


O
tempo passa de forma lenta em Novosibirsk. Em frente ao
teatro Red Prospect, garotos de skate derrapam na base da
estátua de Lenin. Inclinadas chaminés de barracos à beira da
estrada, carrocerias enferrujadas de carros e pontos de ônibus
enlameados aparentam estar no cenário há várias décadas.
No hotel flutuante no rio OB, o cozinheiro não tem pressa com

a kasha (alimento comum no Leste Europeu, conhecido por aqui como trigo
sarraceno). Novosibirsk, capital da Sibéria e também a terceira maior cida-
de da Rússia, oferece poucos atrativos explícitos durante o inverno.

Porém, siga além dos cassinos no centro da cidade, passe pelos cães
selvagens patrulhando na mata, além dos trabalhadores Tajik em repa-
ros de estrada, vestindo macacões cor de laranja, e um núcleo de ativida-
des surge no meio da mata. Aqui, a oportunidade capitalista superou o
marasmo pós-soviético. Trata-se de Akademgorodok - Cidade Acadêmi-
ca -, onde a alta tecnologia russa floresce. Esse lugar, chamado de Sili-
con Forest (floresta do silício), não deve ultrapassar o Vale do Silício num
futuro próximo. Os negócios de empresas high-tech privadas cresceram
de US$ 10 milhões há uma década para, ainda irrisórios, US$ 150 milhões
no ano passado, com o número de companhias crescendo a uma taxa de
15% ao ano. Contudo, há mão-de-obra qualificada barata o bastante para
que a Intel, a IBM e a Schlumberger estabeleçam uma base aqui. E,
como sinal do crescente alcance e legitimidade de Akademgorodok, uma
empresa de TI local está produzindo o portal web para a Oprah Winfrey.

O presidente Vladimir Putin também já está
de olho, apoiando a construção de um distrito
de tecnologia de US$ 650 milhões com US$ 100
milhões em infra-estrutura financiada pelo go-
verno. "Não dá para perdermos esta chance",
declarou Putin em Akademgorodok, logo após
uma viagem até a tecnologicamente avançada
índia, "principalmente depois que alguns paí-
ses alcançaram sucesso sem o mesmo forte
ponto de partida". A alta tecnologia é algo que
o Kremlin quer desenvolver, percebendo que
os recursos naturais da Rússia não podem du-
rar para sempre.

Explorar os recursos intelectuais torna-se
então uma prioridade. A cada ano, a Rússia
forma o mesmo número de especialistas em
ciências e tecnologia que a índia - 200 mil -,
embora a Rússia tenha uma população 80% me-
nor que a da índia. A ciência e a tecnologia rus-
sa detêm um lugar de destaque no mundo, com
uma tradição de pensamento crítico e desenvol-
vimentos inovadores, e uma fome profissional
nascida da proximidade com a fome verdadeira.



As exportações russas de software totalizam US$ 1,8
bilhão por ano; a Rússia é o terceiro maior destino para
terceirização de software no mundo, atrás apenas da
China e da índia. "Na Intel nós temos um ditado", con-
ta Steve Chase, presidente da Intel na Rússia. "Se
você tem algo duro, mande para os americanos. Se
você tem algo difícil, mande para os indianos. Se você
tem algo impossível, mande para os russos."

A história começa em 1958, quando líderes da comu-
nidade científica soviética conseguiram o apoio de Niki-
ta Kruchev para criar uma cidade inteiramente dedica-
da à ciência. A idéia era reunir muitos dos principais
cientistas do país num único local, no meio das florestas
siberianas, longe de olhos curiosos e distrações. Em
1963, as equipes de construção já
haviam completado Akademgoro-
dok, uma entidade escolástica e
de pesquisa localizada a 32 quilô-
metros do centro de Novosibirsk.
Em poucos anos, a Universidade
Estadual de Novosibirsk já tinha
sido inaugurada e seus formandos
inseridos em dúzias de institutos
dedicados a pesquisas avançadas
- o equivalente soviético de Cam-
bridge, Mass.

Para boa parte do mundo, mu-
dar-se para a Sibéria não seria
considerado necessariamente
atraente. Todavia, foi exatamente

isso que muitas das maiores mentes científicas soviéti-
cas decidiram fazer, devido, em grande parte, à pro-
messa de novas moradias e crescimento profissional.
Durante 30 anos, Novosibirsk foi uma das cidades mais
inteligentes do império, uma reunião de acadêmicos
que pesquisavam tudo, desde física nuclear até genéti-
ca teórica, passando pelo programa espacial e arma-
mentos apontados para o grande Mal americano.

E, então, o chão se abriu.
Com a queda do Estado soviético em 1991, o aparato

científico ruiu junto. Os salários e o status atribuídos
aos cientistas desapareceram, assim como o sistema di-
recionado a nutrir jovens talentos. Basta um passeio
pelo Instituto de Automação e Electrometria de Novo-

sibirsk para se ter uma idéia dos
anos de abandono. Fiação elétrica
pendurada do teto como fios de
cabelos soltos sobre uma testa
cansada. A tinta descascada da
parede; luzes piscam nos corredo-
res. Para um instituto que rivali-
zava com o MIT, o local poderia
passar por uma boa reforma.

Porém, quando Mikhail La-
vrentyev, matemático siberiano
de origem nobre, abre a porta de
seu laboratório, ele revela aquilo
que está salvando Akademgoro-
dok de entrar na decrepitude ins-
titucional irreversível: dois alu-



nos de doutorado debruçados
sobre terminais de computador
escrevendo códigos para a In-
tel. "Akademgorodok foi uma
idéia nova, multidisciplinar,
para dar a jovens cientistas
uma chance real de desenvolver
suas idéias", conta Lavrentyev,
cujo avô, também Mikhail, foi
um dos primeiros a lutar pela
criação de Akademgorodok.
"Todavia, os salários nos anos
90 despencaram. Havia então
uma clara escolha a ser feita ao
terminar sua graduação: seguir
a ciência, ou seguir para os ne-
gócios e imediatamente conse-
guir um salário razoável."

Então começou a grande luta,
quando os cientistas puros de
Akademgorodok tiveram que en-
contrar uma forma de sobreviver,
de commoditizar e comercializar o
conhecimento high tech que ou-
trora havia servido ao Estado.
Atualmente, escritórios de TI
surgem por toda parte em Aka-
demgorodok em suas ruas arbori-
zadas e becos industriais. O pri-
meiro foi o da Novosoft, criado em
1992 em parceria com a IBM. A SW Soft, um grupo de in-
fra-estrutura de TI especializado em software para servi-
dores, tem mais de 10 mil clientes internacionais e financia-
mento da Insight Venture Partners e da Intel Capital. A
Intel abriu um escritório em Akademgorodok em 2004; a
empresa emprega 200 programadores que otimizam chips
e microprocessadores. A Schlumberger comprou um lote
de terra no qual constrói seu laboratório de P&D.

O baixo custo com aluguéis, serviços e salários - aproxi-
madamente um quinto dos custos no Ocidente - é atraente,
assim como o sistema feito sobre as bases da ciência para
produzir programadores. "Nenhum de nossos programa-
dores aqui em Novosibirsk é programador por formação",
afirma Chase, da Intel. "Eles são físicos, químicos, biólogos,
matemáticos. Eles são, antes de tudo, cientistas. Depois,
aprendem como programar como um algo a mais."

Em outra história de sucesso em TI, uma parceira da
IBM e uma cisão da Novosoft, a Axmor, emprega tecno-
logias web - combinando uma planilha com, digamos,
um mapa Google - para criar aplicativos para mídia di-
gital e bancos de varejo. Imitando o campus suburbano
da IBM em Raleigh, a Axmor está situada em um com-
plexo de apartamentos na periferia de Akademgorodok,
onde um bando de vira-latas ronda a entrada. Do lado de
dentro, o salão de jogos - o símbolo da empresa de TI -
tem uma mesa de hóquei na qual dois jovens digitado-
res, magros e branquelos, estão jogando.

Pavel Toponogov, diretor da Axmor, transformou seu
investimento inicial de US$ 30 mil em US$ l milhão em
receitas em poucos anos. O grosso do trabalho vem de

fora da Rússia, muito desse tra-
balho gerado através de publici-
dade pela internet. Foi assim
que a Harpo Productions, em-
presa de mídia da Oprah Win-
frey, contratou a Axmor para
criar um portal na web. "Não
sabíamos muito bem quem era a
Oprah", conta Andrey Kanoni-
rov, gerente de projeto IBM da
Axmor. "Contudo, hoje sabe-
mos quem ela é."

Em inúmeras ocasiões, o ul-
tramoderno se choca com o ul-
trapassado, em Novosibirsk. O
Instituto de Física Nuclear de
Novosibirsk, um dos maiores ex-
portadores de Akademgorodok,
com US$ 30 milhões por ano,
abriga um colisor de eletron-po-
sitron que seu diretor de 65 anos
de idade usava em seus dias de
escola. No frio hangar que até
pouco tempo atrás era habitado
por bêbados e roedores, a
Screen Photo Electronic Instru-
ments produz aparelhos de visão
noturna para uma empresa de
São Francisco. "É tão frio aqui",
afirma Vladimir Aksyonov, dire-

tor-geral, embrulhado em um jaleco branco de laborató-
rio, "não há nada para se fazer exceto trabalhar".

Contudo, a Sibéria não é mais aquele lugar isolado do
passado. Antes da estrada de ferro chegar a Novosibirsk
em 1893, os viajantes vindos de Moscou enfrentavam
uma viagem de dez meses sobre carroças puxadas por
cavalos. Hoje, Dmitry Verkhovod, dono de uma empresa
que é a versão russa da Amazon.com. "Vejam isso", diz
ele, sorrindo com orgulho cívico. "Até mesmo aqui na Si-
béria eu consigo receber DVDs, livros, música."

Verkhovod, presidente adjunto da filial siberiana da
Academia Russa de Ciências, é responsável pelos planos
do Centro de Tecnologia de Novosibirsk, de 90 mil m2.
"Atualmente, não temos como comercializar nossos de-
senvolvimentos", explica. "A Akademgorodok de Novosi-
birsk é uma grande marca, e precisa ser comercializada."

Ainda levará tempo. Lavrentyev surge de seu institu-
to protegendo-se de um vento cortante usando apenas
um casaco esporte. Em sua lapela há um pequeno alfine-
te, com uma insígnia com seu nome. "Meu avô foi um lu-
tador", diz Lavrentyev. "Creio que ele gostaria de ver
marcas globais high tech como a Intel e a Schlumberger
aqui. Ao mesmo tempo, acredito que ele gostaria que os
negócios pagassem pelo uso de nosso cérebro." Q
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