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O cenário de empresas de in-
ternet no Japão é similar ao vis-
to nos Estados Unidos, segun-
do o primeiro-secretário da
embaixada japonesa no Brasil,
Hajime Kaneko, que também é
responsável pelos assuntos re-
lacionados a telecomunica-
ções no órgão. “Temos visto

muitos jovens criando empre-
sas na área de aplicativos e
também games.”

Como é característico de
quase todas as startups (como
são chamadas as jovens empre-
sas dessa área), elas se depa-
ram com poucas barreiras
quando o assunto é expansão
internacional. Colocar um apli-
cativo disponível na loja da
Apple ou do Android, por
exemplo, não exige de fato
uma operação local. Mas, para
se concentrar no crescimento
do negócio, é preciso estar den-
tro do mercado de verdade.

Por isso, ao planejar a ida pa-
ra outros países, os olhos se
voltam para os mercados com
maior potencial. O Brasil é um
deles.

● Tem havido mesmo um interes-
se crescente por parte das em-
presas de internet japonesas no
Brasil?
Sim.

● O que tem atraído essas com-
panhias?
O Brasil é imenso e nós vemos
um crescimento promissor
aqui, principalmente porque

as pessoas estão ficando cada
vez mais online e porque o bra-
sileiro é muito ligado a redes
sociais. Além disso, a indústria
voltada para a internet é defici-
tária aqui e sabemos que há
muito a ser melhorado. Portan-
to, há espaço para o desenvolvi-
mento de novas atividades. Os
gargalos existem – como a lo-
gística problemática do País –,
mas eles podem representar
também uma oportunidade de
negócio.

● Quais são as dificuldades que
essas empresas têm ao chegar

ao Brasil?
O primeiro obstáculo é a dis-
tância geográfica. É por isso
que, até hoje, a atenção estava
voltada para o mercado asiáti-
co. Entretanto, hoje, em virtu-
de do crescimento econômico
do Brasil, as empresas japone-
sas estão com olhos voltados
para cá. Ajuda o fato de ter-
mos uma proximidade cultu-
ral por conta da grande comu-
nidade nipo-brasileira existen-
te aqui (no Brasil está concen-
trada a maior população japo-
nesa fora do Japão). Este é um
facilitador para a entrada de

negócios japoneses no País.
Ao chegar aqui, elas se depa-
ram com alguns problemas, co-
mo a baixa velocidade na trans-
missão de dados na internet
móvel e a ausência do serviço
nas áreas rurais. Mas a tecnolo-
gia está avançando aqui e o
mercado de internet deve
acompanhar esse avanço. Acre-
dito que, de agora em diante, o
interesse tende a crescer e os
japoneses devem entrar tam-
bém em outros setores da eco-
nomia.

● Como o sr. vê o usuário de in-
ternet brasileiro?
Sabemos que o brasileiro sem-
pre vê com muito bons olhos
as novas tecnologias. Brasilei-
ro não tem aversão. Ele aceita
as coisas rapidamente. / N.F.

● Simplificação
Há duas semanas, a CNI entregou
uma proposta ao governo. Além de
um pedido de incentivo tributário, o
documento trouxe uma sugestão de
simplificação do processo de acesso
ao patrimônio genético, que trocasse
a autorização prévia por um cadastro
digital. Segundo a CNI, em dez anos,
o CGEN recebeu 341 pedidos de auto-
rização, e só 96 foram concedidos.

● Agilidade
O ministério destacou medidas toma-
das para acelerar o processo. Além
do CGEN, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) passaram a
autorizar o acesso ao patrimônio ge-
nético e o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) o
acesso ao conhecimento tradicional
associado (práticas tradicionais das
comunidades indígenas ou locais).

● A Line é uma empresa japone-
sa, controlada pela sul-coreana
NHN, que avalia abrir operação
no Brasil. Dona de um mensagei-
ro instantâneo, a companhia tem

um modelo de negócios bem dife-
rente da rival WhatsApp. O Line
não cobra pelo download. Meta-
de de sua receita (US$ 60 mi-
lhões neste primeiro trimestre),
vem de jogos disponíveis no apli-
cativo. O resto vem da venda de
'stickers' (emoticons elaborados)
e publicidade. Assim como no
Facebook, empresas podem
criar conta no aplicativo – mas

pagam por isso e recebem con-
sultoria. Esse modelo se inspira
no aplicativo sul-coreano Kakao-
Talk. O fundador da Kakao, Brian
Kim, é também fundador da Han-
game, uma das empresas que
deram origem ao NHN. Mas ele
criou o KakaoTalk após sair da
NHN. Ou seja, há uma briga espe-
cial entre Kakao e Line na dispu-
ta pela expansão além-mar. / N.F

C onstantemente a gente ouve
que a biodiversidade é um
grande diferencial competiti-

vo brasileiro. Que nosso patrimô-
nio genético garante ao País um futu-
ro de prosperidade. Mas, na prática,
é muito difícil tirar proveito disso. A
legislação atual torna o processo de
pesquisa e desenvolvimento demo-
rado e juridicamente incerto. O se-
tor de biotecnologia, um dos mais
quentes em qualquer lugar do mun-
do, avança bem menos do que pode-
ria por aqui, diante dessa situação.

No evento que o Estado fez com a
Finep (agência brasileira de inova-

ção) no começo do mês, Ogari Pache-
co, presidente do laboratório farma-
cêutico Cristália, e Pedro Luiz Passos,
membro do Conselho da Natura, recla-
maram das regras atuais. Conversei
com Valeria Teixeira, professora da
Universidade Federal Fluminense, es-
pecialista em biotecnologia marinha,
que reconheceu dificuldades também
para o ambiente acadêmico. “Em pes-
quisas com algas, muitas vezes é mais
fácil comprar material da Indonésia ou
da Malásia”, afirmou a professora.

Quando um pesquisador quer traba-
lhar com alguma planta ou animal nati-
vos do Brasil, seja para fins científicos

ou comerciais, ele precisa de uma auto-
rização de acesso ao patrimônio genéti-
co. O Conselho de Gestão do Patrimô-
nio Genético(CGEN) é o órgão respon-
sável por conceder essa autorização,
quando há potencial de uso econômi-
co. “As autorizações chegam a demo-
rar três anos”, disse Lucilene Prado,
diretorade Assuntos Jurídicos da Natu-
ra. Sem autorização, o pesquisador
não pode nem começar a trabalhar.

Além da autorização, é preciso assi-
nar, com a comunidade local ou indíge-
na, um contrato de repartição de bene-
fícios, para exploração comercial da
pesquisa. As empresas defendem que

as características desses contratos se-
jam mais bem definidas. Há casos de
empresas que, mesmo com o contrato
assinado com a comunidade, acaba-
ram sendo multadas. “Há uma grande
insegurança jurídica”, disse Shelley
Carneiro, gerente executivo de Meio
Ambiente e Sustentabilidade da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI).

O próprio governo reconhece que há
problemas. O principal marco legal é a
Medida Provisória 2.218-16, de 23 de
agosto de 2001. O Ministério do Meio
Ambiente tem liderado a discussão so-
bre uma nova legislação. “É imperativo
que o novo marco legal estimule a pes-
quisa e alavanque a inovação tecnológi-
ca do setor produtivo, processo esse
que deve, ainda, estar associadoa políti-
cas públicas e privadas de incentivo”,
informou, por escrito, o Departamento
de Patrimônio Genético do ministério.

Existe um consenso entre regulado-
res, empresários, pesquisadores e be-
neficiários do patrimônio genético de
que as regras precisam ser atualizadas.
A questão é chegar a uma posição co-
mum sobre os detalhes do que seria
essa mudança.
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Tecnologia
asiática
busca espaço
no Brasil
Da internet aos aplicativos, grupos asiáticos
chegam ao País para disputa mercado

‘Os gargalos podem representar oportunidade de negócio’
Hajime Kaneko, primeiro-secretário da embaixada do Japão no Brasil
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Rival da WhatsApp
estuda iniciar
operação no País

Rio-São Paulo. Kenji Kuboshima, da Line, ‘testou’ o mercado brasileiro durante 20 dias

Biotecnologia difícil

Nayara Fraga

O japonês Kenji Kuboshima
esteve no Brasil recentemen-
te para tentar desvendar a re-
lação do brasileiro com os
smartphones. Durante 20
dias, ele andou entre Rio e
São Paulo, com um celular An-
droid no bolso (plataforma
predominante no País) e chip
local, a fim de testar o 3G do
País e cumprir uma marato-
na de reuniões com operado-
ras, fabricantes de smartpho-
nes e até agências de marke-
ting digital.

A conexão à internet móvel
deixou a desejar, e parceria com
tele é complicada. Mas, ainda as-
sim, ele julga valer a pena abrir
no País uma operação do aplica-
tivo de mensagens instantâ-
neas Line.

A visita de Kuboshima põe
em evidência um cenário que se
intensifica no Brasil: o aumento
do interesse de empresas asiáti-
cas de internet pelo mercado
do País. Depois da chegada do
site de e-commerce japonês Ra-
kuten (presente no Brasil há
um ano), e do Alibaba.com (em
atividade há dois anos), é possí-
vel perceber um movimento de
companhias orientais online
em direção ao Brasil.

A sul-coreana Kakao Talk, do-
na de um aplicativo similar ao
Line, abriu operação em São
Paulo há cerca de três meses –
sua primeira unidade no ociden-
te. O buscador Baidu, equivalen-

te ao Google na China, também
deve iniciar suas atividades em
breve (há um ano, o alagoano
Wesley Barbosa foi escolhido
para iniciar a operação da com-
panhia no Brasil). Além dessas,
há a desenvolvedora de games
Gree, do Japão, que aportou no
Brasil em 2012. E, segundo exe-
cutivos japoneses, há outras em-
presas do país de olho no Brasil.

O despertar da atenção orien-
tal pelo universo online brasilei-
ro se dá pelo menos por duas
razões. A primeira delas está li-
gada ao tamanho do mercado.
O Brasil tem 94 milhões de usuá-
rios de internet e 132,9 celulares
para cada 100 habitantes. A
maioria ainda possui feature pho-
ne (aparelhos mais simples,
sem sistema operacional), mas
a expectativa é de que os smart-
phones virem esse jogo no fim
deste ano ou no início de 2014.
Trata-se de uma região que re-
presenta um enorme potencial
para mercados saturados como
a Coreia do Sul, que já tem boa
parte da população imersa no
universo dos celulares sofistica-
dos – o que também significa,
portanto, já haver uma visível
preferência do usuário por de-
terminados aplicativos.

No segmento dos aplicativos
de mensagens instantâneas, o
WhatsApp é o mais famoso no
mundo ocidental. Mas as esti-
mativas são de que o aplicativo
tenha 3 milhões de usuários no
Brasil. É um número baixo per-
to da projeção da consultoria

IDC de que o País termine o ano
com 28 milhões de smartpho-
nes. “É um momento muito
bom para entrar no Brasil, pois
este mercado (de smartpho-
nes) está em estágio muito ini-
cial”, diz Maurilio Shintati, con-
sultor-executivo da KakaoTalk
no País. O alto custo para enviar
SMS, por um lado, e o gosto do
brasileiro por redes sociais, por
outro, são alguns dos fatores
que fazem a empresa apostar
no alcance de 10 milhões de
usuários até o fim de 2013.

Estabilidade. O segundo fator
que atrai os orientais é a estabili-
dade do mercado. “A percepção
geral no Japão é de que a econo-
mia brasileira está estável. E, pa-
ra oriental, é melhor investir
em um mercado assim do que
em um que vive crescimento su-

peracelerado”, diz Ricardo Ike-
da, presidente da Rakuten no
Brasil. Ele lembra também que
os japoneses fazem planejamen-
tos de longuíssimo prazo, calcu-
lando possíveis riscos. O plano
de negócios que continha a ex-
pansão internacional da empre-
sa, por exemplo, contemplava o
período de 2008 a 2020. No oci-
dente, os planejamentos usual-
mente consideram os três ou
cinco anos seguintes.

Por isso, o crescimento arras-
tado da economia, evidenciado
pelo fraco resultado do PIB do
primeiro trimestre (de 0,6%),
não gera muita preocupação
porque o futuro enxergado por
eles é de um grande mercado de
consumo ativo e também de um
Brasil mais exposto ao exterior.
A operação do Alibaba.com no
Brasil, por exemplo, é a que

mais cresce na América Latina.
O site funciona como um canal
de venda entre o empresário e
outros países. A Ludatrade, que
representa a marca no País, diz
que o desempenho das opera-
ções do site vai, inclusive, con-
tra os argumentos de que o País
está se desindustrializando.

O entusiasmo dos asiáticos
com o Brasil também é percebi-
do pela IDC. Bruno Freitas, ana-
lista de mercado da consulto-
ria, diz que, nos últimos dois
anos, passaram a ser mais fre-
quentes as reuniões com execu-
tivos de empresas orientais que
procuram entender melhor o
País. “E não apenas no segmen-
to de internet.”

Na área de fabricação de apa-
relhos, há asiáticas investindo
pesado no Brasil. A Sony preten-
de aportar R$ 500 milhões no

País até 2014. A Samsung au-
mentou sua participação no
mercado nacional de 9,6% para
42,4% entre 2010 e 2012, e vem
diminuindo o intervalo entre o
lançamento dos dispositivos
no exterior e no Brasil.

Mas os olhos mais atentos ao
Brasil não são resultado apenas
das condições favoráveis do
mercado nacional. Há também
uma predisposição muito
maior por parte dos orientais
em expandir seus negócios para
outros mercados. Quem obser-
va de perto o Japão sabe que por
muito tempo vigorou por lá a
cultura de abrir uma empresa
com a ambição de ser líder ape-
nas no país – como costuma
ocorrer no Brasil.

Agora, nota-se que há um de-
sejo forte de internacionaliza-
ção. O Line foi fundado em 2011
e em 2012 já estava na Espanha.
Em cinco meses, o aplicativo
conquistou 10 milhões de usuá-
rios no país. Cerca de 160 mi-
lhões de pessoas usam o aplica-
tivo hoje em todo o mundo.

A expansão global da compa-
nhia, que é controlada pela
NHN (equivalente ao Google
na Coreia do Sul), inclui tam-
bém Índia, Alemanha e Estados
Unidos.

Mas a disposição oriental pa-
ra entrar no ocidente, por si só,
não é o suficiente para garantir
os milhões de fãs desejados. As
diferenças culturais e os percal-
ços impostos por cada mercado
assustam. No Brasil, fora a buro-
cracia do ambiente de negó-
cios, ninguém entrega o cartão
de visitas com duas mãos ou dá
presente no fim da reunião para
demonstrar respeito. A língua –
assim como a de todos os ou-
tros lugares a que o Line preten-
de chegar – é completamente di-
ferente. Kuboshima, aliás, de-
pendeu de um tradutor durante
todo o tempo em que esteve
aqui. E os stickers (desenhos
compartilhados dentro do apli-
cativo) são eminentemente ja-
poneses.

A assimilação dessas diferen-
ças por ambas as partes, no en-
tanto, não pode ser tão difícil.
Na Rakuten do Brasil, os 150 fun-
cionários (dos quais 148 brasilei-
ros) limpam suas próprias me-
sas toda segunda-feira, religio-
samente. E a língua oficial nas
reuniões da companhia é o in-
glês. O arigatô é substituído pe-
lo thank you.

DIGITAIS

●✽ renato@renatocruz.com
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




