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JOLLA

● O governo da presidente Park
Geun-hye estabeleceu como uma
de suas metas principais incenti-
var a criatividade no setor de tec-
nologia da Coreia do Sul. Isso
resultou na flexibilização de re-
gras para abertura de novos ne-
gócios, em investimentos e na
criação de incubadoras.

Uma delas é a Kocca, um bra-
ço do Ministério da Educação
que dá apoio na gestão e fornece
escritórios subsidiados para star-
tups. “O mercado coreano é pe-

queno e as empresas querem ir
para fora. Nós as incentivamos a
buscar parceiros participando de
feiras e eventos”, diz Kyong Seog
Kang, gerente da Kocca, que le-
vou um grupo de startups para o
Vale do Silício este ano.

Mas apesar dos incentivos e
de tentar se afirmar como demo-
cracia, a Coreia do Sul ainda man-
tém a internet sobre forte regula-
ção. O sistema de buscas com
mais usuários no país, por exem-
plo, é o Naver, mantido por uma
empresa local, e não o Google. O
Naver se sobressai no mercado
por causa de restrições de segu-
rança que limitam o funcionamen-
to de serviços do Google no país,
como o sistema de mapas./L.A.

Spectrum
(iOS, grátis)
Crie papéis
de parede
personalizados
no estilo do iOS

7, salve para sua biblioteca de
imagens e use como e quando
quiser com o Spectrum. Ele
apresenta uma paleta de cores a
partir da qual é possível criar os
fundos de tela de maneira
bastante simples. Basta tocar em
um botão deslizante para
adicionar os efeitos desejados a
uma paleta de cores que já vêm
no aplicativo. Depois, é só salvar.

PaperBoy
(Android,
grátis)
Aplicativo para
leitura de notí-
cias que possi-

bilita a escolha de seus temas de
interesse em uma impressionan-
te coleção de 25 milhões de
feeds – ou você pode adicionar
suas próprias fontes de leitura. O
PaperBoy traz vários recursos
avançados como ajuste de fon-
tes, imagens, etc. Tem um visual
bem bonito e é capaz de armaze-
nar, caso você deseje, todo o con-
teúdo para leitura offline.

Cool Tiles
(Windows
Phone, grátis)
Completo apli-
cativo de per-
sonalização

para Windows Phone, o Cool Ti-
les permite criar blocos inteligen-
tes (Live Tiles) de aplicativos,
atalhos, ajustes, etc. Há mais de
30 disponíveis, como um atalho
para mensagens, um para fun-
ções de seu player de música,
outro para ativar o bluetooth, etc.
Criados os blocos, basta adicio-
ná-los à tela inicial de seu celu-
lar para deixá-la com a sua cara.

Ligia Aguilhar
ENVIADA ESPECIAL / SEUL

Após formar-se em adminis-
tração de empresas em 2007,
Simon Lee, de 31 anos, conse-
guiu emprego em algumas
das maiores empresas da Co-
reia do Sul, como a operadora
de telefonia SK. Mas ele não
estava feliz. “Tinha um bom
salário e estabilidade, as me-
lhores coisas que podem
acontecer na sua vida de acor-
do com a cultura asiática.
Mas queria seguir meu so-
nho”, diz.

Em 2012, ele deixou o empre-
go para fundar a Flitto, platafor-
ma de tradução colaborativa
que hoje tem 11 funcionários e
recebeu US$ 800 mil em investi-
mento. “Muitos dos meus ami-
gos ficaram preocupados quan-
do tomei a decisão”, lembra.

Lee é o típico representante
da nova geração de empreende-
dores que está surgindo na Co-
reia do Sul. Qualificados e expe-
rientes, eles fogem da concor-
rência cada vez mais acirrada
entre jovens no mercado de tra-
balho para abrir suas próprias
empresas. Dados da Associa-
ção de Venture Capital da Co-
reia do Sul indicam que o núme-
ro de startups no país subiu de
15, 4 mil em 2008 para mais de
28 mil em 2012.

Quem deu impulso às novas
startups foi a Apple. Tudo come-
çou com a chegada do iPhone
3GS ao país no fim de 2009, esti-
mulando o desenvolvimento de
um mercado de aplicativos. O
país conhecido pelas grandes
empresas de hardware, como
Samsung e LG, começou a apos-
tar no desenvolvimento de em-
presas globais de software.

Peter Songé um dos empreen-
dedores dessa época. Ele criou,
em 2010, a AppAsia, desenvolve-
dora de apps que hoje tem gran-
des empresas no portfólio. “Vá-
rios desenvolvedores de games
largaram seus empregos para
abrir startups. Os investidores
começaram a aportar dinheiro,
mas muitas falharam”, diz. “Ho-
je o mercado é mais cauteloso.”

O maior expoente dessa nova
geração é a Kakao Talk, criada

em 2010. A empresa desenvol-
veu um app de mensagens de
texto que já soma 110 milhões
de usuários no mundo. Games,
sistemas de educação, big data
e segurança, no entanto, são vis-
tos hoje como áreas mais pro-
missoras para novas startups.

Barreiras. O desconhecimen-
to sobre o país e o idioma são
barreiras a serem enfrentadas
pelos empreendedores sul-co-
reanos. “O K-pop (estilo musi-
cal popularizado pelo cantor
Psy) está tornando o país mais
conhecido. Há três anos me per-
guntavam na Europa o que eu
entendia de e-books. Isso está
mudando”, diz Haewon Lee,
CEO da startup que desenvolve
livros digitais para crianças Pu-
blstudio. Com 27 funcionários,

a empresa já trabalhou para a
Rovio, do jogo Angry Birds.

Jacky Lee, que já foi designer
de empresas como Samsung e
LG e criou a Easyworks Univer-
se, desenvolvedora do aplicati-
vo de portfólio Visumé, diz que
o mercado de startups coreano
ainda é incipiente. Um exemplo
disso é que a maioria dos investi-

mentos ainda é na faixa US$
100 mil. “Não há um grande
ecossistema e aportes em todos
os níveis”, diz. “A maior preocu-
pação é com a sobrevivência.”

Apesar dos desafi0s, uma pe-
quena revolução já começou no
país por causa dos novos negó-
cios. “Agora é mais fácil do que
nunca pedir comida, táxi e falar
com amigos”, diz Peter Song.
Para Lee, da Flitto, o clima é de
otimismo. “A Coreia do Sul pre-
cisa encontrar as engrenagens
que vão levá-la para a próxima
era de desenvolvimento. Mui-
tos acreditam que as startups
são o meio para isso.”

APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales

Aplicativo. Criadores do Visumé receberam investimento de cinco fundos e querem ir ao mercado internacional disputar espaço com o LinkedIn

Coreia mira software com startups
Nova geração de empresas aposta no crescimento do mercado de dispositivos móveis para levar país além da produção de hardware

HOMEM
OBJETO
●✽ Camilo Rocha | camilo.rocha@estadao.com

Alternativo. Sailfish é
baseado no antigo MeeGo

Ex-funcionários da Nokia vão lançar
celular com novo sistema Sailfish

É um tablet?”, perguntou
um colega ao me ver carre-
gando o volumoso Slate

21. À primeira vista, o novo lança-
mento da HP pode parecer exata-
mente isso: um enorme tablet.

A tela é toda de toque e o aparelho
tem sistema operacional Android.
Mas, logo percebe-se que junto há
um teclado, mouse e um suporte na
parte traseira que impede que ele
seja deitado numa mesa. “É o primei-
ro desktop com sistema Android”,
divulga a fabricante HP.

Com 21,5 polegadas de display, é a
maior tela de Android que eu já vi. O
sistema operacional do Google é
mais encontrado em smartphones
e, de uns tempos para cá, tem au-
mentado sua presença em tablets.

Por isso, sua reconfiguração como pla-
taforma de desktop é inusitada.

Não tenho certeza se o Android for-
nece a melhor experiência em um ta-
manho assim. Os aplicativos não fo-
ram projetados para esse tipo de tela e
muitos não rodam, como é o caso do
Instagram. Outros apps ficam desne-
cessariamente gigantes, como o Face-
book e alguns sites de notícias, já que
são carregados na versão para disposi-
tivo móvel, que aparece esticada ao má-
ximo na tela grande. A HP já anunciou
que pretende resolver essas questões.

O Slate 21, por outro lado, deixa a
desejar num ponto muito valorizado
em desktops, que é o armazenamento
interno. Ele tem apenas 8 gigabytes,
menos do que a maioria dos smartpho-
nes disponíveis no mercado por mais

de R$ 1 mil. Também não possui bate-
ria própria, requerendo constante-
mente ser conectado a uma fonte de
energia. Em outras palavras, o Slate 21
nasceu para ficar imóvel e conectado à
nuvem. Não se pode carregá-lo, nem
guardar muita coisa nele.

Com isso em mente, o Slate 21 pode-
ria funcionar como uma TV conectada,
para assistir a vídeos por streaming e
jogar games. Resumindo: um computa-
dor de entretenimento para a família.

Mas o Slate 21 não diz bem a que veio
e para quem veio. Um PC com An-
droid, tela de toque e apenas 8 gigaby-
tes de armazenamento, afinal, é um ex-
perimento. O desafio nada fácil da HP
será encontrar consumidores dispos-
tos a pagar os R$ 1.899 sugeridos para
arriscar testar a novidade.

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DO

GOVERNO DA COREIA DO SUL

DIVULGAÇÃO

“
Desktop com Android é uma experiência estranha

LIGIA AGUILHAR/ESTADÃO

DIVULGAÇÃO

Após a venda da Nokia para a
Microsoft, um grupo de ex-fun-
cionários da empresa criou
uma nova companhia. A Jolla,
com sede na Finlândia, dá seus
primeiros passos no dia 27 de
novembro ao lançar seu pri-
meiro smartphone.

Com tela de 4,5 polegadas,
16 gigabytes de armazena-
mento e câmera de 8 me-
gapixels, o Jolla roda
em um novo siste-
ma operacional, o
Sailfish.

A plataforma Sailfish é basea-

da no MeeGo, antigo sistema
usado pela Nokia – o MeeGo
foi abandonado pela empresa
em 2011, em favor do Win-
dows Phone.

Controlado por gestos, o
Sailfish é mais “aberto” que

seus concorrentes e compatí-
vel com aplicativos para o sis-
tema Android.

Por enquanto, o Jolla será
lançado apenas na Finlândia
por salgados € 399, e deve che-
gar a Europa até o fim de 2013.
Não há previsão para o lança-
mento fora do continente.

Entretanto, a Sailfish não é a
única plataforma a querer ser
alternativa ao domínio recen-
te de Android e iOS. Na última
semana, o Cyanogen, modifica-
ção do Android, lançou sua
primeira versão autoinstalá-
vel, e, há um mês, a Telefonica/
Vivo vende no Brasil dois celu-
lares com o Firefox OS, desen-
volvidos com a Mozilla.

Governo local quer
negócios mais
criativos no país

“Esperamos no futuro ter
uma grande empresa global
da Coreia do Sul
como referência
no mercado de
software.”
Kyong Seog Kang
GERENTE DA

KOCCA
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● HP Slate 21
Sistema | Android 4.2.2
Processador | 1,66 GHz
Armazenamento | 8 gigabytes
Memória RAM | 1 gigabyte
Peso | 4,85 kg
Tela | 21,5 polegadas
Preço | R$ 1.899 (sugerido)
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




