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Sábado de sol, 18h30. Faz 30 graus 
no centro de Seul. Na praça Gwanghwa-
mun, a fonte é o destino mais disputado 
pelas crianças. Cerca de 300 jatos de água 
saem do chão. Nenhum fica vazio. Longe 
dos livros e das longas jornadas de estudo, 
as cr ianças fazem barulho. A alguns me
tros, o barulho que se ouve é de uma esca
vadeira. Funcionár ios pavimentam uma 
via. O chefe dá ordens, ríspidas, e a equipe 
segue. No quar te i rão seguinte, tapumes 
cercam a área onde vai surgir mais um 
prédio . Os guindastes se movimentam. 

Às 7 da noite de sábado ainda tem gente 
trabalhando na const rução. 

Domingo, o tempo vi rou. Não foi 
uma surpresa: a chuva predomina em 
agosto. No bairro de Myeong-dong, os 
guarda-chuvas coloridos ficam t ímidos 
quando escurece. Eles cedem as cores 
para os infindáveis letreiros luminosos. 
As lojas estão abertas, há muita gente na 
rua. A chuva não é pretexto para que um 
prédio pare de subir no domingo à noite. 
É mais um guindaste, em movimento, 
disputando o horizonte de Seul. 

Como os guindastes, o coreano pare
ce incansável . Mas não é. Nos vagões do 
metrô, nas salas de aula e nas empresas, 
os olhos puxados às vezes se deixam fe
char para um cochilo. O coreano dorme 
pouco. Acorda cedo, trabalha (e estuda) 
até tarde. Não volta para casa enquanto 
não terminar a tarefa dada pelo chefe. 
Não há barganhas, nem diálogos. E uma 
sociedade movida pela disciplina m i l i 
tar - e pelo serviço militar obrigatório, 
a escola de adminis t ração de muitos dos 
chefes acima de 50 anos. O coreano é 
vidrado. Anda rápido, come rápido, cria 
ráp ido - e faz o país crescer no mesmo 
ritmo. A essência do sistema de inovação 
da Coreia não poderia ser mais óbvia. E 
a e x p r e s s ã o pali pali - r áp ido , r áp ido . 
Nenhum coreano precisa aprender o que 
é pali pali. Ele nasce sabendo. 

O pali pali se manifesta no jeito co
reano de inovar e de competir. Tem a 
ver com fazer mais em menos tempo. 
Está diretamente relacionado às 169.596 
patentes registradas pelo país, segundo 
as es ta t í s t i cas da W i p o ( O r g a n i z a ç ã o 
Mund ia l da Propriedade Intelectual) . 
No Brasil, o avesso da cultura do pali pali, 
há apenas 5.026. Deslumbrados pelos 
índices de crescimento de China e índia, 
costumamos invejá-los e citá-los, com
parando nossa sociedade e nossa cultura 
com as deles. Mas é na Coreia que estão 
algumas das l ições mais p rá t i ca s para 
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nós . O avançado sistema de educação , 
os esforços do governo para incentivar a 
inovação, a desburocra t ização dos inves
timentos em pesquisa e desenvolvimento 
e o compromisso de fazer as coisas acon
tecer (e rápido!) são alguns dos pontos. 
H á , t a m b é m , uma forma diferente de 
enxergar o mundo - e os mercados. "Os 
coreanos vêm globalizando as p rópr ias 
cabeças", diz Edmundo Fujita, embaixa
dor do Brasil na Coreia. Não se trata de 
copiar e colar o modelo coreano. O Brasil 
precisa analisar, estudar e adaptar - como 
a Coreia fez, e faz. "Existe o ambiente 
his tór ico e cultural de cada país. As es
truturas mentais são diferentes." 

TRANSPIRAÇÃO + INSPIRAÇÃO 

Fazer mais em menos tempo não se 
explica por um QI privilegiado. Há 

muita t ransp i ração na trajetória de ino
vação do país. "Os coreanos só pensam 
em trabalho", afirma Choo Woo Park, 
adido educacional do Consulado Geral 
da República da Coreia em São Paulo. O 
trabalho duro foi a resposta da popula
ção para deixar de ser, nos anos 60, uma 
das nações mais miseráveis do mundo. 
Mesmo depois de entrar para a lista das 
15 maiores economias, o trabalho conti
nuou a prioridade. A jornada oficial de 40 
horas semanais é simbólica. Ainda impera 
a mentalidade de que sair de férias não é 
bem visto pelo chefe. É improdutivo. 

Na Coreia, os dias de férias variam 
conforme o cargo e o tempo de trabalho. 
Segundo um estudo do governo, um fun
c ionár io públ ico folga por ano apenas 
seis dos 23 dias a que teria direito. "Não 
conheço nenhum povo que trabalhe mais 
duro que os coreanos. Eles sacrificam a 
vida pessoal para ajudar a corporação" , 
diz Tony Gomes, vice-presidente global 
de recursos humanos da LG Electronics. 
No es tág io em que a Coreia está , esse 
tipo de sacrifício deixou de ser sempre 
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positivo. O país precisa de uma geração 
mais criativa, para dar um novo salto em 
inovação. Falta descompressão. "Estamos 
fazendo campanhas para incentivar as 
pessoas a tirar férias." 

O presidente da Repúb l i ca , Lee 
Myung-bak, t a m b é m faz campanhas. A 
úl t ima teve um motivo extra. Num dis
curso, em 25 de julho, ele defendeu que 
os coreanos tirem férias para estimular o 
turismo interno. "Isso ajudará a levantar 
as economias locais e as populações de 
baixa renda. Mais pessoas estão enten
dendo que devem passar as férias de ve
rão no país e não no exterior. Eu pretendo 
fazer isso", disse. E o je i t inho coreano 
de persuadir, algo que o governo usou 
intensivamente na virada econômica. 

Além da t r ansp i ração , a inovação 
coreana traz um forte componente de ins
piração - ou melhor, de imitação. O país 
estudou e copiou modelos e produtos, 
sem pudores. No início, a indús t r ia ja
ponesa foi o maior alvo. "Para o coreano, 
copiar não é feio. É uma forma de apren
der a fazer o que os outros já criaram", diz 
o professor Guilherme Vaccaro, gerente 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
da Unisinos (Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos), de São Leopoldo (RS). A 
universidade está estudando o modelo de 
inovação coreano e a in tegração escola/ 
empresa para aplicá-los no Brasil. 

Dentro de seus laboratórios , a Co
reia criou um sofisticado sistema de en
genharia reversa. Da cópia pura, passou 
a agregar recursos. Enquanto os chineses 
faziam répl icas baratas, foi se diferen
ciando. Ter qualidade era essencial para 
ganhar mercado na Europa e nos Estados 
Unidos. "Depois da crise asiática de 1997, 
as empresas se concentraram na lucrati
vidade. Adotaram prát icas de qualidade 
como T Q M , Seis Sigma e TPS", diz o 
consultor John Tae-shik Ha, da consul
toria SooHO. 

A Coreia investe 3,2% do seu PIB em 
pesquisa e desenvolvimento, segundo a 
Unesco (no Brasil, a taxa é de 1,1%). O so
fisticado mecanismo montado pelo gover
no deu resultados. O país passou a criar 
inovações genuínas . Foi dos laboratórios 
da Samsung que saiu o primeiro tocador 
de Blu-ray a chegar às lojas, em 2006. 
A obs t inação do coreano se manifesta 
nos prazos. A Coreia quer ser a primeira. 
"O grande sucesso do país está em jogar 
metas agressivas e recrutar talentos que 
possam cumpri-las", afirma o argentino 
Camilo Roman Cepeda, diretor de mar
keting da Samsung na Coreia. 

Cepeda é um exemplo da busca dos 
coreanos por profissionais globais. Foi 
recrutado em 2003, quando fazia pós-gra
duação em Wharton, nos Estados Unidos. 
Mudou para a Coreia, depois para São 
Paulo e, desde maio, está de volta ao país, 
de onde comanda o marketing de TVs 

para a Amér ica Latina. "A Samsung está 
muito diferente do que era há oito anos. 
A rigidez começa a diminuir" , afirma. 

O que não mudou é que os avança
dos processos de inovação não baniram 
a estratégia de cópia. Neste ano, a Apple 
processou a Samsung por imitar o design 
do iPhone e do iPad, na sua linha Galaxy. 
As semelhanças na aparência são inques
tionáveis. Mas os coreanos acrescentaram 
recursos. Saíram primeiro com a câmera 
e com a TV no tablet. "O que mais me 
impressionou ao trabalhar numa empresa 
coreana foram a determinação em buscar 
um objetivo e a velocidade em tomar de
cisões", afirma Ronaldo Miranda, gerente 
geral da A M D para a América Latina. Até 
março, ele era vice-presidente da divisão 
de TI da Samsung brasileira. 

ECONOMIA DO CONHECIMENTO 

Pensar e se debruçar sobre os dados 
foi o ponto de partida dos coreanos 

para virar uma po t ênc i a em inovação. 
A impulsividade não é uma carac ter ís 
tica admirada no país. A Coreia estava 
atrasada, não adiantava sair copiando as 
indústrias mais desenvolvidas. Era entrar 
num jogo para perder. Não havia recur
sos naturais; a principal ma té r i a -p r ima 
eram as pessoas. Veio daí a estratégia de 
investir na educação e seguir um modelo 
de economia do conhecimento. Com uma 
formação sofisticada, o país poderia se 
destacar na inovação. Foi o que fez. 

O líder do processo de industriali
zação é uma espécie de Getúlio Vargas 

Dentro dos laboratórios, a Coreia criou 
um sofisticado sistema de engenharia 
reversa. Agregava recursos. Não queria 
só fazer cópias baratas como os chineses 
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coreano, o ditador Park Chung-hee. Ele 
governou de 1961 a 1979.O modelo de cres
cimento foi longamente planejado. Sua base 
foram sete planos econômicos sucessivos, 
com ciclos de cinco anos. O dinheiro da aju
da internacional recebida pelo país, vindo 
principalmente dos Estados Unidos (no 
contexto da Guerra Fria, para enfrentar a 
Coreia do Norte, comunista), virou o com
bustível para a inovação. 

Os investimentos foram para três fren
tes: educação (leia na pág. 132), empresas 
privadas e institutos independentes. Entre 
esses úl t imos, o mais importante é o Etr i , 
o Inst i tuto de Pesquisas de E le t rôn ica e 
Telecomunicações, criado em 1976. Ele faz 
as pesquisas e transfere as descobertas para 
empresas. Localizado na cidade de Daejeon, 
um dos poios de tecnologia do país, tem três 
laboratórios de pesquisa. Dos 1.736 funcio
nários, 750 são doutores e 939, mestres. Só 
com faculdade? Apenas 47. 

O Et r i é uma m á q u i n a de fazer pa
tentes. Um de seus projetos mais famo
sos foi a tecnologia CDMA, desenvolvida 
com a americana Qualcomm. A tecnologia 
emplacou nos celulares. Insatisfeito com 
os direitos recebidos, o Et r i processou a 
Qualcomm. Levou US$ 80 milhões e ganha 
dinheiro até hoje com o C D M A . 

Há vár ios mecanismos do governo 
para liberar o investimento em inovação 
para as empresas. São rápidos e desburo
cratizados. Uma das iniciativas do Minis
tér io da Economia do Conhecimento é o 
Programa Metropolitano de Incentivo às 
Indús t r ias Líderes, com um o rçamen to de 
US$ 700 milhões . O governo dá dinheiro, 
mas cobra investimentos e resultados. Se 
receber US$ 1 milhão, o empreendedor terá 
de colocar mais US$ 1,5 milhão no negócio. 
E precisa trazer aumento de receita, de 
expor tação e de empregos. 

Gestores nomeados pelo governo 
acompanham o dia a dia dos projetos e 
ficam na marcação. Nos ú l t imos dois anos, 
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Kyung Ho Lee, engenheiro do Etr i , foi 
um deles. Ele administrou US$ 50 m i 
lhões e tocou 24 projetos na província de 
Chungcheong. Eles geraram um aumento 
de receita de US$ 200 milhões e 600 em
pregos. "Tive os melhores resultados da 
avaliação. Aí, consegui mais dinheiro para 
os projetos", diz. Esse é um dos mecanis
mos coreanos para incentivar resultados. 
Quem faz mais, recebe mais. 

A Hana Micron , da á rea de semi
condutores, es tá nesse grupo. Há dois 
anos, não tinha uma área de P&D, apenas 
fabricava segundo as especificações dos 
clientes, empresas de e le t rônicos . Está 
recebendo US$ 20 milhões . "O segredo 
é selecionar uma tecnologia e investir 
mais que os outros. Você vai liderar", 
diz Hyouk Lee, diretor do Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Hana 
Micron. Não querer fazer tudo ao mesmo 
tempo é mais uma lição dos coreanos. 

Quando termina o ciclo de investi
mentos, a empresa que alcançar os obje
tivos tem cinco anos para devolver parte 
do dinheiro (entre 20% e 40%). Quem 
falha restitui tudo e fica fora de qualquer 
programa do governo por t rês anos. "As 
empresas trabalham duro para atingir 
as metas. Quase todas conseguem", diz 
Kyung. Depois de uma visita ao Brasil, 
ele t raçou um paralelo entre a inovação 
nos dois países. "Visitei São Paulo e vi 
a Coreia nos anos 80. As pessoas estão 
saindo da zona de conforto e tentando 
fazer algo diferente." 

NA CONTRAMÃO DE HARVARD 

Apolítica de inovação criada nos anos 
60 foi extremamente intervencio

nista. "O presidente chamava os empresá
rios para dizer em que área eles deveriam 
investir", diz Jin Wook Moon, diretor de 
pesquisas da Kotra, a agência responsável 
por promover o comérc io na Coreia. O 
dinheiro se concentrava em empresas 

familiares, que expandiram seus negócios 
para as mais variadas áreas de interesse 
do governo. Surgiam os chaebols, os 
grandes conglomerados coreanos. Foi 

um dos mais genuínos modelos coreanos 
e uma estratégia arrojada. "Uma grande 
empresa familiar e diversificada é contra 
tudo o que a Universidade Harvard pre
ga", diz Luis Felipe Maldaner, chefe do 
escritório brasileiro do Banco do Brasil na 
Coreia e autor do livro O desafio da inova
ção - Brasil x Coreia do Sul. A Samsung, o 
maior dos conglomerados, faz notebooks, 
calças e o Burj Khalifa, o prédio mais alto 
do mundo, em Dubai. 

Em coreano, Samsung significa t rês 
estrelas. A empresa surgiu em 1938. Ven
dia peixe seco, vegetais e frutas. Seu braço 
mais poderoso, a Samsung Electronics, foi 

criado em 1969 como uma jo in t venture 
com a japonesa Sanyo. Hoje, fatura US$ 
135,8 b i lhões , quase metade de todo o 
grupo. Está em 68 países e tem 39 fábri
cas, duas delas no Brasil. Dos 190,5 m i l 
funcionários, 96,2 mi l trabalham fora da 
Coreia. Cada negócio do conglomerado 
tem vida independente. É para dar rapi
dez nas decisões. 

No ano passado, a Samsung Elec
tronics investiu US$ 8 bi lhões em pes
quisa e desenvolvimento, o equivalente 
a 5,9% das vendas. Seus 24 centros de 
P&D olham para t rês estágios: produtos 
que estarão no mercado no próximo ano, 
entre dois e cinco anos e entre cinco e 
dez. Neles, há 50,1 m i l cérebros - 4,6 m i l 
são Ph.Ds. e 21,5 mi l , mestres. As metas 
para 2020 já foram dadas. A empresa quer 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



quase quadruplicar a receita, chegando 
aos US$ 400 bi lhões. Áreas como medi
cina, biotecnologia, energia e software 
devem ganhar espaço. 

Dentro dos chaebols, existe um 
ecossistema de fornecedores. A maior 
parte das 41 empresas do grupo Hyundai 
Motors, por exemplo, gravita em torno 
dos carros. Há empresas de peças, logís
tica, seguros e a té publicidade. Na LG, 
a fabricação de telas gerou um negócio 
separado, a LG Display, em 1999. De suas 
oito fábricas, saem 200 mil telas por mês. 
O uso não é apenas interno - a Apple é um 
dos clientes. Duas das principais fábricas 
estão na cidade de Paju, a 15 qui lômetros 
da D M Z , a zona desmilitarizada entre as 
duas Coreias. Elas funcionam 24 horas 
por dia, inclusive sábados e domingos. 
Trinta mi l pessoas trabalham no comple
xo. E algumas t a m b é m moram nele. Há 
dormi tór ios para 5 mi l pessoas. 

Em algumas das etapas de fabrica
ção, Paju parece um terri tório deserto. No 
início da produção de uma tela, qualquer 
poeira pode gerar desperd íc ios . Nessa 
hora, tudo é operado por robôs. De vez em 
quando aparece um operár io . Mas, com 
suas roupas especiais, ele lembra mais um 
astronauta. Está ali apenas para checar se 
as máqu inas estão funcionando. 

O centro de desenvolvimento tam
b é m fica em Paju. Entre os protót ipos de 
telas, há modelos flexíveis, transparentes, 
de espelho (para o cabeleireiro do futu
ro). "Os coreanos são obcecados em achar 
o p róx imo grande passo", diz Song Won 
Park, professor da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo. Para ele, falta 
comprometimento com os resultados no 
Brasil. E habilidade matemática também. 
"Os brasileiros t ê m um analfabetismo 
matemát ico e financeiro." 

Nos anos 80 e 90, os chaebols cres
ciam rapidamente, mas estavam endivi
dados. Com a crise asiática de 1997, alguns 
c o m e ç a r a m a ruir. O déficit do governo 
secou a fonte de investimentos. Em 1999, 
a Daewoo foi à falência. Era o segundo 
maior conglomerado coreano, a t rás da 
Hyundai. Tinha mais de 20 divisões, dos 
hotéis e t e lecomunicações aos carros e à 
construção. O grupo foi reorganizado em 
três empresas, mas perdeu sua importân
cia na economia. 

A Kia t ambém quebrou. Quando foi 
fundada, em 1944, era uma fabricante de 
peças de bicicletas. Os carros da marca, 
pequenos e baratos, surgiram em 1973 e 
logo c o m e ç a r a m a ser exportados para 
o Catar. Veio a falência, em 1998, e a Kia 
foi comprada pela maior concorrente, a 
Hyundai . O início da fusão foi contur
bado. As empresas vinham de culturas 
diferentes e se viam como inimigas - algo 
que ainda são no Brasil. 

Hoje, as sedes das duas empresas es
tão lado a lado, em Seul. São dois prédios 
de 21 andares (mas o que leva o logotipo 
da Hyundai é ligeiramente mais alto). 
As empresas continuam a competir pela 
venda de carros, mas encontraram um 
jeito mais sinérgico para fazer isso. Seus 
laboratór ios de desenvolvimento ficam 
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no mesmo complexo, o de Namyang, na 
cidade de Hwaseong. As duas compar
t i lham chassis, motores e componentes. 
Estão tentando reduzir o n ú m e r o de for
necedores, para cortar custos e prazos. 
"Juntamos a área de desenvolvimento, 
para ganhar sinergias. Mas continuamos 
a ser duas empresas independentes, com 
filosofias diferentes", diz Tae Hyun (Tho
mas) Oh, vice-presidente executivo de 
vendas e COO da d iv isão de negóc ios 
internacionais da Kia Motors. 

A PISTA DO MUNDO INTEIRO 

Ocentro de Namyang é do tamanho 
de 500 campos de futebol. Abriga 

10 m i l engenheiros, quase 95% homens. 
Eles criam e testam. A aerodinâmica dos 
carros é avaliada num túnel de vento, que 
custou US$ 45 mi lhões e faz s imulações 
de até 200 qui lômetros por hora. Há ain
da testes de temperatura (de menos 30 a 
80 graus), poeira, água. A pista de provas 
impressiona. São 70 qui lômetros de ex
tensão, com 34 tipos de estradas e 21 su
perfícies, para reproduzir o asfalto que os 
carros encontrarão pelo mundo. A Hyun
dai e a Kia dividem a pista, mas camuflam 
os modelos em desenvolvimento. 

No design, a regra é outra desde 
2006. Com a chegada do a lemão Peter 
Schreyer (entrevista na pág. 128) à Kia, 
a área foi separada. "Não era bom para 
nós. Então, decidimos mudar a estratégia 
de design", afirma Oh. Mais do que fazer 
carros bonitos, a missão de Schreyer era 
levantar as exportações . Os carros da Kia 
não agradavam ao mercado internacional. 
Cinco anos depois, apenas 23% das ven
das são feitas na Coreia. Europa (19%), 
Estados Unidos (17%) e China (16%) são 
os principais importadores. 

Assim como a Kia, várias empresas 
coreanas encontraram no design uma for
ma para se destacar no mercado externo. 
A Samsung Electronics passou a investir 

mais nessa área em 2005. "O design é uma 
ferramenta estratégica para aumentar o 
valor da marca e da nossa imagem", diz 
Donghoon Chang, vice-presidente sênior 
e chefe do grupo de estratégias de design 
da Samsung Electronics. Nos sete centros 
de design da empresa, localizados em ci
dades como Milão, Tóquio e Los Angeles, 
há 1,2 mi l profissionais. "Consideramos 
abrir um centro no Brasil." 

O design t a m b é m tem sido um ins
trumento importante para dar à Coreia 
uma imagem de modernidade. O coreano 
sabe, como poucos, o significado da pala
vra virada. Então, um antigo aterro de lixo 
pode se transformar num polo de empre
sas de tecnologia e entretenimento, como 
aconteceu com a Cidade da Mídia Digital 

em Seul. Na últ ima década, áreas centrais 
da cidade, como a praça Gwanghwamun 
e o córrego de Cheonggyecheon (leia na 
pág. 148) ficaram i r r econhec íve i s . Ga
nharam vida com a reurbanização . " H á 
alguns anos, Seul era uma cidade triste, de 
concreto. Os prédios eram todos iguais", 
diz o arquiteto Won-Bok Rhie, professor 
da Universidade de Duksung. Os aparta
mentos monocromáticos contrastam com 
a arquitetura de aço e vidro que predomi
na hoje. É um guindaste aqui, outro ali e 
muito palipali para levantá-los do chão. 
Curiosamente, a virada arqui te tônica de 
Seul aconteceu com uma sequênc ia de 
eventos esportivos: os Jogos Asiáticos de 
86, a Olimpíada de 88 e a Copa do Mundo 
de 2002 - que o Brasil ganhou. ® 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 55, p. 122-131, set. 2011.




