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- O Vale do Silício corre o risco de
criar sua própria divisão digital/A
região da Califórnia está perdendo
uma taxa significativa da força de
trabalho da classe média, de acordo
com o relatório anual que avalia a
saúde econômica, social e ambien-
tal da terra da tecnologia do país.

O índice 2008 do Vale do Silício
- patrocinado, este ano, pelo em-
preendimento conjunto formado
pela Silicon Valley Network, par-
ceria público-privada, e pela Silicon
Valley Community Foundation,
organização sem fins lucrativos -
descobriu que de 2002 a 2006, o
percentual de empregos de classe
média despencou de 52% para 46%
da força de trabalho total.

Ao mesmo tempo, enquanto o
percentual de empregos com alto
nível de qualificação aumentou le-
vemente (de 26% para 27%) a taxa
de empregos de baixa renda subiu
de 22% para 27% da força de tra-

balho. No geral, mais de 50 mil
empregos de renda rnédia desa-
pareceram ao longo dos quatro anos
analisados pelo estudo.

Os empregos perdidos - com
renda entre US$ 30 mil a US$ 80
mil (de R$ 51 mil a R$ 136 mil) por
ano - representam trabalhadores da
parte mais baixa da pirâmide, in-
cluindo secretárias, vendedores e
profissionais de atendimento ao
cliente. O número foi embaçado,
no entanto, pelo aumento de pro-
fissões de renda média como ele-
tricistas, encanadores e técnicos de
suporte de informática.

A mudança deve enfraque-
cer alguns dos mecanismos bá-
sicos da economia do Vale, de
acordo com os autores do re-
latório, tornando a ascensão
social mais difícil.

- Se você perde o meio, fica
difícil sustentar o topo - explicou
Doug Henton, economista da Col-
laborative Economics, firma de
pesquisa e consultoria em Moun-
tain View, Califórnia, que ajudou a
preparar o relatório anual.

O panorama de ,
curto prazo para a
região é mais posi-
tivo, com o ritmo ge-
ral de ganhos de em-
pregos ultrapassando o
do país.

Por exemplo, pela
primeira vez desde
2001, quando o setor da
internet estava implodin-
do, a renda média familiar
aumentou. O Vale do Si-
lício acrescentou 28 mil
empregos, crescimento de
1,7% em 2007. No geral, a
região é, de longe, mais rica do

que o resto do país, com renda
per capita 57% maior que a
média nacional.

Apesar dos medos de perdas
depois dos ataques terroristas
de 11 de setembro, a região
continua a ver um fluxo sau-

ij dável de talento de fora dos
/ Estados Unidos. Cerca de

17 mil estrangeiros se mu-
jjdaram para a região no

ano passado, número
menor que o registrado
em 2001, quando a re-
gião recebeu mais de

   30 mil.
Quarenta e oito

por cento das famílias
da região falam outra
língua em vez do in-
gles em casa.

Refletindo as
mudanças nas
fronteiras do que
é definido como
Vale do Silício,
os autores do re-
latório acres-
centaram, este
(ano, todaafor-
ça de trabalho

do condado
de San Ma-
teo. Foi a
primeira
mudança
para a de-
finição da
região pe-

lo estu-
do, pu-

blicado pela primeira vez em
1995. Movendo a fronteira
norte do Vale, a área agora
reflete mais a orientação bio-
tecnológica de empresas como
a Genentech. A região não in-
clui São Francisco.

O capital de investimento
continuou a subir durante 2007,
aumentando em 11%. Sessenta e
2% do capital de investimento em
tecnologia limpa para Califórnia
foi investido no Vale do Silício
durante o ano.

O Vale continua de pé porque
é um centro de inovação tec-
nológica, afirmou Russell Han-
cock, presidente de empreendi-
mento conjunto. Mas ele disse
que a região também deve ser
afetada pela recessão ou a crise das
hipotecas subprime.

Segundo os pesquisadores
por trás do estudo, o vale se
distingue pela flexibilidade de
sua economia e sua habilidade
para adaptar às mudanças.

-Estamos falando sobre um vale
que continua ase reinventar - con-
cluiu Henton.

Uma categoria notável na
qual a região fica atrás dos com-
petidores internacionais é a
banda larga para residências.
Apenas 51 % da região têm aces-
so à internet banda larga - 200
kilobits por segundo. No en-
tanto, 65% das casas no Japão e
94% na Coréia do Sul estão
conectadas com, pelo menos,
essa velocidade.
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