


eletrônicos, softwares e sofisticados equipamentos de
telecomunicação ou TV digital. Ali funcionam uma
escola técnica, uma universidade e duas incubadoras
— um pólo tecnológico que resultou na criação de 120
empresas de tecnologia. Santa Rita do Sapucaí é a
versão nacional do Vale do Silício californiano, repleta
de jovens (e não tão jovens) e de negócios inovadores.
A cidade tem apenas 35.000 habitantes e reúne empre-

sas de diferentes portes (cerca de 95% pequenas
e médias), de ramos distintos como eletroeletrônica,
automação industrial, informática e telecomunicações.
Juntas, elas faturaram cerca de 68o milhões de reais em
2006. Em qualquer parte, da praça central aos restau-
rantes, há espaço para uma "prosa" high-tech, uma
prática local que continua depois do diploma e reúne
adeptos de todas as idades. "Muitas vezes, é nos
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Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), na
própria Santa Rita do Sapucaí. Depois, foram trabalhar
em São Paulo. "Mas a saudade bateu forte e voltamos",
diz Vilela. Para ele, hoje, estar na cidade já representa
um crédito no mercado brasileiro de tecnologia.

Em vez do Google e do YouTube, que movimentam o
Vale do Silício americano, em Santa Rita há a AG Tech-
nologies, a Genno Alarmes e a Citrox, empresas mon-
tadas por gente jovem e de muita energia. Faltam no
território mineiro, claro, os grandes investidores que
caçam talentos e enriquecem os nerds americanos. En-
tão, o jeito é trabalhar duro e fazer de tudo um pouco,
de pequisa tecnológica a atendimento ao cliente. No es-
critório de Anderson Dias, 33 anos, sócio da AG Tech-
nologies, empresa incubada no Inatel, há desenhos que
mais parecem jogos de batalha naval com vários riscos
e anotações. Ele fabrica displays e módulos de cristal
líquido. Hiperativo, desenvolve produtos sob medida
para os clientes, cuida da produção e não desgruda do
celular, que usa para fechar negócios e atender pedidos.

Dias foi mordido pelo bicho do empreendedorismo
ainda na sala de aula, tal qual o engenheiro Edson
José Rennó Ribeiro, 24 anos. Ribeiro passou
por todo o processo para que sua empresa, a Ativa
Soluções, fosse aprovada na incubadora do Inatel em
2005. Nas aulas de empreendedorismo da instituição,
aprendeu a montar um plano de negócios e não se
esqueceu de desenvolver um protótipo. "Já cheguei
na incubadora com o produto pronto na bagagem",
afirma Ribeiro. A Ativa, que tem 13 funcionários,
registrou um faturamento de 300.000 reais em seu
primeiro ano de vida, produzindo equipamentos para
monitorar a internet e centrais telefônicas. Ribeiro
participa do consórcio de exportação criado pelo
Sindvel, o sindicato que reúne as empresas do setor, e
não perde uma reunião para traçar novas estratégias.
"Quero vender para as grandes empresas", afirma.

MULHER DE VISÃO
Apesar de pacata, Santa Rita do Sapucaí ferve quando

o assunto é a busca contínua da inovação. Até quem es-
tá longe das salas de aulas costuma fazer parcerias com
os institutos de educação da cidade para inventar novas
tecnologias. Foi em Santa Rita que aconteceu a primeira
transmissão digital em TV aberta realizada no país. Du-
rante pouco mais de uma hora, imagens transmitidas
do laboratório de uma empresa foram recebidas num
aparelho de TV de alta definição, instalado num centro
de pesquisa, a cerca de dois quilômetros de distância
um do outro. "Estamos atentos ao que o mercado
procura e de que forma nossa experííse pode ajudar no
desenvolvimento de novos produtos" afirma Carlos
Henrique Ferreira, dono da MinaSat, que desenvolvia
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antenas parabólicas e, depois da saturação desse merca-
do, passou a produzir microterminais de consulta de
crédito. A empresa faturou 700.000 reais em 2006.

A formação desse celeiro de eletrônica, informática e
telecomunicações — um reduto predominantemente
masculino — começou graças a uma mulher, Luiza Rennó
Moreira, conhecida como Sinhá Moreira e sobrinha do ex-
presidente Delfim Moreira. Ela viveu no Japão e, de volta
ao Brasil, resolveu investir em educação aliada à eletrôni-
ca. Inaugurou ainda em 1959 a Escola Técnica de Eletrôni-
ca, a primeira da América Latina. Em meados dos anos 6o,
surgiu a segunda instituição voltada para o ensino tec-
nológico, o Inatel, e, em 1971, a Faculdade de Adminis-
tração e Informática. "Com mão-de-obra.tão qualificada,
não demoraram a florescer as características empreende-
doras", afirma Wander Wilson Chaves, diretor do Inatel.

O pólo nasceu de uma combinação bem-sucedida de
instituições de ensino, cultura empreendedora e políti-
cas públicas, que incluem incentivos fiscais e doações
de terrenos. A indústria de tecnologia emprega 6.300
pessoas, cerca de 35% da população economicamente
ativa, cresce mais rápido que o agronegócio e responde
por metade da atividade econômica do município. Ou-
tro fator relevante é a localização da cidade. Santa Rita
está a meio caminho entre Belo Horizonte, São Paulo
e Rio de Janeiro e próxima de outros pólos tecnológicos
importantes como Campinas e São José dos Campos.
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"Fica mais fácil para as nossas vendas", afirma
Rodrigo Bueno Borges, 25 anos, dono da Citrox,
fabricante de câmeras para circuito fechado de
TV. O jovem, tímido e um tanto desconfiado, co-
ordena 45 funcionários e fechou uma parceria
para distribuir seus produtos no Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Minas Gerais.

Foi Rodrigo quem estimulou os irmãos Ricar-
do e Gustavo Bueno Borges a abrir um negócio,
também da área de segurança, mas não concor-
rente, de produção de cercas elétricas e alarmes.
A empresa Genno, batizada em homenagem ao
robô Genoveva, projetado por Rodrigo Borges na
escola, tem apenas três anos e já exporta para
Honduras, Paraguai, Uruguai e Chile. "Espe-
ramos triplicar nossa receita em 2007", diz
Gustavo, que faturou 840.000 reais em 2006.

NEGOCIO DA CHINA
Histórias bem-sucedidas não faltam em Santa

Rita. Mas a de Luciano Lamoglia Lopes tem sa-
bor oriental. Em meio a problemas financeiros
em 2000, ele conseguiu um negócio da China,
literalmente. Uniu-se à multinacional chinesa
Phihong, que atende a Motorola, a LG, a Sam-
sung e a Palm, entre outras gigantes. A Phihong
ficou com 60% do antigo negócio de Lamoglia
e ele e seus sócios com os 40% restantes. "Nos
tornamos a maior empresa de Santa Rita", diz
ele, que em 2006 faturou 210 milhões de reais.
Graças à união com o grupo chinês, a empresa
ganhou a concorrência para a digitalização das
transmissões da TVA no Rio e já se prepara para
fabricar o aparelho que converte sinal digital
para as televisões convencionais.

As conversas na cidade podem ser complicadas
para os mortais que não dominam a tecnologia.
Mas nada disso acontece quando se está diante de
Luiz Carlos Paduan, da Comercial Paduan, fabri-
cante de cabos e plugues, com faturamento de 1,1
milhão de reais em 2006. "É como fazer pão", afir-
ma Paduan, que também tem uma padaria. "É pre-
ciso colocar a pitada certa de fermento e farinha
de trigo" diz o padeiro, que tem a fama de fazer o
melhor pão de queijo da cidade. Seus clientes, tan-
to de cabos e plugues quanto de pão de queijo, são
justamente seus amigos de chope, os donos da
Phihong, Nitrix e Leucotron, entre outros. Chope
aqui, pão ali, as empresas do pólo vão crescendo
como se tivessem fermento, a médias invejáveis de
30% ao ano. E o grupo de empreendedores, claro,
só aumenta, numa cidade que acorda e dorme
respirando tecnologia.

Text Box
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