, nas joint-
ventures, o accionista coreano, mesmo não sendo maioritário, ser quem efectivamente
gere a empresa por ser ele quem tem o respeito e a obediência dos empregados. Em
muitos casos, o conselho de administração não passa de um selo oficial do patrão, que
pode nem sequer ter de participar nas reuniões.

As empresas estrangeiras têm vindo a investir com alguma intensidade,
durante 1998 e princípios de 1999. Os maiores investimentos têm vindo da BASF, da
Coca-Cola, da Proctor&Gamble e da Kellogg's. No entanto, a Ford não conseguiu
concluir a aquisição da Kia Motors, muito provavelmente devido ao excesso de zelo
nacionalista. Certos sindicatos têm mesmo pedido aumentos de salário como
compensação por trabalhar para uma empresa estrangeira. No entanto, a
impopularidade das chaebol, assim como o desemprego crescente, têm suscitado uma
mudança de mentalidade em relação às empresas não coreanas.

V. REFORMAS ECONÓMICAS NO PÓS-CRISE ASIÁTICA; RESULTADOS E LIMITES
LIGADOS A CONDICIONANTES CULTURAIS.

Desde que entrou em funções, em Dezembro de 1997, o gabinete do
presidente Kim Dae Jung tem feito pressão junto das cúpulas das chaebol no sentido
de fomentar a troca de subsidiárias, o encerramento de empresas não rentáveis e de
fraco potencial ou os cortes da sobre-produção. Um exemplo bem claro desta política,
apelidada de Big Deal, foi a recente permuta entre a Samsung Motors e a Daewoo
Microelectronics ou a aquisição da LG Semiconductors pela Hyundai. A figura do
presidente, foi, em várias ocasiões, a chave que desbloqueou contendas intermináveis.
O facto de haver uma figura nacional e, de um ponto de vista confucionista, de maior
status, age como catalisador de todo o processo. Acredito que muitas dessas
contendas entre as chaebol, se tivessem tido um tratamento puramente legalista, ter-
se-iam arrastado indefinidamente. Neste caso, a preferência confucionista para o
consenso e o compromisso, mais do que pela punição legal, tem sido benéfica para o
país.

O povo coreano tem um espírito empreendedor bastante desenvolvido e uma
enorme capacidade de se desembaraçar de situações desconfortáveis. Somado a estes
factos indesmentíveis, os coreanos têm uma incrível força de vontade e um alto
sentido patriótico. Essas serão algumas das causas apontadas para o chamado
"milagre coreano". Estas características permitem também que a Coreia esteja a sair
da crise de uma forma rápida, com perspectivas de retorno a um crescimento positivo
já em 1999.

Entretanto, o país registou o segundo maior superavit comercial em 1998,
apenas inferior ao do Japão. Para isso concorreu a grande subida das exportações mas
também, sem dúvida, a drástica redução das importações. A Coreia assinou acordos
especiais com países do Médio Oriente, referentes à venda de petróleo, uma das
principais importações do país. Nos dias mais negros da crise, era considerado um
sacrilégio ou, no mínimo, uma provocação, adquirir viaturas alemãs de alta cilindrada
ou consumir vinhos europeus. No entanto, esses hábitos voltam agora a ser
retomados, tendo o primeiro trimestre deste ano registado um aumento significativo



nas importações, sinal inequívoco de que a Coreia está a sair a passos largos da crise.
Para além disso, a bolsa de Seul, estimulada pela baixa nas taxas de juro, tem batido
vários recordes desde finais de Fevereiro 1999, dando sinais de vida redobrada.

O won estabilizou face ao dólar americano depois de uma boa recuperação no
último trimestre de 1998, (o câmbio passou de 850-900 won/dólar, antes da crise, até
quase 2000 won/dólar no espaco de semanas) situando-se neste momento a cerca de
1200 won/dólar. Em Dezembro desse ano começou a ser pago o famoso empréstimo
do FMI, criando confiança nos mercados internacionais. Instituições financeiras de
renome mundial, como a Moody's ou a Merryl Lynch, têm vindo a considerar várias
empresas coreanas como, de novo, credíveis para o investimento estrangeiro. Para
colmatar muitas das deficiências do sistema económico e financeiro, o gabinete do
presidente Kim Dae Jung tem vindo a aprovar um certo número de reformas
estruturais:

• As empresas cotadas na bolsa de Seul (Korea Stock Exchange-KSE)
deverão ter pelo menos 1/4 de directores externos à companhia.

• Deverá existir uma maior transparência, nas transações entre os bancos e as
chaebol.

• O sistema financeiro passa a ter uma fiscalização mais apertada, regulando
o volume de empréstimos contraídos ao exterior.

O resultado concreto dessas medidas dependerá igualmente de factores como a
mudança de mentalidade, mudança essa que requer mais do que um pacote de
reformas para evoluir. O poder do patrão, em certos casos, passa por cima do que está
escrito.

A corrupção é generalizada aos mais diversos níveis. Singapura, Estado
também ele de influência confucionista, instaurou leis severas que, apesar de
raramente aplicadas, criaram um ambiente livre de corrupção. Nesse particular, a
Coreia pode tirar alguns ensinamentos da experiência daquele país.

Por outro lado, a Coreia tem uma grande quantidade de mulheres com
formação universitária que ficam relegadas a trabalhos domésticos. Por essa razão, a
gestão das empresas é quase exclusivamente masculina. É de esperar que a vaga de
mudança atinja também a distribuição do poder e igualdade de oportunidades.
Todavia, neste momento, as empresas estrangeiras parecem ser as únicas a aproveitar
estes recursos humanos. Na óptica confucionista, a educação e o enriquecimento
intelectual são pontos chave e prioridades dos governos. O elevado nível educacional
da população coreana é um trunfo importante de que o país goza e que lhe permitiu
um tão rápido desenvolvimento tecnológico.

Acredita-se que numa sociedade mais legalista, não corporativista e
fortemente individualista (como o modelo ocidental) a gestão de uma crise de tal
amplitude não teria sido possível de uma forma tão pacífica, unânime e com
resultados tão positivos num prazo (apesar de tudo) tão curto. De um ponto de vista
coreano, foram tempos de grande agitação social e instabilidade, mesmo se a situação
laboral se encontrava mais calma do que, por exemplo, em França no mesmo período
e num quadro económico de crescimento. Neste particular, os media ocidentais deram
uma imagem um pouco errónea da questão.

O confucionismo tem-se mostrado uma filosofia bastante eficaz para guiar um
país durante tempos de grave crise económica. Do meu ponto de vista é uma das



primeiras causas para as perspectivas optimistas da economia coreana em 1999.
Outros "tigres" asiáticos, também atingidos pela crise parecem recuperar fôlego muito
mais lentamente. Pode, no entanto, ser argumentado que os alicerces económicos da
Coreia eram (e são) mais robustos comparados com os da Tailândia ou da Indonésia.
No entanto, as reformas estruturais do sistema financeiro e empresarial,
nomeadamente a "limpeza" orçamental e da dívida das chaebol pedidas pelo FMI,
têm sido implementadas a maior velocidade que nos outros "tigres" asiáticos.

Tem sido argumentado que pode estar a emergir um modelo coreano como
resposta ao excepcionalismo asiático. Com efeito, nos últimos 15 anos, o país tem
registado grandes avanços, a nível político, ganhando com isso a democracia. O
desenvolvimento na Coreia não é inconsistente, sendo acompanhado de ganhos no
plano democrático. William H. Thornton [1] em "Korea and East Asian
Exceptionalism" defende que este modelo existe de facto e que servirá de base para o
desenvolvimento dos países do sudeste asiático.

VI. CONCLUSÃO

Acredita-se que numa análise económica ou financeira da crise coreana (e
asiática), das suas consequências e do resultado das reformas é indispensável ter em
conta factores culturais e históricos e as especificidades sociais. O confucionismo é a
mais influente destas características. São revistos alguns pontos da sua influência na
tomada de decisões a nível económico. Acredita-se que certos aspectos confucionistas
actuam como catalisadores da recuperação económica, não devendo, por isso, ser
completamente postos de parte porque anacrónicos. A Coreia poderá vir a ser um
modelo de desenvolvimento, aliando, de um modo original, variáveis diversas como o
confucionismo, a globalização e a liberalização económica, com a condição de ser
introduzido um certo rigor na administração. Finalmente, estou convencido que uma
sociedade confucionista não é incompatível com um desenvolvimento económico e
democrático, num quadro de uma realidade cada vez mais global.
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