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O EXECUTIVO JOSÉ EDUARDO OMETTO, de 48 anos, estudou engenharia mecânica na 
Universidade de Campinas (Unicamp), uma das mais reputadas instituições de ensino do país. 
Atualmente, vive em uma casa confortável num bairro arborizado de Campinas com a mulher 
e a filha caçula, de 17 anos - o filho mais velho, de 19 anos, mora em uma cidade vizinha, 
onde cursa medicina. O trabalho de Ometto é desafiador, em uma empresa global, a IBM. No 
complexo que a companhia mantém em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, 
onde ele dá expediente em dois dias da semana, quase todo mundo fala duas línguas: 79% 
dos 7 000 funcionários falam inglês, 15% falam espanhol, 2% dominam o francês e três 
pessoas falam chinês. O trabalho desse grupo é operar as áreas de tecnologia da informação 
de empresas espalhadas por dezenas de países. Nos três dias em que trabalha na matriz 
brasileira da IBM, na capital paulista, Ometto percorre cerca de 100 quilômetros no melhor 
complexo rodoviário do país, as rodovias Anhangüera e Bandeirantes. Nos outros dois em que 
trabalha em Hortolândia, vai e volta do escritório em 20 minutos.  

Como não poderia deixar de ser, Ometto está acompanhando os acontecimentos da crise 
financeira mundial cuidadosamente. Mas, pelo menos por enquanto, os efeitos em sua área 
estão sendo positivos. "Por incrível que pareça, conseguimos novos contratos de clientes 
estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos", afirma Ometto, responsável pela área de gestão 
de contratos de serviços da companhia. Neste ano, a IBM já admitiu mais funcionários que o 
planejado, e os sinais, até o momento, indicam que haverá mais contratações que o previsto 
também em 2009. A leitura dentro da companhia é que as empresas, principalmente as 
americanas, mas também muitas européias, estão cortando custos de todas as formas, e a 
terceirização de TI é um dos caminhos encontrados. "Para nós, a crise está abrindo uma 
oportunidade", diz Ometto. Sem desmerecer o esforço e as qualidades pessoais de Ometto, 
boa parte de sua história profissional e de seu cotidiano reflete um cenário maior, um conjunto 
de condições oferecidas numa região que é a mais próspera do país. Isso é o que sugere um 
estudo da consultoria Prospectiva, especializada em relações internacionais. O trabalho, 
divulgado com exclusividade por EXAME, é uma radiografia do estado de São Paulo, que 
mostra números e comparações surpreendentes e revela que, dentro do estado, há uma 
espécie de quadrilátero de desenvolvimento - área que reúne o que há de mais próximo às 
condições de Primeiro Mundo (veja quadro). Esse quadrilátero, formado por 185 das 645 
cidades do estado, produz 85% do produto interno bruto estadual e um quarto do PIB 
brasileiro. Se fosse um país, o quadrilátero seria maior que a Dinamarca em tamanho e teria a 
27a economia do planeta. O setor automobilístico presente na região produz mais carros que 
toda a Itália. "Se levarmos em conta a concentração de ativos econômicos, é o que há de 
melhor no Brasil e na América Latina", afirma Ricardo Sennes, sócio da Prospectiva e 
coordenador do estudo. "É claro que, numa situação de crise forte, ninguém passa incólume, 
mas uma região como essa tende a sofrer menos ou, pelo menos, a se recuperar mais rápido 
quando a situação melhorar." O vigor da economia do quadrilátero não se deu ao acaso nem 
de uma hora para a outra. Um de seus pilares é a existência de uma cadeia de faculdades, 
universidades e institutos de pesquisa de alta qualidade. Das 62 instituições de ensino 
classificadas como centro de excelência pelo Guia do Estudante, publicação da Editora Abril, 
que também publica EXAME, 18 estão nessa região. Só essas instituições oferecem 359 cursos 
classificados pelo guia como de boa qualidade. "Essas universidades formam uma massa de 
profissionais capazes de trabalhar com conhecimento, produzir pesquisa, inovação e, 
sobretudo, negócios", afirma Carlos Henrique de Brito Cruz, presidente da Fundação para o 
Amparo da Pesquisa do Estado de São Paulo, responsável por injetar mais de meio bilhão de 
reais por ano em projetos de pesquisa científica e tecnológica. "As faculdades da região são 



nosso quintal", afirma William dos Reis, vice-presidente das Indústrias Romi, fabricante de 
máquinas-ferramenta - máquinas que fabricam máquinas - localizada em Santa Bárbara do 
Oeste. Cerca de 25% dos 3 200 funcionários da empresa são formados em curso superior e 
outros 75% em curso técnico. "As condições do nosso entorno, incluindo o preparo da mão-de-
obra, permitem que nosso produto seja competitivo globalmente", afirma Reis. E os sócios e 
executivos da Romi têm uma boa base de comparação. 

 A empresa tem uma fábrica em Turim, pólo industrial da Itália, e exporta para vários países. 
Entre uma dezena de institutos de pesquisa espalhados pelo quadrilátero, destaca-se o 
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), localizado em Campinas. O LNLS abriga uma 
espécie de raio X gigante que usa a luz síncrotron, capaz de radiografar não ossos, mas 
moléculas e átomos. Fruto de um investimento de 70 milhões de dólares, o equipamento é o 
único na América Latina e pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Até dois anos atrás, 
quando a Austrália inaugurou o seu, era o único em todo o hemisfério sul. Estima-se que haja 
cerca de 60 equipamentos de luz síncrotron no mundo, a maioria nos Estados Unidos, na 
Europa e no Japão, todos de governos. Foi um equipamento desse tipo que revelou o 
funcionamento de uma das proteínas mais importantes no processo de reprodução do vírus da 
Aids. A descoberta possibilitou a criação dos remédios anti-retrovirais, drogas que inibem a 
proliferação do vírus dentro do organismo humano. Uma das clientes mais assíduas do LNLS é 
a Petrobras. A empresa utiliza a luz síncrotron nas pesquisas de materiais e métodos mais 
eficientes de solda, já que a maior parte do petróleo explorado pela companhia vem à tona por 
meio de dutos fincados no fundo do mar. Nesse caso, a solda que emenda um pedaço de duto 
a outro é sofisticadíssima - liga molécula a molécula, reduzindo o risco de rompimento do 
material. Daqui para a frente, esse trabalho tende a se intensificar ainda mais. A exploração 
dos campos do pré-sal vai impor desafios adicionais às técnicas de solda, dada a profundidade 
e, conseqüentemente, a pressão que os dutos terão de agüentar. Uma radiografia da área 
mais próspera do país A combinação entre faculdades e centros de pesquisa de boa qualidade 
foi responsável por transformar cidades e regiões inteiras. A Unicamp e o Centro de Pesquisa 
em Telecomunicações foram vitais para a formação de um pólo de empresas de 
telecomunicações e, mais recentemente, de tecnologia da informação. A chegada da USP e de 
uma universidade federal a São Carlos também foi decisiva para a configuração atual da 
atividade econômica da região. Hoje, São Carlos tem um conglomerado de empresas de base 
tecnológica, entre elas várias desenvolvedoras de software. Conta também com fabricantes de 
equipamentos para a área médica, especialmente do ramo oftalmológico, e até para satélites.  

A razão dessa especialização pode ser encontrada no Instituto de Física da USP, centro de 
pesquisa em óptica e formador de empreendedores e funcionários de inúmeras empresas 
locais. O mais flagrante, porém, é o caso de São José dos Campos, cidade onde foi formado 
um tecido econômico voltado para a indústria aeronáutica e aeroespacial. A chave para esse 
desenvolvimento está na criação do Comando Tecnológico da Aeronáutica e do Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica, na década de 50, que possibilitou a criação da Embraer, quarta 
maior fabricante de aeronaves civis do mundo. A Embraer funciona como âncora de inúmeras 
empresas, incluindo multinacionais de grande porte que aterrissaram no Vale do Paraíba para 
atender à sua produção. Isso sem contar as inúmeras pequenas e médias empresas que 
gravitam ao redor das maiores. O outro pilar fundamental para a formação do quadrilátero é a 
infra-estrutura com a qual a região conta. É sabido que estradas, portos, aeroportos e geração 
de energia são uma das mais evidentes deficiências da economia do Brasil. Não do 
quadrilátero, onde fica a melhor infra-estrutura do país. No campo rodoviário, a região é 
servida pela melhor malha de estradas do país. Todas as principais rodovias são duplicadas e 
sete das dez melhores estradas brasileiras, eleitas pelo Guia Quatro Rodas de Estradas, estão 
na região. Quatro ferrovias cortam o quadrilátero de norte a sul e de leste a oeste. Ainda a 
maior parte das cargas é transportada por caminhões? É verdade. Mas algumas ações para 



eliminar gargalos - como melhor manutenção da estrutura já existente e a problemática 
chegada ao porto de Santos, por exemplo - poderiam ampliar o transporte de cargas sobre 
trilhos na região. "A qualidade das telecomunicações é comparável à de qualquer país 
desenvolvido, embora ainda seja relativamente cara aos usuários", afirma Álvaro Leal, 
consultor da IT Data, especializada em tecnologia da informação e comunicações. A 
combinação dessas boas condições é uma das principais razões de o quadrilátero ter se 
tornado um conglomerado de empresas de todos os portes e de todos os setores. Estima-se 
que haja mais de 125 000 companhias na região. Dessas, uma centena figura na lista das 
2 000 maiores corporações globais da revista americana Forbes. Nos últimos dois meses, pelo 
menos três grandes corporações anunciaram investimentos consideráveis em cidades do 
interior de São Paulo, dentro do quadrilátero. A coreana Hyundai divulgou que montará uma 
fábrica em Piracicaba ao custo de 600 milhões de dólares até 2010. A americana Avon erguerá 
seu maior centro de distribuição mundial em Cabreúva, e a Toyota vai investir pelo menos 700 
milhões de dólares até 2011 em uma fábrica em Sorocaba. A montadora japonesa, que já 
fabrica o modelo Corolla em Indaiatuba, também dentro do quadrilátero, vai começar a 
produzir modelos compactos no Brasil, os carros "B", com o objetivo de aumentar sua 
participação de mercado, atualmente abaixo dos 3%. A escolha de Sorocaba veio após uma 
pesquisa de um ano e meio, que considerou cidades no Brasil inteiro. "Os três pontos que mais 
pesaram foram infra-estrutura de transportes, suprimento de energia e disponibilidade de 
recursos humanos", afirma Percival Maiante, diretor de planejamento corporativo e de recursos 
humanos da Toyota. Segundo Maiante, também contou a favor de Sorocaba o fato de a cidade 
estar no meio do principal mercado consumidor do país, a Região Sudeste, e ficar próxima ao 
porto de Santos, já que o plano é exportar de 30% a 40% da produção. É verdade que todos 
esses investimentos foram anunciados antes de os efeitos da crise financeira mundial 
chegarem de maneira mais concreta ao Brasil. De acordo com a consultoria CSM Worldwide, 
especializada no ramo automotivo, o mundo todo vai passar por uma freada no próximo ano. 
No Brasil, o crescimento do setor, que vinha na casa dos 20% nos dois últimos anos, deve 
ficar em torno de 5% em 2009.  

No entanto, os investimentos anunciados, pelo menos por enquanto, permanecem 
confirmados. O quadrilátero também engloba o maior pólo financeiro da América Latina. Por 
mais que a crise mundial esteja chacoalhando as bolsas de valores dos cinco continentes, 
inclusive a bolsa paulista, a BM&F Bovespa continua a ser uma das maiores do mundo: é 
responsável pela movimentação de 80% do volume de negócios da América Latina e, antes da 
crise, era a terceira em valor de mercado, atrás apenas da americana de Chicago e da alemã 
de Frankfurt. O quadrilátero é sede dos maiores bancos brasileiros, considerados donos de 
uma situação sólida, especialmente por não terem investido nos papéis sem valor do setor 
imobiliário americano e por seguirem regras bem mais rígidas do que americanos e europeus. 
Em junho de 2008, antes da eclosão da fase atual e mais aguda da crise, cinco bancos 
brasileiros figuravam entre os 30 maiores em ativos e em valor de mercado entre todos os das 
Américas. "Quando ocorrer a volta aos fundamentos, é possível que eles estejam até mais 
fortes", afirma Roberto Troster, sócio da consultoria Integral Trust e ex-economista-chefe da 
Febraban, federação que reúne os maiores bancos com operação no Brasil. A constatação da 
existência de um ecossistema econômico tão diverso e vigoroso como o dessa região do estado 
de São Paulo é animadora por vários motivos, mas especialmente por comprovar que, quanto 
mais forte é a atividade econômica da região, mais chance sua população tem de viver melhor.  

Entre as 185 cidades do quadrilátero, 90 apresentam Índice de Desenvolvimento Humano - 
nota de zero a 1 dada pela ONU - acima de 0,800, nível que atesta uma boa qualidade de vida. 
Bons empregos, como o de José Eduardo Ometto, são um ativo fundamental, especialmente 
em momentos difíceis como o atual. É também reconfortante notar que os elementos que 
tornam o quadrilátero tão especial - infra-estrutura de primeira, mão-de-obra qualificada, 



centros de pesquisa avançados, empresas modernas - não são do tipo que se vão ao sabor do 
dinheiro virtual que percorre os mercados financeiros do globo. São coisas do mundo real. Por 
isso, o segredo é conseguir formar novos quadriláteros Brasil afora.  
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