


T erry Winograd, um pro-
fessor de computação
com jeito de cientista ma-

luco e bigode à Albert Einstein, já
se acostumou a lidar com candi-
datos a bilionário. Há 36 anos,
seus alunos na Universidade Stan-
ford. coração do Vale do Silício,
buscam seus conselhos. Como
transformar uma idéia numa em-
presa? Certa vez, um confuso alu-
no levou a Winograd uma dezena
de projetos. Estava precisando de
uma luz. O professor analisou um
a um e o orientou a mergulhar na-
quele que julgava mais promissor
— um projeto que estudaria a es-
trutura da internet e poderia resul-
tar num belo mecanismo de busca.
A dica valeu 147 bilhões de dóla-
res. O aluno, Larry Page, seguiu a
orientação de Winograd e decidiu
abrir, dentro do campus, uma em-
presa com seu colega Sergey Brin.
Cada um tem hoje um patrimônio
de 12 bilhões de dólares. Wino-
grad, que despacha num cubículo
com livros até o teto no prédio
William Gates. em Stanford, não
ganhou nada. Mas se orgulha de
ter feito a sua parte no que chama
de "ecossistema do Vale do Silí-
cio", uma mescla de conhecimen-
to, novas idéias e dinheiro que faz
dessa região da Califórnia o lugar
ideal para quem quer começar
uma empresa do zero. "O Google
começou a nascer décadas antes
de ser fundado", diz ele. Winograd
continua dando conselhos de gra-
ça a quem pede.

Nas últimas décadas, esse ecos-
sistema deu origem a algumas das
mais importantes empresas ame-
ricanas. Intel, Apple, Yahoo!. eBay
e Cisco são algumas delas. O Vale
do Silício ganhou o status de maior
centro de inovação do inundo.
Aqui, foram criadas as bases para
o último salto de produtividade
americano, nos anos 90—tempos
em que o crescimento econômico
não se dava à custa do acúmulo de
dívidas. Seria natural que agora,
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em meio à pior recessão do pós-
guerra, os americanos olhassem
para o Vale do Silício em busca da
salvação para a crise, a inovação
que colocará o país de novo na
rota do crescimento. Mas não. Nu-
ma pesquisa recente, oito de cada
dez americanos afirmaram que o
país está perdendo a corrida da
inovação. Apenas 29% acham que
o próximo Google surgirá aqui.
Mais da metade dos entrevistados
diz que ele virá da China, da índia
ou do Japão.

Essa descrença tem dois moti-
vos. Primeiro, os bons tempos dos
anos 90 nunca voltaram. Os inves-
timentos de venture capital, aque-
les que aceleram o crescimento de
empresas iniciantes, chegaram a
quase 8 bilhões de dólares por mês
no fim da década de 90. Hoje. ca-
íram para l bilhão de dólares men-
sais — e o novo Google. no fim
das contas e 11 anos após a criação
do original, ainda não surgiu. Mas
há razões mais profundas para es-
sa sensação. Os americanos estão
pessimistas em relação ao futuro
econômico do país. A atual reces-
são e o crescimento da China vêm
fortalecendo a idéia de que os Es-
tados Unidos são um império que
começa agora sua inevitável deca-
dência. Livros como Somos Ro-
ma?, O Mundo Pós-Americano,
Os Últimos Dias da República
Americana e O Fim da América
captaram essa ansiedade e se tor-
naram sucesso de vendas. Metade
dos americanos afirma que os me-
lhores dias do país ficaram para
trás. O país, afirmam, não tem
mais condições de competir com
a Ásia e só sabe consumir, não
produzir. Um número em especial
parece contribuir para o pânico.
Segundo um relatório da Acade-
mia Nacional de Ciências, a China
forma 600 000 engenheiros por
ano. A índia, 350 000. Os Estados
Unidos, 70 000. A corrida da ino-
vação, em suma. parece perdida.

Apesar de generalizada, essa

percepção é um equívoco. Nú-
meros como o de engenheiros
formados podem até impressio-
nar, mas significam, basicamen-
te, que China e índia produzem
um monte de engenheiros. Tirar
conclusões com base em um nú-
mero como esse é tão arriscado
quanto afirmar que o Brasil tem
a melhor Justiça do mundo por
formar 120 000 bacharéis em di-
reito a cada ano. (Um estudo da
Universidade Duke mostrou que
quase metade dos "engenheiros"
chineses tem, na verdade, forma-
ção técnica. Mas isso não serviu
para tirar esse número do debate
nacional.) E, se os Estados Unidos
estão perdendo sua capacidade de

inovar, alguém esqueceu de avi-
sar ao indiano Siddharth Batra.
Aos 23 anos. ele decidiu deixar
a índia para estudar computação
em Stanford. Estudar, nem tanto
- ele veio para a Califórnia para

ficar rico. No ano passado. Batra
e um sócio, também indiano, cria-
ram um mecanismo que permite
a anunciantes incluir suas marcas
em vídeos prontos (uma cena de
Casablanca, por exemplo). A Zu-
navision nasceu a partir daí. "Se
essa empresa não der certo, vou
abrir outra", diz.

Enquanto os americanos têm
pesadelos com o exército de enge-
nheiros chineses que vai dominar
o mundo, universidades como

A RECESSÃO E O CRESCIMENTO DA CHINA VEM
FORTALECENDO A IDÉIA DE QUE OS ESTADOS
UNIDOS SÃO UM IMPÉRIO EM DECADÊNCIA.
POIS ESSA PERCEPÇÃO É EQUIVOCADA



Stanford continuam servindo de
ímã para atrair os melhores alunos
de cada país — inclusive os chi-
neses. Mais da metade dos estu-
dantes de Ph.D. em computação
nos Estados Unidos é estrangeira.
Segundo rankings mais recentes,
13 das 20 melhores universidades
do mundo são americanas. Um
estudo do Centre for European
Reform mostrou que os Estados
Unidos investem o equivalente a
2,6% do PIB em universidades,
mais que o dobro de Europa e Ja-
pão. A atração de imigrantes ta-
lentosos tem um impacto brutal-
mente positivo—e, como se verá
depois, amplamente ignorado —
na economia americana. Uma
pesquisa da professora AnnaLee
Saxenian, da Universidade da Ca-
lifórnia em Berkeley, mostra que
metade das empresas do Vale do
Silício tem um imigrante entre
seus fundadores. Eles vêm atraí-
dos não apenas pelas melhores
universidades do mundo mas tam-

bém pelo melhor ambiente para
empreendedorismo — há mais
dinheiro disponível, abrir um ne-
gócio é fácil e fechá-lo não é ver-
gonha. Finalmente, a quantidade
de ícones que criaram a sua em-
presa na garagem ou no dormitó-
rio da universidade, como Mark
Zuckerberg, fundador do Face-
book, serve de inspiração. "Os
melhores de cada país acabam
vindo para cá", diz Anna.

A ATUAL RECESSÃO NÃO poupou
o Vale do Silício. Os investimentos
de capital de risco caíram à meta-
de em um ano. Mas já houve crises
antes. E algumas das mais impor-
tantes empresas de tecnologia nas-
ceram em momentos difíceis co-
mo o atual. Em 1987. duas sema-
nas depois do colapso da bolsa de
valores, os fundadores de uma pe-
quena empresa, a Cisco Systems,
foram pedir dinheiro ao Sequoia,
um dos mais importantes fundos
de investimento do Vale do Silício.

"Naqueles tempos, parecia que o
mundo ia acabar", disse o galés
Michael Moritz. chefe do Sequoia,
a EXAME. Mas o fundo decidiu
investir mesmo assim. A Cisco
fatura hoje 39 bilhões de dólares
por ano. "É na Cisco que pensa-
mos quando as coisas vão mal. A
lição é: não entre em pânico." Em
meio às crises dos anos 70, surgi-
ram nessa região da Califórnia três
empresas que transformaram seus
setores—Apple (computadores),
Atari (videogames) e Genentech
(biotecnologia). Em 1939, quando
a Grande Depressão completou
dez anos, os alunos de Stanford
Bill Hewlett e David Packard fun-
daram a HP. E a história mostra
que a inovação não para por causa
de crises. Em 1935, por exemplo,
os pesquisadores da DuPont in-
ventaram o náilon.

Somente daqui a dez anos será
possível dizer onde estão as HP e
Apple desta recessão. Mas, apesar
do ceticismo, elas têm grande
chance de surgir nos Estados Uni-
dos rnais uma vez. Mesmo com a
queda em comparação aos anos
dourados da internet, os Estados
Unidos ainda são, de longe, o país
com mais investimentos em em-
presas iniciantes. Segundo a con-
sultoria PricewaterhouseCoopers.
foram 28,3 bilhões de dólares no
ano passado, ante 4,2 bilhões na
China. É interessante analisar o
que vem acontecendo em três se-
tores considerados, na falta de
expressão melhor, "do futuro":
biotecnologia, nanotecnologia e
energias verdes. Os Estados Uni-
dos mantêm uma folgada lideran-
ça nos três. Em 2008, quase 6 bi-
lhões de dólares foram investidos
em empresas americanas ligadas
a energias renováveis. Na China,
foram 430 milhões. Os Estados
Unidos têm mais patentes ligadas
à nanotecnologia do que todos os
outros países somados. Segundo
um estudo da consultoria Ernst &
Young, do total de 13,5 bilhões de
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OS EUA TÊM MAIS PATENTES LIGADAS À
NANOTECNOLOGIA DO QUE TODOS OS OUTROS
PAÍSES SOMADOS. E TAMBÉM OS MAIORES
INVESTIMENTOS EM BIOTECNOLOGIA

dólares investidos em biotecnolo-
gia no mundo inteiro nos últimos
dois anos, 10 bilhões vieram para
os Estados Unidos.

Claro, essa conta não inclui o
investimento estatal, especialmen-
te significativo na China. Países
como China e índia têm feito um
enorme esforço para criar escolas
de alto nível, como a universidade
Tsinghua, em Pequim. E se os te-
mores americanos se provarem
acertados e a próxima onda de
inovação surgir em outro país? Ao
contrário do que eles temem, não
será uma calamidade para a maior
economia do mundo. Pelo contrá-
rio: é provável que as empresas
americanas ganhem mais dinheiro
com uma descoberta indiana do
que as próprias empresas indianas.
Estudos mostram que as compa-

nhias americanas são mais rápidas
ao transformar inovação em lucro.
Os anos 90 são o melhor labora-
tório para analisar esse fenômeno.
A partir da segunda metade da
década, a produtividade americana
deu saltos anuais de 2,5%. En-
quanto isso, na Europa a produti-
vidade crescia apenas l ,5%. Todas
as empresas do mundo tinham
acesso às mesmas tecnologias, por
preços semelhantes. Por que a di-
ferença? Segundo um estudo da
London School of Economics, a
razão é a maneira diferente com
que empresas americanas e euro-
péias usaram a tecnologia da in-
formação — os investimentos em
TI foram 40% maiores em multi-
nacionais americanas, por exem-
plo. Abraçar mudanças tecnológi-
cas, e não somente criá-las, é o

O DECLÍNIO AINDA NÃO VEIO
Esta não é a primeira vez que os Estados Unidos parecem fadados à decadência — nas outras, o país surpreendeu

ANOS 50-60
A União Soviética, rival dos Estados
Unidos na Guerra Fria, surpreende o
mundo ao lançar o primeiro satélite
e colocar um homem em órbita

O Sputnik deflagrou uma onda de
ansiedade no país. Com tamanha
superioridade tecnológica, os
soviéticos pareciam destinados
a vencer a Guerra Fria

O QUE ACONTECEU
Após o início atrasado, os americanos
venceram a corrida espacial,
levando o homem à Lua em 1969

ANOS 70
Após o fiasco do Vietnã e o
embargo dos países produtores
de petróleo, a economia
americana entra em declínio

O presidente Ríchard Nixon
anunciou a chegada de um
mundo "multipolar", com a perda
de poder relativo americano

O QUE ACONTECEU
A União Soviética acelerou sua
derrocada, abrindo caminho
para um mundo unipolar — com
os Estados Unidos à frente



segredo. "Não importa de onde
vem a inovação", diz Eric Maskin,
professor de Princeton e prêmio
Nobel de Economia de 2007.
"Aqui, é mais fácil que avanços
tecnológicos se transformem em
aumentos de produtividade."

Essa não é a primeira vez que
os americanos sentem que sua li-
derança tecnológica—e, em con-
seqüência, sua hegemonia — está
perto do fim. Nos anos 50, a União
Soviética aplicou uma rasteira nos
americanos ao lançar o primeiro
satélite, o Sputnik. O salto tecno-
lógico do rival deixou o país em
pânico: os soviéticos, ficou claro,
estavam no rumo para ganhar a
Guerra Fria. O final da história é
conhecido. Já nos anos 80 o vilão
da vez era o Japão, que estava des-
tinado a se tornar a maior econo-
mia do mundo. Duas décadas per-
didas depois, o Japão está prestes
a perder a segunda posição para a
China. "A resistência e a flexibili-
dade da economia americana não
cansam de surpreender", diz Lenny
Mendonça, presidente do McKin-
sey Global Institute. Desta vez

será diferente? É quase inevitável
que o país perca parte de seu poder
nas próximas décadas. Até o go-
verno americano, em seu recente
relatório sobre o mundo em 2025,
conclui que países como China e
índia aumentarão seu naco na eco-
nomia global. O risco, porém, é
que a reação ao problema só faça
agravá-lo. Para proteger "empre-
gos americanos", o Congresso im-
pôs restrições à contratação de
imigrantes por bancos que recebe-
ram dinheiro do pacote de resgate
ao sistema financeiro. Além disso,
surgiu nos últimos meses um cla-
mor para incentivar, com subsídios,
as empresas locais a comprar "ino-
vações americanas". Nada disso
ajudará o país a criar o novo Goo-
gle — para começo de conversa,
um de seus fundadores nasceu na
Rússia. "A grandeza da América",
escreveu o francês Álexis de Toc-
queville, "não reside no fato de ser
mais ilustrada que qualquer outra
nação, mas sim na capacidade que
tem de corrigir seus defeitos." Não
mudar o que vinha dando certo
seria um ótimo começo. •

ANOS 80
Após três décadas de crescimento
econômico espetacular, o Japão vivia
o auge de seu milagre econômico

Em comparação com a alta tecnologia
japonesa, os americanos pareciam
viver num país atrasado. Era inevitável
que o país fosse superado pelo Japão

O QUE ACONTECEU
O Japão entrou em sua década
perdida. Com a revolução
tecnológica dos anos 90, os
Estados Unidos viveram um

i período de enorme prosperidade
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