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RESUMO 

O tema de nosso trabalho é o uso da dimensão cultural por parte da Coreia do Sul para o 

desenvolvimento de seu soft power. Dessa forma, tratamos nesse artigo do processo de 

internacionalização da cultura sul-coreana observado nas últimas décadas, denominado 

também de onda coreana ou Hallyu, explicando alguns de seus motivadores e identificando 

qual o papel do Estado sul-coreano para o avanço desse processo, e por fim tratando de seus 

principais resultados para o incremento do soft power e da diplomacia cultural sul-coreana. 

Concluímos a partir de nossa pesquisa que o Estado sul-coreano teve função importante para 

alavancar o processo da Hallyu globalmente, o qual ao longo do século XXI contribuiu para a 

expansão do soft power sul-coreano, com o uso ativo da dimensão cultural pelos governos do 

país em termos diplomáticos e de economia criativa. Neste trabalho, utilizamos uma 

metodologia baseada em revisão de literatura que inclui pesquisas sobre o tema, mas também 

relatórios divulgados por agências sul-coreanas importantes no fomento da cultura do país 

doméstica e globalmente.  
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ABSTRACT 

The subject matter of our work is the use of the cultural dimension by South Korea for the 

development of its soft power. Thus, we address in this article the process of 

internationalization of South Korean culture observed in the last decades, also called the 

Korean wave or Hallyu, explaining some of the motivators for this process and identifying the 

role of the South Korean state for the progress of this process, and finally addressing its main 

results for the increase of South Korean soft power and cultural diplomacy. We conclude from 

our research that the South Korean state played an important role in leveraging the Hallyu 

process globally, which throughout the 21st century contributed to the expansion of South 

Korean soft power, with the active use of the cultural dimension by the country's governments 

in diplomatic and creative economy terms. In this work, we use a methodology based on a 

literature review that includes research on the topic, but also reports released by important 

South Korean agencies in promoting the culture of the country domestically and globally. 

 

Keywords: South Korea; Hallyu; Soft Power; Cultural Diplomacy; K-Pop; K-Drama. 

 

INTRODUÇÃO 

Nossa pesquisa buscará estudar o que envolve a internacionalização acentuadamente 

observável, desde o final dos anos 1990, da cultura popular da Coreia do Sul pelo mundo e sua 

relação com o Estado sul-coreano e com o soft power exercido pelos sul-coreanos nas primeiras 

décadas do século XXI. 

Nessa perspectiva, a pesquisa buscará responder três principais problemas: quais fatores 

beneficiaram a expansão internacional da cultura sul-coreana? Qual foi o papel do Estado sul-

coreano nesse processo? Quais são as relações identificadas entre a expansão cultural da Coreia 

do Sul e o aumento do soft power do país no sistema internacional? 

A pesquisa justifica-se na necessidade e interesse de compreender mais a fundo a 

expansão acelerada de elementos e mídias culturais da Coreia do Sul  - como cinema, música, 

séries, jogos online, gastronomia e o modo de vida coreano de forma geral - ao longo do globo 

desde a segunda metade da década de 1990, incluindo seu recente sucesso dentro de países do 

Ocidente em um processo que ficou denominado de Hallyu (ou “Onda Coreana”); sendo que 

essa expansão pode ser identificada ao hoje lembrarmos de nomes como BTS, Psy e Blackpink 

na música (ou o gênero do k-pop como um todo), o filme Parasite e seu diretor Bong Joon-ho 

no cinema, e o termo “dorama/drama” que é usado para nomear as novelas e séries coreanas 

cada vez mais presentes inclusive em serviços de streaming de sucesso como a Netflix como 
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por exemplo o fenômeno global Round 6 lançado em 2021. Entretanto, muitas vezes esse 

fenômeno é apenas observado de forma passiva, sem uma reflexão de suas intenções e o porquê 

dessa disseminação da cultura popular sul-coreana ocorrer tão rapidamente e principalmente as 

intenções do próprio país e de seus atores na propagação de sua cultura popular no sistema 

internacional, o que nos leva a necessidade de aprofundar-se nesse processo em busca de 

compreender suas motivações, objetivos e como seus resultados – especialmente o incremento 

do soft power do país pela esfera cultural em aspectos como melhoria da imagem da Coreia do 

Sul externamente - podem estar sendo utilizados por parte das forças dirigentes sul-coreanas na 

arena da política internacional em busca de facilitar o alcance dos interesses nacionais da Coreia 

do Sul junto aos demais atores internacionais – sejam eles políticos/diplomáticos, de segurança 

ou econômicos - especialmente em um país de menores recursos militares.  

Nossa pesquisa terá foco teórico e explicativo, buscando identificar os fatores que 

servem de alicerce para a internacionalização da cultura popular sul-coreana e relacionar essa 

expansão com um aumento do soft power da Coreia do Sul no sistema internacional, assim 

como explicar e contribuir para a compreensão desse processo ao longo da pesquisa. Assim, o 

método de abordagem dessa pesquisa parte essencialmente de duas hipóteses dedutivas: que a 

internacionalização da cultura popular sul-coreana levou a um aumento do soft power do país 

no sistema internacional; e que o Estado sul-coreano teve papel relevante e ativo na elaboração 

e prática desse processo. Será também utilizada uma metodologia qualitativa e com 

investigação técnica de bibliografias e dados secundários – como demais trabalhos acadêmicos 

e livros sobre o tema – assim como documentos e relatórios divulgados por instituições públicas 

e privadas ligadas ao governo sul-coreano. 

A primeira parte de nosso artigo buscará explicar dois dos principais conceitos gerais 

que pautam o tema da pesquisa – o de soft power e o de diplomacia cultural -, enquanto que a 

segunda parte focará em explicar contextos e fatores que levaram a Coreia do Sul a centralizar 

maiores esforços na sua indústria cultural nacional e na internacionalização de sua cultura, e 

qual foi o papel do Estado sul-coreano e de seus governos nesse processo. Já na terceira parte 

buscaremos demonstrar os principais resultados positivos que mostram a contribuição da 

Hallyu na construção de uma imagem positiva da Coreia do Sul ao longo do globo, na obtenção 

de novos recursos econômicos através da exportação cultural e da economia criativa, e no uso 

de figuras públicas internacionais sul-coreanas oriundas desse processo em eventos 

internacionais de cunho diplomático de forma a atrair maior atenção do sistema internacional 

para temas considerados importantes para o governo sul-coreano; na quarta parte, faremos um 
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contraponto mostrando os principais problemas e desafios da Hallyu atualmente e para os 

próximos anos, especialmente junto aos vizinhos asiáticos.  

 

1. Os conceitos de soft power e de diplomacia cultural 

O conceito de soft power foi definido inicialmente pelo cientista político norte-

americano Joseph Nye Jr. em sua obra “Bound To Lead: The Changing Nature of American 

Power”, publicada no ano de 1990. Nye Jr. busca alertar os Estados Unidos sobre a necessidade 

do país realizar maiores investimentos em formas de poder alternativas que se tornaram cada 

vez mais importantes ao curso da segunda metade do século XX e que iam além da visão por 

muitos séculos prevalente de que o poder se definia basicamente pelas capacidades militares 

dos Estados – quantidade e qualidade de armamentos, contingente de soldados e infraestrutura 

militar -, caso os Estados Unidos quisesse manter sua supremacia e hegemonia no sistema 

internacional. O autor define fatores como os militares – que definem a capacidade do Estado 

de se defender de ameaças externas pelo uso da força e de impor suas vontades quando 

necessário pela ameaça ou simples intimidação indireta através de um poder militar superior ao 

dos demais Estado -, a quantidade populacional e de recursos naturais de um Estado, e também 

a capacidade desse Estado de impor suas vontades aos demais a partir de uma superioridade 

econômica – ameaças de sanções econômicas ou oferecer ajudas econômicas como modo de 

“suborno”– como componentes do que chama de “hard power”.  

Algumas das mudanças observadas no sistema internacional – e principalmente a partir 

da década de 1970 - que levam o autor a fazer esse alerta aos Estados Unidos e a cunhar o 

conceito de soft power se referem ao avanço da capacidade de influenciar as relações 

internacionais de atores não-estatais como as grandes corporações transnacionais, as 

organizações internacionais, as organizações não-governamentais de caráter transnacional e 

grupos de opinião pública da sociedade civil global; o avanço do processo de globalização 

apoiado pelas novas tecnologias de comunicação e transportes e também pela financeirização 

do capital que contribuíram para um aumento significativo e complexificação da 

interdependência entre os Estados e também entre estes e os demais atores das relações 

internacionais; a ampliação da influência econômica, cultural e diplomática de possíveis 

Estados rivais naquele período - especialmente Japão e as potências da Europa ocidental que 

haviam se recuperado dos danos sofridos na Segunda Guerra Mundial; o poder de atração 

ideológica crescente e notório, já observado na disputa ideológica entre os Estados Unidos e a 

União Soviética durante a Guerra Fria, que tornou o elemento ideológico como fator de cálculo 

necessário nas políticas de poder dos Estados; e a crescente importância dos “novos temas” na 
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política internacional como as questões dos direitos humanos, dos refugiados, do 

desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero, combate a desigualdade social, e dentre 

outros. 

Dessa forma, ainda que Nye Jr. afirme que o poder militar deve continuar sendo 

desenvolvido pelos Estados Unidos, alerta para que apenas investir no poder militar já não é 

mais o suficiente para que o país consiga alcançar seus objetivos nesse mundo mais complexo 

das décadas finais do século XX, sendo necessário encontrar um equilíbrio e investir também 

em outros instrumentos de poder que passaram a ser vitais para que os norte-americanos 

conseguissem convencer – pela atração ideológica, cultural e/ou diplomática, por exemplo – os 

demais Estados e atores internacionais a contribuírem para metas que fazem, também, parte de 

um programa de manutenção da predominância dos Estados Unidos na sociedade internacional, 

fazendo-os crer que adotar determinadas ações lideradas pelos americanos seria o melhor 

também para eles e para o sistema internacional como um todo, não recorrendo apenas a 

imposições e projeções de poder a partir do medo ou intimidação que geravam um desgaste 

constante na imagem dos Estados Unidos nesse novo contexto internacional e produziam 

lacunas que poderiam ser aproveitadas a partir do uso inteligente do soft power por parte de 

outras potências interessadas em aumentar sua projeção de poder no sistema. 

Para Nye Jr., alguns dos mais importantes instrumentos que fazem parte do soft power 

são: o nível tecnológico de um país; a estruturação e qualificação em termos de instituições e 

profissionais nacionais que fazem parte da área de política externa do Estado e a capacidade de 

ser um ator influenciador em instituições internacionais (ou mesmo líder na construção de novas 

instituições), que juntamente com o nível de estruturas de comunicações e informações levam 

a construção de determinado Estado como um grande player na esfera diplomática; a 

capacidade que o Estado possui de construir e expandir determinadas ideologias universais de 

seu interesse para outros países e instituições internacionais; e a influência cultural que o país 

possui na esfera externa a qual pode ser construída através da exportação de mídias - como 

filmes, séries, músicas, livros, jogos, dentre outros – as quais podem contribuir para a 

disseminação de determinados valores ao longo do globo, para tornar determinado país mais 

conhecido e para melhorar a imagem deste dentro do sistema internacional, e assim fortalecendo 

laços de atração da sociedade internacional para com aquele país. 

O Departamento de Estado dos Estados Unidos (2005) conceitua a diplomacia cultural 

como uma forma dos Estados de elevarem sua segurança nacional e melhorarem a sua imagem 

no exterior, permitindo que junto da disseminação de mídias e instrumentos de cultura nacional 

também sejam exportados valores e padrões de vida de determinado país para os demais, 
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tornando-os gradualmente mais aceitáveis e normalizados ao longo do sistema internacional, e 

aumentando a confiança dos outros Estados e povos em relação aquele país; isto também 

contribuiria para o alcance de objetivos nacionais tendo em vista que uma visão mais positiva 

de um país dentro do sistema internacional aumenta as possibilidades de este conseguir manter 

e formar cooperações e intercâmbios com os demais países. A diplomacia cultural também é 

definida como um canal importante para a manutenção de relações sadias e neutras com outros 

países, assim como uma forma não convencional de diplomacia que pode ir além dos órgãos 

oficiais de Estado e alcançar de forma mais diretamente às sociedades civis de outras nações. 

Kang (2013) define a diplomacia cultural como sendo multidimensional e com múltiplos 

propósitos – podendo ser usada tanto como um instrumento de poder como para influenciar em 

mudanças na própria cultura em si -, e diretamente ligada a três esferas: a social, através da 

construção e expansão de uma identidade cultural; a política, através do soft power; e a 

econômica, através da economia criativa com a criação de valor cultural dentro do mercado 

global. 

Assim, a diplomacia cultural pode ocorrer a partir de várias práticas: investimentos nas 

indústrias culturais de um país e na exportação de suas produções e serviços culturais para 

outros países (como filmes, séries, músicas, jogos online, gastronomia e moda); realização de 

eventos culturais junto a outros países não apenas para promover a cultura nacional como 

também para fortalecer elos diplomáticos; uso de figuras públicas de alcance internacional 

oriundas da indústria cultura (atores, músicos, dentre outros) como atores diplomáticos que 

contribuem ativamente para a atração de outros povos para determinado país e até mesmo como 

participantes em reuniões e eventos de cunho diplomático; criação de centros culturais em 

outros países para promover a cultural nacional dentro destes; entre diversas outras formas.  

 

2. Fatores impulsionadores e o papel do Estado sul-coreano na Hallyu 

Após o final da Guerra da Coreia em 1953, a Coreia do Sul sofreu um processo acelerado 

de industrialização e crescimento econômico beneficiado por uma estratégia centrada no Estado 

ditatorial e desenvolvimentista em parceria com os chaebols – os grandes conglomerados do 

país -, com práticas estatistas e nacionalistas de proteção a esses conglomerados frente às 

concorrências internacionais e apoio na conquista de contratos benéficos a eles, de forma a 

conseguir tornar com sucesso muitos desses conglomerados e suas indústrias em grandes 

competidores internacionais com expansão de suas atuações por todo o mundo, aumentando 

significativamente suas exportações ao redor do mundo e conquistando taxas importantes de 

crescimento econômico. Porém, mudanças no contexto internacional pós-Guerra Fria, como o 
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avanço do modelo neoliberal e pressões constantes por parte da comunidade internacional e em 

especialmente do maior parceiro sul-coreano, os Estados Unidos, para que a Coreia do Sul se 

democratizasse politicamente e abrisse seus mercados e sistema financeiro para o mundo; além 

de mudanças e disputas domésticas no país durante os anos 80 e 90, fizeram com que esse 

modelo de desenvolvimento sul-coreano se esgotasse, tendo seu fim definitivo com a crise 

financeira asiática de 1997. (CRUZ, 2007) 

Com isto, nos anos 90 os sul-coreanos precisaram pensar em novas estratégias para 

manter o país em um ritmo ideal de crescimento econômico e, não apenas, observaram que 

ainda que o país tivesse obtido taxas consideráveis de crescimento econômico e industrialização 

nas últimas décadas, a Coreia do Sul ainda possuía influência na política internacional, imagem 

no exterior e capacidade institucional-diplomática inferiores a seus pares do Extremo Oriente. 

Dentro desse contexto, é também necessário notar as limitações geopolíticas de projeção de 

poder existentes em relação a Coreia do Sul, que se encontra localizada entre os poderios chinês 

e japonês, e é fortemente dependente dos Estados Unidos principalmente em questões de 

segurança militar frente a ameaça norte-coreana, acabando assim por servir aos estadunidenses 

como um entreposto na Ásia e principal aliada ao Japão na região na contraposição e formação 

de balança de poder frente ao crescimento chinês, possuindo pouca autonomia para elaborar 

projetos mais ambiciosos de política externa e projeção de poder.  

É nesse panorama que começam a surgir movimentos por parte de atores nacionais sul-

coreanos em relação a uma maior promoção da cultura popular do país não só internamente – 

frente ao maior fluxo de entrada de mídias culturais estrangeiras no país – mas também no 

exterior, iniciando-se programas de investimento massivo na música pop, no cinema, nas 

novelas e em outros elementos culturais sul-coreanos, idealizando a cultura como um dos novos 

eixos que permitiriam a Coreia do Sul a manter não só seu crescimento econômico, mas também 

acompanhá-lo também de um crescimento diversificado de seu soft power a partir da melhoria 

da imagem do país no exterior e do aumento de sua capacidade diplomática através da cultura, 

o que levaria ao que hoje chamamos de “onda coreana”. Desde então, os governos sul-coreanos 

seguintes mantiveram incentivos diversos, incluindo financeiros, para a indústria cultural sul-

coreana e para as exportações culturais do país; entretanto, autores como Cho (2005) afirmam 

que inicialmente a cultura era vista pelo Estado sul-coreano apenas como uma nova forma de 

conquistar ganhos financeiros para o país, e não ainda como um elemento utilizado para 

disseminar uma determinada imagem positiva do país no exterior ou como meio de fortalecer 

a diplomacia sul-coreana no cenário internacional, passando a ter esse papel apenas a partir da 

metade da década de 2000. 
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A partir do governo Rho Taewoo (1988-1992), o último liderado por militares mas que 

já possuía um caráter de transição para a democracia, inicia-se as primeiras inflexões na Coreia 

do Sul em sua dimensão cultural em prol de liberalizar as produções culturais ao longo de todo 

país – encerrando políticas presentes nas décadas de autoritarismo no país que mantinham fortes 

censuras e controle sobre as produções culturais circulantes pelo território nacional –, 

incentivando o desenvolvimento das indústrias culturais nacionais mas também promovendo o 

aumento de intercâmbios culturais com outros países, em busca de garantir o bem-estar cultural 

da população. Para isso, foi estabelecido o Ten-Year Master Plan for Cultural Development e 

a promoção do slogan “cultura para todas as pessoas”. 

Se por um lado o governo de Rho Taewoo contribuiu para o início de um processo de 

liberalização e incentivo ao bem-estar cultural no país, por outro suas políticas também 

acabaram por prejudicar a indústria cultural nacional no sentido de ter aberto de forma ampla o 

país para a entrada dos produtos culturais estrangeiros, principalmente em áreas como a dos 

cinemas. Porém, de acordo com Seungeun (2008, p. 210), no governo seguinte liderado por 

Kim Young-sam (1993-1998), é justamente a partir da observação da dominância dos filmes de 

Hollywood nas salas de cinema sul-coreanas e de todo o mundo, assim como as receitas obtidas 

globalmente por filmes estadunidenses como Jurassic Park – que na época somavam em valor 

as exportações de cerca 1,5 milhões de carros da Hyundai -, que se elabora em 1994 um relatório 

no Presidential Advisory Board on Science and Technology sobre como um maior investimento 

do país em sua cultura nacional (inicialmente, com um maior foco no cinema) poderia 

beneficiar em grandes ganhos econômicos no futuro para a Coreia do Sul, assim como acontecia 

com os Estados Unidos e Hollywood. 

Isso levou o governo de Kim Young-sam a criar no ano de 1995 o Culture Industry 

Bureau e estabelecer políticas de fomento à indústria cinematográfica nacional que vinha sendo 

fortemente abalada pelo fluxo acelerado e intenso de produções especialmente estadunidenses 

para o país, como o estabelecimento de uma porcentagem mínima de que 40% de tempo de tela 

dos cinemas sul-coreanos fosse preenchida com produções nacionais, além de incentivos fiscais 

para que corporações privadas investissem na indústria cinematográfica do país – a partir de 

mudanças na Motion Picture Promotion Law, o que atraiu a atenção e o capital de vários 

chaebols para o cinema nacional incluindo nomes como a Samsung e a Hyundai. As políticas 

culturais promovidas pelo governo de Kim Young-sam se adequavam ao que ele dizia ser a 

“criação de uma nova Coreia”.  

É no governo de Kim Dae-jung (1998-2003) que, porém, observa-se as maiores 

intervenções do Estado sul-coreano no fomento da internacionalização da cultura sul-coreana 
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não apenas com foco na economia nacional e consumo doméstico mas também em prol de 

incentivar a globalização da cultura sul-coreana: em 1999, o Ministério da Cultura, Esportes e 

Turismo do país passou a dar maior centralidade nas exportações culturais do país como fator 

vital para o desenvolvimento econômico sul-coreano após a Crise de 1997; houve políticas de 

aumento do orçamento anual reservado para a promoção cultural doméstica e internacional do 

país que no ano de 2000 já chegava a mais de um 1% do orçamento nacional total sul-coreano, 

observando-se em números absolutos um orçamento à cultura nacional de 47.6 bilhões de won 

em 1994 para 120 trilhões de won no ano de 20041; observou-se uma reformulação seguida de 

maiores investimentos e desenvolvimento de infraestrutura para a Korea Culture & Content 

Agency23, além da fundação de outras organizações culturais afiliadas ao Ministério da Cultura, 

Esportes e Turismo como o Korean Broadcasting Institute (KBI) e a Korean Game Industry 

Agency (KGIA), sendo essas 3 instituições algumas das que futuramente em 2009 se fundiram 

na organização que hoje é uma das mais importantes no processo de expansão e manutenção da 

globalização da hallyu – a Korea Creative Content Agency (KOCCA). 

Kim Dae-jung investiu fortemente na criação de cerca de 300 departamentos 

relacionados à cultura em universidades ao redor de todo o país a partir de projetos como o 

Broadcast Video Promotion Plan. Além disso, colocou-se em prática políticas fortes de 

proteção de direitos intelectuais, o que contribuiu para diminuir a disseminação de mídias 

culturais estrangeiras em detrimento das nacionais por meios ilegais como a pirataria. Em 1999, 

o governo Kim Dae-jung aprovou a Basic Law for Promoting Cultural Industries com o 

objetivo de facilitar a promoção do desenvolvimento e expansão da indústria e das exportações 

culturais do país, principalmente intensificando os incentivos e estruturas jurídicas para que 

empresas privadas – como os chaebols – investissem nas indústrias culturais do país de forma 

sólida e contínua. Não apenas, segundo YIM (2002, p. 43), seu governo buscou utilizar da 

cultura como elo diplomático com a Coreia do Norte, realizando projetos conjuntos na esfera 

cultural de forma a amenizar tensões com o norte e facilitar diálogos futuros no caminho da 

unificação. Em seu discurso de posse, Kim Dae-jung já mostraria sua preocupação em 

incentivar a cultura do país: 

 

We must pour our energy into globalizing Korean culture. We must embrace and 

develop the high values that are contained in traditional culture. The culture industry 

                                                 
1PARK, Mi Sook. South Korea Cultural History Between 1960s and 2012. University of Sheffield, School of 

East Asian Studies, pp. 104, 2014. 
2GNEDASH, Irina A.; IVANOV, Nikita S.; KHAIMINA, Alena D. The Korean wave as a tool of South Korea’s 

soft power in 1990-2020. Theories and Problems of Political Studies, vol. 10, pp. 47, 2021. 
3KANG AH, Park. The Growth of Cultural Industry and the Role of Government: the Case of Korea. 

Massachusetts Institute of Technology, pp. 19-20, 2008. 
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is one of the basic industries of the 21st century. Tourism, the convention industry, 

the visual industry, and special cultural commodities are a treasure trove for which a 

limitless market is awaiting. 

 

 Assim, a Coreia do Sul passou de um país que até então mantinha forte controle sobre 

a produção cultural nacional para um país que incentivava fortemente sua população a ser 

criativa e contribuir para a produção livre e disseminação culturais sul-coreanas e, não apenas, 

um país exportador de cultura – o que levou observadores chineses a cunharem o termo hallyu, 

que no alfabeto chinês tem como significado “onda coreana”, se referindo ao rápido 

adentramento e expansão da indústria cultural sul-coreana na China durante os anos finais dos 

anos 1990 e anos iniciais dos anos 2000, termo o qual passou a ser utilizado posteriormente 

pelos governos sul-coreanos e por todo o mundo para se referir ao fenômeno da globalização 

da cultura sul-coreana que, se inicialmente tinha um maior foco nas séries (k-dramas) e filmes 

coreanos, e depois se expandindo para a indústria musical (especialmente através do k-pop), 

hoje inclui nas maiorias das definições diversas outras formas de elementos culturais como a 

gastronomia, a moda, jogos online e os quadrinhos sul-coreanos (manhwas). Apesar da hallyu 

não possuir uma definição única e absoluta, usaremos aqui um entendimento compartilhado por 

Chang e Park (2012), em que: 

 

South Korea has been emerging as a powerhouse for the production of 

transnational pop culture which spread first to neighboring Asian coutrines, 

later to the Middle East and North Africa, and more recently to Europeu and 

the Americas. This phenomenon is referred to as “the Korean Wave (hallyu in 

Korean). [...] the term, hallyu, which was first coined by the Chinese press to 

refer to the unprecedented popularity of Korean television dramas in the late 

1990s in China and Japan (Korean Culture and Information Service, 2011). 

Later, the rave for Korean drama expanded to include not only music, dance, 

and film, but also literature, fashion, and even Korean cuisine and became the 

driving force in Korea’s tourism. The Korean government picked up on this 

phenomenon fairly quickly and went on a nationalistic campaign to promote 

hallyu in diferente ways.4 

 

Nos últimos anos, o orçamento cedido pelo Estado sul-coreano em favor dos estímulos 

às diversas indústrias culturais nacionais, aos intercâmbios e exportações culturais, e ao turismo 

cultural sofreram aumentos constantes, sendo que no ano de 2021 o Ministério de Economia e 

Finanças do país separou o montante de 696,1 bilhões de wons (ou 584,8 milhões de dólares) 

como orçamento anual em benefício da “onda coreana”, um aumento de 42.7% em relação a 

                                                 
4CHANG, Woong Jo; PARK, Shin-Eui. The Korean Wave: Cultivating a Global Fandom. Journal of Arts and 

Cultural Management, vol. 5, no. 2, pp. 89-108, 2012.  
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2020.5 Também há investimentos estatais na elaboração de festivais culturais sul-coreanos por 

diversos países do mundo, além da instalação de centros culturais sul-coreanos por outros países 

ao redor do mundo através do Serviço Coreano de Cultura e Informação (KOCIS) – organização 

afiliada do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo – desde 2009, chegando ao número de 42 

centros culturais em 32 países diferentes por todos os continentes do mundo no ano de 2020, 

contribuindo para expandir a cultura e imagem do país de forma mais aprofundada nesses 

países.6 Em 2020, o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo anunciou a criação da Hallyu 

Support and Cooperation Division, com foco total no apoio em tudo que envolve o estímulo 

interno e externo à Hallyu. 

Além dos investimentos e estímulos dos governos sul-coreanos ao longo das últimas 

décadas, outros fatores contribuíram para que a Coreia do Sul conseguisse rapidamente 

desenvolver ainda mais suas indústrias culturais e aumentar as exportações dessas mídias pelo 

globo: com muitos dos sul-coreanos recebendo estímulos ao longo das últimas décadas para 

vivenciar outras culturas, especialmente europeias e a estadunidense, e a realizarem estudos 

nesses países - além da acentuação do próprio processo de globalização – e depois retornando 

para a Coreia do Sul, foi possível que produções como as do k-pop mesclassem de forma 

atrativa elementos da música ocidental moderna mas também elementos legitimamente 

coreanos e asiáticos, facilitando seu adentramento em diferentes países, o que também ocorreu 

em certo grau em outras indústrias culturais como a do cinema (especialmente através de 

técnicas específicas de produção cinematográfica importadas do Ocidente), em um processo de 

hibridização cultural. Assim, como reforçado por Shim (2006, p. 25), os efeitos da crise de 

1997, o processo avançado de globalização e liberalização econômica e comercial pelo mundo, 

a evolução da internet e o surgimento das redes sociais globais, e também os preços 

considerados mais atrativos das mídias culturais sul-coreanas (como os dramas) em relação às 

japonesas e chinesas facilitaram a exportação cultural sul-coreana para os vizinhos asiáticos ao 

longo dos anos 2000, o que posteriormente permitiu que essa exportação se ampliasse para 

outros locais do globo, inclusive para países ocidentais. 

Todos os investimentos e estímulos estatais dados em favor do desenvolvimento da 

cultura sul-coreana e de suas indústrias, dos intercâmbios culturais com outros países, da 

distribuição de mídias culturais coreanas ao longo do mundo, no incentivo às exportações 

                                                 
5THE KOREA TIMES. Korea to hike 2021 promotional budget for ‘Korean Wave’. Disponível em: 

https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2020/09/398_295584.html. Acesso em: 30 de out. de 2021. 
6KOREAN CULTURE AND INFORMATION SERVICE. Organization. Disponível em: 

https://www.kocis.go.kr/eng/openOrganization.do. Acesso em: 1 de nov. de 2021. 

https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2020/09/398_295584.html
https://www.kocis.go.kr/eng/openOrganization.do
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culturais e também ao turismo cultural, surgiram efeitos importantes não só para o crescimento 

econômico e do PIB do país como também na construção de uma imagem positiva da Coreia 

do Sul junto aos outros países (especialmente como um país livre, democrático, confiável e 

cooperativo), na disseminação de diversos hábitos e aspectos culturais sul-coreanos ao redor do 

mundo – incluindo padrões de vida e comportamento, gastronomia, moda, etc – e na diplomacia 

cultural do país, indo muito além da expansão e do sucesso globais do k-pop, do cinema, das 

séries ou jogos sul-coreanos em si. Inicialmente, essa internacionalização da cultura sul-coreana 

pode melhor ser observada nos países vizinhos, como China e Japão, e no sudeste asiático – 

principalmente por proximidades geográficas ou por maiores afinidades culturais em 

comparação a países de outras regiões -, passando a se intensificar para países de fora da Ásia 

e principalmente para o Ocidente no final dos anos 2000 e na década de 2010. 

 

3. Os resultados da Hallyu para o soft power e diplomacia cultural sul-coreanos 

Ao tratarmos dos elementos que fazem parte da Hallyu e seus principais efeitos e 

resultados ao país, inicialmente citaremos alguns dos expoentes de algumas das mídias culturais 

sul-coreanas que nos ajudam a mostrar o alcance global alcançado pela cultura sul-coreana nas 

últimas décadas: no k-pop, é possível reconhecer facilmente grupos como BTS, Blackpink e  o 

artista solo Psy (conhecido mundialmente pelo seu hit “Gangnam Style” que viralizou pelo 

mundo na década passada) que conquistam cada vez mais espaços em rádios e em apresentações 

dentro do ocidente, alcançando maiores espaços em charts musicais globais como a Billboard; 

no cinema, temos a conquista do Oscar de melhor filme para Parasite e de melhor direção para 

Bong Joon-ho; nas séries, temos os recordes alcançados pelo sucesso mundial de Round 6, da 

Netflix. 

Nas últimas décadas, podemos observar ganhos econômicos relevantes trazidos pela 

Hallyu à Coreia do Sul através da economia criativa: apenas o k-pop, segundo estimativas 

oficiais do governo sul-coreano, garante ao país atualmente cerca de 10 bilhões de dólares 

anualmente, sendo que só o grupo BTS garante cerca de 5 bilhões de dólares por ano à Coreia 

do Sul; entre 2014, ano de estreia do grupo, e 2020, estima-se que o BTS tenha gerado uma 

receita acumulada de cerca de 47 bilhões de dólares, de acordo com o professor Kim Seiwan 

da Ewha Womans University.7 Em 2020, as receitas geradas pela música Dynamite lançada pelo 

boy group contribuíram para a criação de cerca de 7.928 novos empregos no período, segundo 

                                                 
7CGTN. K-Pop to offer support for South Korea’s pandemic-hit economy. Disponível em: 

http://news.cgtn.com/news/2020-09-23/K-Pop-to-offer-support-for-South-Korea-s-pandemic-hit-economy-

U1wOeZuhBC/index.html. Acesso em: 30 de out. de 2021. 

http://news.cgtn.com/news/2020-09-23/K-Pop-to-offer-support-for-South-Korea-s-pandemic-hit-economy-U1wOeZuhBC/index.html
http://news.cgtn.com/news/2020-09-23/K-Pop-to-offer-support-for-South-Korea-s-pandemic-hit-economy-U1wOeZuhBC/index.html
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o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo, algo ainda mais relevante considerando-se o 

cenário de pandemia do covid-19. Em 2020, dados do Korea Customs Service mostraram que 

apenas as exportações de álbuns e vídeos físicos de k-pop somaram um valor de 170 milhões 

de dólares entre janeiro e novembro daquele ano, sendo o Japão o país que mais importa esses 

produtos, seguido dos Estados Unidos e da China.8 

Se fossem incluídas as contribuições que os ídolos do k-pop geram ao promover 

produtos de beleza, a gastronomia e outras mídias culturais do país como os k-dramas e k-filmes 

– principalmente através dos programas de variedades dos quais participam ativamente e que 

hoje são facilmente assistidos e legendados por pessoas de todo o mundo por serviços como o 

Youtube -, esses números seriam ainda muito maiores. De acordo com a Federação 

Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), a Coreia do Sul é hoje o país que vivencia o maior 

crescimento em sua indústria musical no mundo, em grande parte graças ao k-pop – sendo o 

BTS o grupo vencedor e com maior registro de vendas no ano de 2020 segundo o Global Music 

Report 2021 da instituição. 

No que se refere às produções de k-dramas, devemos destacar a série Winter Sonata, 

usada pelo Ministério de Defesa da Coreia do Sul no ano de 2005 no Iraque como forma de 

fomentar imagem positiva do país e dos soldados sul-coreanos presentes naquele país à época 

para o mundo árabe, ao investir na disponibilização de toda a série para os meios de 

comunicação iraquianos; algo que se repetiu de forma bem-sucedida em 2013 durante episódio 

similar no Egito, que levou milhares de egípcios a enviarem cartas de apoio para a embaixada 

sul-coreana localizada na capital Cairo. De acordo com o estudo do Journal of Open Innovation, 

Winter Sonata também fora responsável por um aumento significativo no número de turistas 

japoneses para a Coreia do Sul: após a transmissão do k-drama pelo canal japonês NHK em 

2004, o número de turistas japoneses na Coreia do Sul aumentou em cerca de 35,5% de 2003 

para 2004. De forma geral, relatório divulgado pela Organização do Turismo da Coreia do Sul 

em 2004 apontou que 47% dos turistas entrevistados visitaram o país naquele ano por influência 

de k-dramas.9 

Também cabe destaque ao k-drama Dae Jang Geum de 2005, que se tornou a série de 

televisão mais assistida da história em Hong Kong com quase três milhões de telespectadores 

                                                 
8YE-EUN, Jie. Exports of k-pop albums, vídeos hit record. The Korea Herald. Disponível em: 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201217000834. Acesso em: 1 de nov. de 2021. 
9BAE, Eun-song; CHANG, Meehyang; PARK, Eung-Suk; KIM, Dae-cheol. The effect of Hallyu on tourism in 

Korea. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, vol. 3, no. 22, 2017. 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201217000834
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e foi transmitida em 91 países10, o qual teve como uma de suas motivações de criação 

justamente mostrar mais da cultura sul-coreana para o mundo – especialmente da cultura mais 

tradicional, tendo em vista que era uma série histórica. De forma geral, os k-dramas contribuem 

para mostrar valores extremamente apreciados pelos sul-coreanos, como: a família, a 

fidelidade, o respeito aos mais velhos, assim como aspectos do confucionismo ainda central na 

sociedade sul-coreana.11 

Atualmente, observa-se um aumento também no consumo de séries coreanas e sua alta 

distribuição em serviços de streaming internacionais como a Netflix, que afirmou que os lucros 

obtidos com a distribuição de mídias sul-coreanas chegou ao valor de 356 milhões de dólares 

em 2020.12 Em outubro de 2021, a série sul-coreana Round 6 bateu o recorde de visualizações 

de qualquer série lançada na plataforma da Netflix, chegando a mais de 111 milhões de 

visualizações em apenas um mês de lançamento13 – a série mostra não só dificuldades 

financeiras existentes na vida de muitos sul-coreanos, como também trabalha com elementos 

do padrão de vida coreano, como por exemplo os jogos clássicos de infância praticados pelas 

crianças de todo o país.  

A indústria cinematográfica coreana talvez seja, dentre aquelas que fazem parte das 

mídias culturais do país, a que recebe investimentos há mais tempo. Como tratado 

anteriormente, após observar o sucesso econômico estrondoso que filmes de Hollywood como 

Jurassic Park geravam aos Estados Unidos, os sul-coreanos passaram a intensificar 

investimentos em prol de sua cultura, mas inicialmente, com talvez mais afinco, na indústria 

cinematográfica desde 1995. Já em 1999, pôde-se observar o primeiro grande resultado desse 

cinema sul-coreano revigorado: o filme Shiri, que pode ser dito como o primeiro grande 

blockbuster dessa “nova onda” do cinema sul-coreano (planejado e financiado na época pela 

Samsung), atraiu cerca de 6 milhões de telespectadores ao redor dos cinemas de toda a Coreia 

do Sul – batendo o recorde da época que até então pertencia ao filme Titanic, que havia atraído 

cerca de 4,3 milhões de telespectadores sul-coreanos - e foi exportado para diversos países da 

                                                 
10SUNGEUN, Shim. Behind the Korean Broadcasting Boom. NHK Broadcasting Studies, no. 6, pp. 225-226, 

2008. 
11JACKSON, Brianna. Confucianism and Korean Dramas: How Cultural and Social Proximity, 

Hybridization of Modernity and Tradition, and Dissimilar Confucian Trajectories Affect Importation Rates 

of Korean Broadcasting Programs between Japan and China. Virginia Commonwealth University’s Journal 

of Undergraduate Research and Creativy, May 2017. 
12BRZESKI, Patrick. Netflix Reports South Korea Profit Jump in Rare Public Disclosure. The Hollywood 

Reporter. Disponível em: https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/netflix-reports-south-

korea-profit-jump-in-rare-public-disclosure-4166254. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 
13REUTERS. ‘Round 6’ bate recorde e se torna série mais vista da história da Netflix, diz empresa. 

Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/12/round-6-bate-recorde-se-torna-serie-mais-vista-

da-historia-da-netflix-diz-empresa.ghtml. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 

https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/netflix-reports-south-korea-profit-jump-in-rare-public-disclosure-4166254
https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/netflix-reports-south-korea-profit-jump-in-rare-public-disclosure-4166254
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/12/round-6-bate-recorde-se-torna-serie-mais-vista-da-historia-da-netflix-diz-empresa.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/12/round-6-bate-recorde-se-torna-serie-mais-vista-da-historia-da-netflix-diz-empresa.ghtml
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Ásia, alcançado sucesso em locais como Japão e Hong Kong; o filme e sua recepção tanto 

doméstica quanto internacional elevou a autoestima não só da indústria cinematográfica sul-

coreana como da população coreana, que passou a apoiar massivamente as produções nacionais, 

entendendo que os filmes nacionais não ficariam mais devendo às grandes produções 

hollywoodianas da época.14 

Nos anos seguintes, outros blockbusters sul-coreanos foram lançados com grande 

sucesso doméstico e com crescente atenção recebida pelo público de outros países, 

especialmente pelos vizinhos asiáticos, dentre eles: Joint Security Area (2000), Friends (2001), 

Simildo (2003), e King and the Clown (2005); que contribuíram para elevar a porcentagem do 

mercado doméstico sul-coreano nos cinemas nacionais de 15.9% em 1993 para 50% em 2001, 

2003, 2004 e 2005. Em 2004, a Coreia do Sul exportava cerca de 193 filmes para ao menos 62 

países diferentes, um aumento brutal de apenas 15 filmes em 1995, aumentando as receitas com 

exportações cinematográficas de 200 mil para 58 milhões de dólares em menos de dez anos.15 

Segundo o Korean Film Council (KOFIC), apesar da pandemia, no ano de 2020 as exportações 

de filmes sul-coreanos subiram em uma porcentagem de 13,3% em relação a 2019, chegando 

ao valor de 83,6 milhões de dólares; por outro lado, houve queda considerável de 73,7% na 

bilheteria devido ao contexto pandêmico que chegou a fechar as salas de cinemas por quase 

todo o ano.16 Para Shim (2006, p. 34), foi devido aos bem-sucedidos investimentos desde a 

segunda metade da década de 1990 que o cinema sul-coreano também passou, no século XXI, 

a chamar maior atenção dos festivais internacionais de cinema, como os de Cannes, Berlim e 

Veneza. 

A trajetória da nova onda do cinema sul-coreano culminou finalmente na obtenção do 

sonhado Oscar em 2020 com o filme Parasita (2019), que levou não só a estatueta de melhor 

filme e tornando-se assim o primeiro filme de língua não-inglesa na história a ganhá-la, como 

também de melhor filme estrangeiro, melhor roteiro original, e de melhor diretor para Bong 

Joon-ho; além disto, obteve diversas outras premiações ao redor do mundo até os primeiros 

meses de 2020, incluindo a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2019. Parasita obteve uma 

bilheteria total de cerca de 260 milhões de dólares, sendo a maior parte desta quantia obtida 

                                                 
14HAVIS, Richard James. Shiri: how 1999 South Korean action blockbuster changed Asian cinema forever. 

South China Morning Post. Disponível em: https://www.scmp.com/lifestyle/entertainment/article/3002848/shiri-

how-1999-south-korean-action-blockbuster-changed. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 
15JUKNEVIČIŪTĖ, Laima. The soft power implications of the new South Korea cinema: Approaching 

audiences in East Asia and Lithuania. Vytautas Magnus University: Acta Orientalia Vilnensia, vol. 12, no. 1, 

pp. 126, 2011. 
16NOH, Jean. Korean international film sales up 43% during tough 2020. Screen Daily. Disponível em: 

https://www.screendaily.com/news/korean-international-film-sales-up-43-during-tough-2020/5157292.article. 

Acesso em: 7 de nov. de 2021. 

https://www.scmp.com/lifestyle/entertainment/article/3002848/shiri-how-1999-south-korean-action-blockbuster-changed
https://www.scmp.com/lifestyle/entertainment/article/3002848/shiri-how-1999-south-korean-action-blockbuster-changed
https://www.screendaily.com/news/korean-international-film-sales-up-43-during-tough-2020/5157292.article
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fora da Coreia do Sul.17 Locais presentes no filme se tornaram rapidamente pontos turísticos 

internacionais, passando a ser exibidos na linha de frente do site oficial de turismo da cidade de 

Seul; não apenas, o filme reflete aspectos mais profundos da sociedade sul-coreana, servindo 

não só para mostrar hábitos e elementos da cultura sul-coreana para o público internacional mas 

também denunciando a desigualdade social ainda existente no país e que ressoou nas 

populações de muitos outros países os quais também sofrem com problemas de desigualdade 

social. Segundo dados do Korea Film Council (KOFIC), no ano de 2019 as receitas geradas 

pelo mercado de filmes sul-coreanos eram de um valor estimado de 5 bilhões de dólares, com 

pelo menos 226 milhões de telespectadores ao redor do mundo. Esses números diminuíram em 

2020 devido à pandemia do covid-19, caindo para 4 bilhões de dólares e 60 milhões de 

telespectadores, respectivamente.18 

Outro setor da indústria cultural sul-coreana que merece destaque é o de jogos: em 

relatório divulgado pela The Korea Creative Content Agency (KOCCA) em 2020, as 

exportações de jogos sul-coreanos geraram ao país no ano de 2019 um montante total de 6,9 

bilhões de dólares, e a indústria de jogos abarca sozinha cerca de 12% das receitas totais obtidas 

pela Coreia do Sul com a exportação de conteúdos culturais, se firmando como a quarta maior 

indústria de jogos do mundo sendo responsável por cerca de 6.3% do total do mercado global 

de jogos.19 Na produção de jogos, se destacam as empresas NCSoft, Nexon e Netmarble; com 

alguns dos atuais jogos desenvolvidos e exportados pela Coreia do Sul sendo Lineage, 

KartRider e The Seven Deadly Sins: Grand Cross.20  

Outra consequência positiva tanto economicamente como na melhoria da imagem do 

país através do soft power exercido através da “onda coreana” é o aumento relevante observado 

no turismo de estrangeiros para a Coreia do Sul desde o final dos anos 1990. Grande parte dos 

programas de atração turística realizados pela Coreia do Sul possuem a participação de famosos 

artistas sul-coreanos que possuem maior popularidade internacional, sejam eles idols 

pertencentes aos grupos de k-pop ou atores e atrizes de k-dramas e filmes, de forma a atrair 

ainda mais o desejo dos turistas de visitarem e conhecerem o país e, principalmente, 

                                                 
17GUERINI, Elaine. Bong Joon-ho, de “Parasita”, agora uma série do HBO: “Quero que o público morra de 

rir com os meus filmes e sinta a barriga retalhada”.  São Paulo: Valor Econômico. Disponível em: 

https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2021/08/15/bong-joon-ho-de-parasita-agora-uma-serie-do-hbo-quero-que-o-

publico-morra-de-rir-com-os-meus-filmes-e-sinta-a-barriga-retalhada.ghtml. Acesso em: 30 de out. de 2021. 
18NOH, Jean. Korean international film sales up 43% during tough 2020. Screen Daily. Disponível em: 

https://www.screendaily.com/news/korean-international-film-sales-up-43-during-tough-2020/5157292.article. 

Acesso em: 7 de nov. de 2021. 
19LEE, Ji Yeon. South Korea: leading the way in the Gaming Industry. Nextrends Asia. Disponível em: 

https://nextrendsasia.org/south-korea-leading-the-way-in-gaming-industry. Acesso em: 1 de nov. de 2021. 
20BYUNG-WOOK, Kim. Games exports outstrip K-pop 10 times over: report. The Korea Herald. Disponível 

em: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200708000870. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 

https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2021/08/15/bong-joon-ho-de-parasita-agora-uma-serie-do-hbo-quero-que-o-publico-morra-de-rir-com-os-meus-filmes-e-sinta-a-barriga-retalhada.ghtml
https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2021/08/15/bong-joon-ho-de-parasita-agora-uma-serie-do-hbo-quero-que-o-publico-morra-de-rir-com-os-meus-filmes-e-sinta-a-barriga-retalhada.ghtml
https://www.screendaily.com/news/korean-international-film-sales-up-43-during-tough-2020/5157292.article
https://nextrendsasia.org/south-korea-leading-the-way-in-gaming-industry
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200708000870
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vivenciarem diretamente aspectos culturais ligados a Hallyu – uma estratégia análoga a 

utilizada por grandes empresas privadas (como LG, Samsung e Hyundai) do país para atrair 

novos consumidores globais a partir de contratos publicitários com grandes figuras da Hallyu. 

Segundo estudo publicado no Journal of Open Innovation, no ano de 1998 – que marcou o 

início da Hallyu - o número de turistas que visitaram a Coreia do Sul foi de cerca de 300.000, 

enquanto que no ano de 2014 esse número já havia subido em quatro vezes, chegando ao 

patamar de quase 12 milhões de turistas estrangeiros.21  

Ainda, de acordo com o relatório da Organização do Turismo da Coreia do Sul, no ano 

de 2019 pelo menos 1,11 milhões de estrangeiros visitaram o país especificamente para comprar 

produtos ou realizar experiências diretamente ligadas a Hallyu (7,4% do total de turistas que 

visitaram o país naquele ano, com essa porcentagem subindo para 55,3% e mais de 8,5 milhões 

de pessoas se incluirmos a culinária coreano e visitas a templos budistas como parte da Hallyu), 

tendo como destaque o k-pop22; sendo que os turistas diretamente ligados ao interesse por 

produtos e conteúdos hallyu gastaram um total de mais de 1 bilhão de dólares no país, o que 

resultou em um ganho de mais de 2 bilhões de dólares no PIB total da Coreia do Sul em 2019; 

ademais, houve um aumento acelerado nas exportações da indústria musical e outras formas de 

conteúdo sul-coreanos, sendo que a taxa média de aumento anual da participação do k-pop 

dentro do aumento das exportações musicais sul-coreanos era de 41,7%. O Korean Times 

publicou que no ano de 2020 as exportações de produtos e serviços ligados a Onda Hallyu 

chegaram ao patamar de 12,3 bilhões de dólares, um aumento de 22.4% em relação ao ano de 

2018. No começo de 2021, a Korea Foundation divulgou seu relatório anual denominado 

Global Hallyu referente ao ano de 2020 e realizado em parceria com o Ministério de Relações 

Exteriores da Coreia do Sul, o qual divulgou a existência de 1.835 fã-clubes relacionados a 

cultura hallyu com um total de 104 milhões membros ao redor de 98 países pelo mundo.23 

Lee Geeun (2009) defende que a expansão cultural popular sul-coreana contribui para 

que o país expanda seu soft power e alcance uma melhor imagem dentro de outras nações, o 

que favorece a Coreia do Sul: a aumentar sua segurança externa tendo em vista que uma 

melhoria na imagem do país também diminuiria o surgimento de possíveis animosidades que 

chegassem a vias militares contra o país; a fazer parte de cooperações com outros países através 

                                                 
21BAE, Eun-song; CHANG, Meehyang; PARK, Eung-Suk; KIM, Dae-cheol. The effect of Hallyu on tourism in 

Korea. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, vol. 3, no. 22, 2017. 
22YONHAP NEWS AGENCY. Los turistas fanes del ‘hallyu’ gastan US$1.700 por persona em Corea del Sur 

em 2019. Disponível em:  https://sp.yna.co.kr/view/ASP20200716000800883?site=lang_sp. Acesso em: 1 de nov. 

de 2021. 
23THE KOREA TIMES. Number of hallyu fans around the world surpasses 100 million. Disponível em: 

https://www.koreatimes.co.kr/www/culture/2021/02/703_302463.html. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 

https://sp.yna.co.kr/view/ASP20200716000800883?site=lang_sp
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do uso de suas ferramentas culturais em negociações e encontros diplomáticos; a disseminar os 

modos de vida e valores sul-coreanos em outros países; e a cunhar heróis e celebridades sul-

coreanas a nível global 

A hallyu também é usado ativamente pelo governo sul-coreano como um instrumento 

diplomático, tendo como exemplos o episódio em que artistas de k-pop como o grupo feminino 

Red Velvet e a vocalista Seo Joo-Hyun do grupo Girls’ Generation foram convidadas a se 

apresentar na capital norte-coreana (Pyongyang) em uma série de apresentações que marcavam 

as vésperas de uma reunião entre os governos das duas Coreias e que foram, de forma geral, 

bem recebidas pela plateia norte-coreana presente nas apresentações.24 Além disso, a 

importância do k-pop para o país em seu reconhecimento cultural frente ao mundo também 

ficou representado durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, realizados na cidade sul-

coreana de PyeongChang, onde o grupo masculino de k-pop EXO e a artista solo CL (ex-

integrante do grupo feminino 2NE1) foram escolhidos para se apresentarem na cerimônia de 

encerramento daquele evento que ficou também marcado pela unificação de uma única equipe 

entre as duas Coreias na disputa das competições de hóquei no gelo feminino.  

O grupo BTS realizou discursos na Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) nos anos de 2018, 2020 e 2021 (e inclusive performando seu hit Permission to 

Dance na edição de 2021) – sempre com um foco importante às crianças e aos jovens ao redor 

do globo e com parceria com a UNICEF na campanha Love Myself que tem como objetivo 

apoiar a saúde mental, financeira e os sonhos das crianças e dos jovens ao redor do mundo, 

contribuindo para espalhar uma imagem positiva também da Coreia do Sul através de ações e 

discursos motivadores e solidários. O BTS e o fundador da Big Hit Entertainment, empresa do 

qual o boy group faz parte, também discursaram em outros palcos da política e diplomacia 

internacional como na ASEAN-South Korea Commemorative Summit de 2019, na qual também 

houve apresentação da artista solo de k-pop Hyuna.25 

Em 2021, o grupo feminino Blackpink foi nomeado embaixador oficial da 26ª 

Conferência das Nações Unidas para a Mudança no Clima (COP26) realizada no Reino Unido, 

não apenas discursando nesta como atuando de forma ativa na conscientização sobre a 

                                                 
24HICAP, Jonah. Red Velvet, Seohyun meet North Korean leader Kim Jong Un. Metro UK. Disponível em: 

https://metro.co.uk/2018/04/02/red-velvet-seohyun-meet-north-korean-leader-kim-jong-un-7434813. Acesso em: 

7 de nov. de 2021. 
25REVISTA QUEM. BTS faz discurso com mensagem de esperança na ONU: “Geração que abraçou 

mudanças”. Disponível em: https://revistaquem.globo.com/Entretenimento/kpop/noticia/2021/09/bts-faz-

discurso-com-mensagem-de-esperanca-na-onu-geracao-que-abracou-mudancas.html. Acesso em: 7 de nov. de 

2021. 

https://metro.co.uk/2018/04/02/red-velvet-seohyun-meet-north-korean-leader-kim-jong-un-7434813
https://revistaquem.globo.com/Entretenimento/kpop/noticia/2021/09/bts-faz-discurso-com-mensagem-de-esperanca-na-onu-geracao-que-abracou-mudancas.html
https://revistaquem.globo.com/Entretenimento/kpop/noticia/2021/09/bts-faz-discurso-com-mensagem-de-esperanca-na-onu-geracao-que-abracou-mudancas.html
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importância da defesa ao meio-ambiente através das mídias oficiais do grupo.26 Esses episódios 

cada vez mais recorrentes vêm mostrando a ressonância que figuras famosas da Hallyu podem 

ter para a diplomacia sul-coreana e para a imagem positiva do país como um ator ativo em 

diversas causas globais, além de se enquadrem em uma política diplomática definida pelo 

primeiro Manual de Diplomacia Cultural lançado ainda no ano de 2010 através do Ministério 

das Relações Exteriores e Comércio, sob governo de Lee Myung-bak, que definia a cultura 

como um dos três pilares da diplomacia sul-coreana.27 

Observa-se que desde o final dos anos 1990, principalmente para as gerações mais 

jovens, a imagem da Coreia do Sul passou a ser mais positiva especialmente em países vizinhos 

onde se havia imagens mais negativas ou indiferentes em relação ao país por questões históricas 

e políticas. Se antes a Coreia do Sul, assim como a Coreia do Norte, era vista por muitos apenas 

como um país rodeado por guerras, colonizações, pobreza, atrasado, ditatorial e centrado em 

valores fechados e negativos como o machismo, hoje o país é visto como industrializado, 

moderno, democrático, aberto, criativo, líder em tecnologia, pacífico e com o qual se é desejoso 

cooperar, além de uma potência cultural. Ainda que não se possa colocar a transformação da 

imagem sul-coreana apenas na conta da Onda Hallyu, é inegável a relevância desta em uma 

parte significativa da melhoria da imagem externa do país ao longo do globo. Segundo Park 

Gil-sung (2013), professor na Universidade da Coreia e presidente da Associação Mundial para 

Estudos ‘Hallyu’: 

 

“Before ‘Hallyu’, people associated Korea with the Korean War, poverty and at the 

most, labor-intensive industry workers. But after ‘Hallyu’, people started receiving 

new information ― Korea is now a dynamic country of great pop culture, food, and 

even more, with great products. The fact that an increasing number of people are 

learning the language, the essence of a culture, for the sake of their understanding, not 

business purposes, is very encouraging.” 

 

Nesse sentido, o Korean Culture and Information Service (KOCIS), realizou uma 

pesquisa online em 2019 sobre a imagem da Coreia do Sul com pessoas do exterior; a amostra, 

porém, foi limitada: cerca de oito mil pessoas de 16 países diferentes responderam à pesquisa, 

na qual resultou que aproximadamente 77% dos entrevistados possuíam uma imagem positiva 

sobre a Coreia do Sul. O k-pop e os filmes coreanos foram ditos pelos entrevistados como a 

maior razão pela imagem positiva destes em relação ao país, sendo o k-pop ainda declarado 

                                                 
26KOREA JOONGANG DAILY. Blackpink chosen as ambassador for this year’s COP26. Disponível em: 

https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/02/26/entertainment/kpop/Blackpink-COP26-United-Nations-

Climate-Change-Conference/20210226161700361.html. Acesso em: 07 de nov. de 2021. 
27MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, REPUBLIC OF KOREA. Public Diplomacy of Korea. Disponível em: 

https://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_22841/contents.do. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 

https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/02/26/entertainment/kpop/Blackpink-COP26-United-Nations-Climate-Change-Conference/20210226161700361.html
https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/02/26/entertainment/kpop/Blackpink-COP26-United-Nations-Climate-Change-Conference/20210226161700361.html
https://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_22841/contents.do
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pelos entrevistados como a palavra-chave que melhor define a imagem nacional sul-coreana; 

entre as personalidades sul-coreanas mais conhecidas, em primeiro lugar ficou o atual 

presidente Moon Jae-in, seguido do boy group BTS e do ator Lee Min-ho – conhecido por 

diversas participações k-dramas famosos internacionalmente. 

No Global Hallyu Trends 2020 elaborado e divulgado pela Korean Foundation for 

International Cultural Exchange (KOFICE) – fundação privada afiliada ao Ministério da 

Cultura, Esportes e Turismo – que mostrou os resultados de uma pesquisa realizada em 2019 

com 8.000 pessoas consumidoras de conteúdos hallyu ao redor de 17 países, o k-pop foi citado 

pela maioria (18.5%) dos entrevistados como a imagem a qual mais associavam com a Coreia 

do Sul, seguido da comida coreana e dos k-dramas. 62.1% dos entrevistados pela pesquisa 

afirmaram que suas percepções sobre a Coreia do Sul se tornaram mais positivas após 

consumirem conteúdos hallyu. 

Entretanto, Fisher (2014) em seu relatório sobre a Coreia do Sul alerta que o processo 

de internacionalização e exportação cultural sul-coreana para outros países veio se tornando 

cada vez mais intenso e unilateral nos últimos anos, gerando alguns sentimentos negativos por 

parte de países como China e Japão em relação a entrada massiva de mídias culturais sul-

coreanas em seus países sem contrapartidas igualitárias em projetos de intercâmbio cultural – 

até mesmo, para alguns mais radicais, com acusações de uma espécie de “colonialismo cultural” 

por parte da Coreia do Sul – o que poderia estar ameaçando a própria cultura e padrões de vida 

desses países, especialmente em relação às suas gerações mais jovens, sendo necessário que a 

Coreia do Sul retome maiores focos em projetos também de intercâmbio cultural junto aos 

demais países para diminuir possíveis animosidades.  

Recentemente, o governo chinês vem atuando para reprimir o que chama de uma cultura 

nociva “de fãs” e “idols” – que para muitos, é claramente um descontentamento do governo 

chinês com padrões de comportamento e cultura importados especialmente da cultura do k-pop 

– que incluiu até mesmo a exclusão de contas de ídolos sul-coreanos na rede social mais famosa 

e utilizada na China, o Weibo. Segundo as autoridades chinesas, esse tipo de cultura afastava 

os jovens do país do que verdadeiramente seria importante em prol da alienação, de 

comportamentos tóxicos, radicalismos e do desperdício exagerado de dinheiro em produtos de 

ídolos ou na compra de votos em votações envolvendo esses artistas, o que acaba por atingir 

diretamente as importações de k-pop para o país e os fãs de k-pop chineses. A agência 

reguladora de rádio e TV da China também anunciou a proibição da aparição de homens com 

“estética afeminada” e maquiagem nos programas de entretenimento, o que estaria aumentando 

principalmente com o crescimento nos últimos anos de grupos e artistas chineses ao modelo “k-
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pop” na China. Em 2017 já houve atritos entre os governos chinês e coreano em relação a Onda 

Hallyu quando, em resposta a permissão da Coreia do Sul de sediar um sistema de defesa 

antimísseis dos Estados Unidos em seu território, os chineses baniram serviços de streaming 

coreanos, proibiram a apresentação de grupos coreanos no país, não permitiu a exibição de 

novas séries (dramas) coreanos nas televisões chinesas e editou todos os comerciais existentes 

na China que apresentavam algum artista coreano, gerando danos financeiros importantes para 

a indústria cultural sul-coreana naquele período – porém, em 2019, parte dessas proibições 

foram revogadas.2829 

O Japão também busca apaziguar a crescente e alta influência cultural sul-coreana em 

seu território através do Cool Japan – algo parecido com um modelo japonês da Hallyu - e 

projetos para intensificar investimentos em sua indústria cultural para também melhorar sua 

imagem no exterior e recuperar espaços que a cultura sul-coreana tomou pela Ásia e no próprio 

Japão.30 Ao longo das últimas duas décadas, surgiram alguns movimentos anti coreanos no país 

que incluíram inclusive movimentos mais radicais e mesmo xenofóbicos em relação aos sul-

coreanos31; em 2010, chegou a haver uma petição com cerca de seis mil japoneses contra a Fuji 

TV por esta transmitir muitos dramas coreanos, exigindo maiores restrições às mídias coreanas 

na televisão japonesa, algo que faz parte de diversas outras manifestações ocorridas durante a 

última década no Japão contra a Hallyu e seu adentramento significativo no país.32 

Na pesquisa anteriormente citada realizada pelo KOCIS, observou-se um aumento 

significativo da porcentagem de avaliações negativas sobre a imagem da Coreia do Sul com os 

entrevistados do Japão: de 9,8% na pesquisa realizada em 2019 para 53,2% em 2020, porém 

com a principal causa sendo o conflito entre os dois países sobre as compensações exigidas 

pelos coreanos aos japoneses para as famílias que sofreram com trabalho forçado durante o 

período da colonização japonesa na península coreana, com a suprema corte sul-coreana dando 

veredito obrigando empresas japonesas a pagar altos valores para famílias sul-coreanas – o que, 

porém, afetou as relações comerciais entre os dois países e as exportações de produtos e serviços 

                                                 
28YONHAP NEWS AGENCY. Exports of hallyu goods dip on THAAD row with China. Disponível em: 

https://en.yna.co.kr/view/AEN20161212001900320. Acesso em: 2 de dez. de 2021. 
29MAIZLAND, Lindsay. The surprising reason why China is blocking South Korean music vídeos and TV. 

VOX. Disponível em: https://www.vox.com/latest-news/2017/3/3/14795636/china-south-korea-pop-culture-

kpop-attacks-thaad. Acesso em: 2 de dez. de 2021. 
30KELTS, Roland. Japan Spends Millions in Order to Be Cool. Time. Disponível: 

https://world.time.com/2013/07/01/japan-spends-millions-in-order-to-be-cool. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 
31NOTRE DAME NEWS. Japanese far-right hate group helped popularize anti-Korean sentiment. 

Disponível em: https://news.nd.edu/news/japanese-far-right-hate-group-helped-popularize-anti-korean-sentiment. 

Acesso em: 15 de nov. de 2021. 
32KOZHAKHMETOVA, Dinara. Soft Power of Korean Popular Culture in Japan: K-Pop Avid Fandom in 

Tokyo. Lund University, Centre for East and South-East Asian Studies, pp. 38-40, 2012. 

https://en.yna.co.kr/view/AEN20161212001900320
https://www.vox.com/latest-news/2017/3/3/14795636/china-south-korea-pop-culture-kpop-attacks-thaad
https://www.vox.com/latest-news/2017/3/3/14795636/china-south-korea-pop-culture-kpop-attacks-thaad
https://world.time.com/2013/07/01/japan-spends-millions-in-order-to-be-cool
https://news.nd.edu/news/japanese-far-right-hate-group-helped-popularize-anti-korean-sentiment
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sul-coreanos para o Japão, incluindo os relacionados à Hallyu, com o Japão removendo a Coreia 

do Sul da lista de países com tratamento preferencial para exportar sem necessidade de obter 

licenças específicas, o que gera maior burocracia para os sul-coreanos exportarem ao Japão, e 

a Coreia do Sul indo até a Organização Mundial do Comércio (OMC) prestar queixa contra os 

japoneses.33 Nesse sentido, o relatório anual Global Hallyu 2020 mostrou uma queda no número 

de fã-clubes ligados à cultura hallyu pela Ásia, principalmente pelo declínio observado 

justamente em China e Japão nos últimos três anos.34 

Já na pesquisa realizada pelo KOFICE e divulgada no Global Hallyu Trends 2020, todos 

os cinco países de maior percepção negativa em relação a conteúdos hallyu eram do continente 

asiático, na seguinte ordem: Tailândia, Vietnã, Índia, China e Japão; sendo que as razões mais 

citadas pelos entrevistados que possuíam imagens negativas dos conteúdos hallyu foram que 

estes eram “excessivamente comerciais”, “padronizados e entediantes”, e “exageradamente 

provocativos”. Outras razões citadas em menor porcentagem pelos entrevistados, porém que 

mostram como ainda questões históricas, diplomáticas e políticas sensíveis ainda podem afetar 

negativamente o soft power sul-coreano exercido através de sua dimensão cultural foram: “é 

necessário para proteger a indústria cultural do meu próprio país” (8.1% dos entrevistados), 

“por causa de conflitos políticos e diplomáticos de meu país com a Coreia do Sul” (4.3% dos 

entrevistados) e “por causa de relações históricas com a Coreia do Sul” (3.2% dos 

entrevistados). No Japão, a razão mais citada (30.1% dos entrevistados) foi “devido a conflitos 

políticos e diplomáticos com a Coreia do Sul”, e a terceira mais citada (13.5% dos 

entrevistados) foi que “a Coreia do Sul possui um pobre caráter nacional”.35 

O relatório ainda mostra que após as proibições na China sobre conteúdos hallyu em 

2017, a percepção negativa dos entrevistados chineses naquele ano subiu sobre esses conteúdos 

subiu para 50%, sofrendo uma queda brusca para 25% em 2018 com o abrandamento das 

proibições pelas autoridades chinesas, sofrendo variações relevantes para cima e para baixo 

durante o ano de 2019; no caso japonês, a situação se mostra mais sensível segundo o relatório, 

com os japoneses apresentando porcentagens constantes de crescimento na percepção negativa 

que possuem sobre os conteúdos hallyu. No ano de 2017, com acirramento de tensões entre 

Coreia do Sul e Coreia do Norte, a imagem não só da Coreia do Sul mas como dos conteúdos 

                                                 
33

BBC. South Korea and Japan’s feud explained. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-asia-

49330531. Acesso em: 02 de dez. de 2021. 

34THE KOREA TIMES. Number of hallyu fans around the world surpasses 100 million. Disponível em: 

https://www.koreatimes.co.kr/www/culture/2021/02/703_302463.html. Acesso em: 15 de nov. de 2021. 
35KOREAN FOUNDATION FOR INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE. Global Hallyu Trends. p. 

46-47, 2020. Disponível em: http://eng.kofice.or.kr/resource/resource_1.asp#.  

https://www.bbc.com/news/world-asia-49330531
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hallyu sofreu baque negativo em alguns países asiáticos, especialmente os do sudeste asiático. 

Não apenas, o Japão foi o único país dos 17 envolvidos na pesquisa onde se observou uma 

tendência para a queda do consumo de conteúdos hallyu nos próximos anos. 

Ao observar-se o aumento de percepções negativas de alguns países asiáticos sobre a 

Coreia do Sul e os conteúdos hallyu – especialmente no Japão devido ao ressurgimento de 

tensões político-diplomáticas e históricas entre japoneses e coreanos, e na China pelo alto e 

desbalanceado fluxo de conteúdos culturais dos coreanos para o país -, torna-se cada vez mais 

necessário que os sul-coreanos se esforcem em balancear seus intercâmbios e balanças culturais 

com esses países, com maiores cooperações culturais e buscando se afastar de alcunhas 

negativas propagadas pelos movimentos anti coreanos nesses países como a do “imperialismo 

cultural”. Entretanto, em questões mais sensíveis como as que envolvem as relações entre 

coreanos e japoneses, observam-se alguns limites de até onde a expansão cultural e do soft 

power sul-coreanos podem chegar naquele país enquanto essas questões de cunho histórico não 

forem resolvidas entre os dois países.36 

Por outro lado, os sul-coreanos vêm rompendo cada vez mais barreiras dentro do 

Ocidente com o adentramento crescente do k-pop, dos k-dramas e dos filmes coreanos em 

países como o Estados Unidos, Austrália, Brasil e países europeus. Na pesquisa realizada pela 

KOFICE, observou-se uma alta tendência no aumento do consumo de conteúdos culturais sul-

coreanos no Brasil, e tendência média em países como Estados Unidos, Reino Unido, França, 

Austrália e Rússia; sendo que entre os cinco países com menos visões negativas sobre a hallyu 

estavam Rússia, Austrália e Reino Unido. Segundo a Korea Foundation, o número de 

integrantes de fã-clubes relacionados à hallyu subiu em 31% entre 2019 e 2020 nos Estados 

Unidos – de 12 para mais de 15 milhões de membros – e 25% na Europa – de 15 milhões para 

quase 19 milhões de membros -, com o maior aumento ocorrendo na Rússia onde em apenas 

um ano mais de 4 milhões de novos membros adentraram a esses fã-clubes no país, chegando 

a um total de quase 16 milhões. 

 

CONCLUSÃO 

Em síntese, observamos que o Estado sul-coreano passou a partir da década de 1990, 

através de seus governos, a intensificar seus esforços e preocupações – com investimentos, 

legislações e instituições – em tornar a Coreia do Sul um país com uma indústria cultural robusta 

não só para maior consumo doméstico como também para exportação global, o que levaria ao 

                                                 
36MIKALAJŪNAITĖ, Ugnė. Anti-Korean Wave and Far-Right Wing Nationalism in Japan. Leiden 

University, BA International Studies, pp. 8, 2015. 
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advento da Hallyu. Esses esforços inicialmente possuíam objetivos financeiros – gerar novas 

formas de arrecadação para o país em contextos de mudanças internas e externas, assim como 

de crise financeira – os quais foram ampliados a partir da segunda metade da década de 2000 

para interesses diplomáticos e de valorização da imagem da Coreia do Sul junto aos demais 

Estados e atores do sistema internacional.  Essas ações por parte do Estado sul-coreano 

resultaram em um real incremento do soft power sul-coreano nas últimas décadas em termos 

financeiros gerados pela economia criativa ligada à Hallyu, de desenvolvimento de uma 

imagem positiva da Coreia do Sul junto ao sistema internacional, e de maior representatividade 

diplomática do país através do uso em fóruns e conferências internacionais de figuras públicas 

da Hallyu globalmente reconhecidas. 

Não apenas, notamos uma crescente onda de movimentos que vão contra a expansão 

cultural da Coreia do Sul em seus vizinhos asiáticos - tanto por parte de governos como de 

grupos sociais diversos - que consideram a Hallyu um processo cada vez mais unilateral e 

desbalanceado, assim como negativo para a economia e indústria cultural nacionais desses país 

e até mesmo para a manutenção de seus padrões de vida e de comportamento - especialmente 

no Japão e na China, que naturalmente já possuem divergências herdadas de passados históricos 

junto a Península Coreana. Dessa forma, entendemos ser vital que os próximos governos sul-

coreanos concentrem maiores esforços reciprocidade junto a esses países a partir da realização 

de intercâmbios e cooperações culturais, e que busque-se de forma conjunta uma resolução no 

que se refere a questões sensíveis ligadas a seus passados históricos; assim como deve-se 

aproveitar as oportunidades provenientes do crescente sucesso da Hallyu na última década em 

regiões como a Europa, a América Latina e os Estados Unidos, assim consolidando cada vez 

mais a Coreia do Sul como um país-líder em soft power e em diplomacia cultural e utilizando-

se disto para o alcance dos diferentes objetivos sul-coreanos no sistema internacional. 

Assim, o exemplo sul-coreano nos mostra ser possível que um país sem abundância em 

riquezas naturais, sem um grande poderio militar e sem uma população de grandes proporções 

pode ainda assim ascender no sistema internacional a partir de projetos que concentrem esforços 

no desenvolvimento de seu soft power a partir de dimensões como a cultura, tornando sua 

imagem mais positiva e conhecida dentro do sistema internacional, e de forma a facilitar o 

alcance de cooperações e negócios necessários para o alcance de diversos interesses nacionais 

utilizando-se da diplomacia cultural, assim como elaborado por Joseph Nye Jr. e por Hyungseok 

Kang.  

Por fim, concebemos o estudo de caso da Coreia do Sul e da Hallyu como um exemplo 

positivo para o entendimento das novas dinâmicas do sistema internacional que tornam cada 
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vez mais imperativo que os Estados e seus governantes deem atenção a recursos de poder não 

tradicionais como os advindos de dimensões como a cultura e as ideologias, especialmente nos 

países periféricos – respeitando-se as especificidades de cada país - que possuem notáveis 

barreiras para se aproximar dos recursos de poder tradicionais ou de hard power existentes nos 

países do centro (como o poderio militar), o que é observável no caso brasileiro no qual ainda 

não nota-se grandes iniciativas e projetos de longo prazo para o maior desenvolvimento do soft 

power do país dentro do sistema internacional. 
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