
O I U M A D E C I S Ã O D I F Í C I L 
para a gerente Yujin Sohn, de 34 
anos. Assim que começou a tra
balhar na startup coreana Kakao, 
em julho, ela teve de mudar de 
nome. Na empresa, a regra é que 
todos os 100 funcionários sejam 

chamados por um nome em inglês. Sua 
escolha foi Kate. "Ainda não me acostu
mei." Mais difícil tem sido chamar o chefe 
de Brian. No protocolo coreano, ninguém 
trata o superior pelo nome. O que vale é o 
t í tulo - senhor presidente, no caso. "Nos 
primeiros dias, eu evitava me referir a ele. 
Não conseguia dizer Brian." 

que abriga uma das muitas concentrações 
de empresas de Seul. O número de funcio
nários da Kakao tr iplicou em três meses. 
Foi preciso alugar um novo andar. 

A área de desenvolvimento da Kakao 
lembra uma subsidiária do Google. M ó 
veis moderninhos, enfeites coloridos so
bre as mesas, telonas de iMac. As salas 
de reunião têm nomes de cidades - Seul, 
Tóquio, Pequim, Madri . Não é por acaso. 
As maiores inspirações de Brian K i m são 
a Apple e o Google. Ele quis levar para 
sua empresa uma atmosfera mais criati
va, que rompesse com a rigidez coreana 
e a hierarquia pela senioridade. Essas 

Virou piada entre os jovens dizer que, se 
Zuckerberg tivesse nascido na Coreia, estaria 
estudando para ser funcionário público. 
Não teria tempo para criar o Facebook 

Brian t a m b é m não se chama origi
nalmente assim. Ele é K i m Beom-Soo, um 
dos mais brilhantes empreendedores da 
Coreia. O principal produto de sua em
presa, criada em 2008, é um aplicativo de 
chat para smartphone, o KakaoTalk. Foi 
lançado em março de 2010 e virou sucesso 
na Coreia. Suas versões para iPhone e 
Android r eúnem 22 milhões de usuários. 
A cada dia, eles trocam 520 milhões de 
mensagens pelo sistema. A rápida expan
são se reflete dentro do escritório, num 
pequeno prédio em Gangnam-gu, o bairro 

caracter ís t icas t ê m sido vistas como as 
principais barreiras para que a Coreia se 
destaque na economia criativa. Brian K i m 
prega na empresa que, para ser criativo, é 
necessário estimular o conflito de ideias. 
"E para isso é preciso ter um ambiente 
onde as informações trafeguem horizon
talmente, não de cima para baixo." 

Ele foge do estereótipo de empreen
dedor de internet. Não criou a empresa na 
universidade, não recebeu capital de um 
anjo. Tem 45 anos e abriu a Kakao com o 
dinheiro ganho em seu primeiro negócio. 

T inha uma carreira como engenheiro 
de software na Samsung quando, aos 38 
anos, abriu uma empresa de jogos online, 
a Hangame, com quatro colegas. Em 2001, 
ela se fundiu com a ferramenta coreana 
de buscas Naver, formando a NHN. E hoje 
a maior empresa de internet da Coreia, 
com faturamento de US$ 1,4 bilhão. Não 
é exagero chamá- la de Google coreano. 
Dar um Google na Coreia? Todo mundo 
dá um Naver - que responde por 76% das 
buscas no país. K i m ficou milionário. 

Para abrir a Kakao, ele se aliou a 
um sócio com exper iência em adminis
t ração e t a m b é m já empreendedor, Lee 
Je-beom, 33 anos, o JB. A ideia do apli
cativo para chat, que permite driblar as 
tarifas de SMS, não era nova. Serviços 
como o Whatsapp já faziam isso. Mas o 
que determina o sucesso numa rede como 
essa é o n ú m e r o de amigos, e a Kakao 
emplacou. K i m investiu estimados US$ 
9 milhões, e a empresa recebeu cerca de 
US$ 5 milhões de 14 investidores priva
dos, a maior parte CEOs de empresas 
coreanas. O serviço ganhou versões para 
o inglês, o espanhol e o japonês. Até julho, 
o crescimento internacional foi orgânico. 
Sem esforços, 20% dos usuários vieram de 
fora da Coreia. "Em agosto, começamos 
nossa expansão, pelo Japão. Nosso plano 
é internacionalizar a Kakao", diz JB. O 
Brasil t a m b é m está no radar. 

Casos como o da dupla de funda
dores da Kakao são exceção na Coreia. 
Historicamente, a cr iação de empresas 
no país girou em torno dos chaebols. 
Numa economia concentrada, n inguém 
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queria (nem podia) concorrer com os con
glomerados. Basicamente, empreender 
significava criar empresas para prestar 
serviços para os chaebols. Nesse modelo, 
os contratos não eram vantajosos para 
o empreendedor. As empresas maiores 
neutralizavam as inovações. "Elas corriam 
para comprar a empresa ou para imitar o 
produto", diz Brian Kim. 

O PECADO DE ERRAR 

Opequeno mercado interno t ambém 
sempre foi um desafio para o empre

endedor coreano. Para fazer um plano de 
negócios com alcance internacional, existe 
a barreira da língua e da cultura. Há ainda 
características da própr ia personalidade 
do coreano que entravam o empreende-
dorismo. A mais expressiva é o medo de 
falhar. "Errar é o maior pecado que existe 
na Coreia", diz Daniel Fink, conselheiro 
de Ciência e Tecnologia da Embaixada do 
Brasil. Outra questão é que a sociedade 
não valoriza o pequeno empreendedor. 
Ter uma empresa está longe de ser uma 
ambição. Apenas 13% dos coreanos veem 
oportunidades de abrir uma empresa - no 

Brasil, são 48,1%, segundo o GEM (Moni
tor Global de Empreendedorismo). 

Entre os jovens, o maior boom de 
empreendedorismo ocorreu na crise asi
ática de 1997. Com o desemprego, muita 
gente partiu para negócios que exigissem 
pouco capital, principalmente nas áreas 
de tecnologia e games. É um cenár io que 
se repete: o desemprego nessa faixa etária 
chega a 8%. Daí o avanço do empreende
dorismo, com um empurrão das universi
dades e do governo. Agora, a ambição vem 
do presidente coreano, Lee Myung-bak. 
Num discurso pelo rádio, ele afirmou que 
a Coreia precisa ter seu p r ó p r i o Mark 
Zuckerberg e que vai investir nisso. Os 
universi tár ios não se comoveram. Virou 
piada dizer que se Zuckerberg tivesse 
nascido no país estaria estudando para 
ser funcionário público. Não teria tempo 
para criar o Facebook. 

Um dos est ímulos do governo para 
tentar encontrar seu Zuckerberg está num 
novo programa aberto em Seul. Serão 
selecionados mi l empreendedores, de 20 
a 30 anos. Para que desenvolvam seus ne
gócios, cada um terá um escritório (de 10 a 

16 metros quadrados) e receberá cerca de 
US$ 810 por mês. O governo também tem 
d iminuído a burocracia para abrir uma 
empresa. O n ú m e r o de procedimentos 
caiu de dez para oito e o n ú m e r o de dias, 
de 17 para 14. 

O PORTO MÓVEL 

Edas universidades que c o m e ç a a 
brotar o mais forte movimento de 

empreendedorismo. Com o incentivo 
e os investimentos do governo, a á rea 
acadêmica está virando um celeiro de 
empresas. Uma das iniciativas mais i m 
pressionantes está no Kaist. No Departa
mento de Engenharia Mecânica surgiu o 
projeto do Mobile Harbor, o porto móvel. 
E uma sofisticada estrutura que permite 
transportar contêineres remotamente, em 
locais onde não há estrutura para instalar 
um porto convencional. 

A ideia de criar esse sistema por
tuár io veio do presidente do Kaist, em 
2007. Foram recrutados 40 pesquisadores. 
"Demos tarefas para várias universidades 
e depois analisamos todos os projetos 
para escolher as melhores ideias", diz o 
professor Byung Man Kwak, diretor do 
projeto. A iniciativa recebeu dois inves
timentos: US$ 23 milhões, do Ministério 
da Educação, Ciência e Tecnologia, e US$ 
9,2 milhões, do Minis tér io da Economia 
do Conhecimento. O prazo para terminar 
o p r o t ó t i p o foi de dois anos. "Não era 
tr ivial . Trabalhamos dias, noites e vários 
fins de semana. Mas n inguém da minha 
equipe nunca reclamou." 

Hoje, o protó t ipo está em testes na 
cidade p o r t u á r i a de Busan. O t ime da 
Mobile Harbor já trabalha num estudo 
de viabilidade econômica para o governo 
da Indonésia. O preço de um porto desses 
começa em US$ 20 milhões. A ideia é for
mar um consórcio e levar a startup para 
fora da universidade. "Nossa função não 
é vender a tecnologia. E criar." ® 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 55, p. 142-144, set. 2011.




