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Escolas do Vale do Silício fazem da Califórnia a meca da alta tecnologia 
  
Hewlett-Packard, Intel Corp., Apple Computers, Sun Microsystems, Oracle, Silicon Graphics, Cis-
coSystems e Yahoo são multibilionárias empresas que nasceram — e permanecem sediadas — no 
Vale do Silício, na Califórnia. Mas elas têm algo mais em comum, que por si só explica o sucesso 
dessa meca da alta tecnologia americana: todas, e muitas outras companhias, principalmente as 
especializadas em software, computadores e semicondutores, surgiram das salas de aula da 
Stanford University. 
 
Seus criadores eram alunos dessa escola, que continua sendo o coração do Vale e a sua principal 
fonte de inovações e mão-de-obra desde 1933, quando Frederick Terman, um visionário professor 
de engenharia, teve a idéia de estabelecer um centro tecnológico ao redor da universidade. O 
centro foi criado após ele incentivar dois de seus estudantes a transformar a tese universitária em 
produto come rcial. Seus nomes: William Hewlett e David Packard. 
 
Desde então, idéias e talento são a base do chamado Vale do Silício, no norte da Califórnia, que 
abrange varias cidades no condado de Santa Clara. A idade não importa: certo dia, William 
Hewlett recebeu um telefonema de um menino de 12 anos interessado em comprar peças para 
um sistema eletrônico que estava montando. O menino lhe pareceu tão inteligente que Hewlett 
acabou contratando-o: era Ste-ve Jobs, que, anos depois, fundaria ali mesmo a Apple Computers. 
 
Grandes cidades e regiões surgem com a descoberta de ouro, de petróleo, ou por sua geografia e 
a localização de um porto. Aqui no Vale do Silício, nosso recurso natural é o cérebro, a inteligência 
— diz Morton Grosser, conselheiro tecnológico e investidor de novas firmas ali criadas. 
 
Jan English-Lueck, professora de Antropologia da San José State University, acrescenta: No Vale 
do Silício, existe o que chamamos de tecno-otimismo.  E, além disso, o vício da oportunidade. 
 
Vale do Silício é, na verdade, o apelido da região, pois não se trata de um vale, e sim de uma 
ampla área plana. 
 
Quem vive ali descreve o local mais como um estado de espírito do que um território geográfico, 
onde não há discriminações. O que importa são as idéias, o talento, a inteligência. É por isso, 
dizem os residentes, que naquela região não existe "arteriosclerose cultural".  
 
Outro ponto fundamental é que nem só de grandes companhias eletrônicas vive a região: há 
pequenas e micro também, beneficiadas por incentivos fiscais. O governo do estado e os 
municipais facilitam a instalação de empresas e concedem créditos (na forma de impostos mais 
reduzidos) para a moradia, uma vez que, devido ao extraordinário êxito financeiro das empresas 
locais, os custos da habitação se tornaram elevados. 
 
— O poder cerebral reside aqui, que é onde tem de estar quem quiser participar do jogo, seja 
grande ou pequena empresa — diz Dan Ut-cheson, presidente da VLSI Research Inc., de San 
José. Pong, o primeiro videogame, foi criado no Vale do Silício, assim como o computador pessoal, 
o mouse, o videocassete e a impressora inkjet.  
 
Por trás de cada uma dessas novidades estiveram tanto os cérebros cultivados na Stanford 
University como na Universidade da Califórnia em Ber-keley, quanto um grupo de financistas 
chamados ali de "VC", iniciais de venture capitalists (na tradução literal, "capitalistas 
aventureiros", caçadores de cérebros e oportunidades). 
 



No ano passado, por exemplo, eles investiram cerca de US$ 30 bilhões em novas companhias, 
grande parte delas criadas por pessoas de 25 a 30 anos. Como é difícil obter empréstimos de 
bancos, que sempre exigem garantias que os novos empresários não possuem, esses idealistas da 
tecnologia apelam aos "VC", que abrem os seus cofres em troca de participação nos lucros da 
nova empresa e de um posto na diretoria. 
 
Grandes empresas financiam pesquisas 
• Embora os custos da terra e da construção tenham subido muito no Vale do Silício, em função 
do sucesso, as empresas lá instaladas continuam investindo em expansões locais, em vez de 
construir unidades em outros pólos tecnológicos, como os de Virgínia, Texas e Arizona, onde, em 
média, os preços são 20% mais baixos. 
 
As universidades de Stanford e Califórnia recebem infusões milionárias das grandes empresas 
para fomentar ainda mais o ensino e, principalmente, as pesquisas. Um passeio pela Escola de 
Engenharia de Stanford, por exemplo, ilustra claramente esse fator. Ali há a Sala de Aula Toshiba, 
a Mitsubishi, a NEC, o Auditório Hewlett-Packard, o Edifício de Ciências da Computação Bill Gates. 
 
—As universidades da área são uma enorme fonte de talentos que supre o Vale com muitos de 
seus engenheiros, físicos, advogados, financistas. E a competição entre as empresas por novos 
talentos é fora do comum aqui — diz Anna Lee Saxenian, economista da Universi dade da 
Califórnia em Berkeley. 
 
Há um elemento adicional que justifica o fato de o Vale do Silício ser uma poderosa usina 
econômica para os Estados Unidos: seus trabalhadores são duas vezes mais produtivos que os do 
resto do país. 
 
Segundo o índice do Vale do Silício, cada um gera cerca de US$ 120 mil por ano a mais em 
faturamento à sua companhia do que o que ela gasta na compra de matéria-prima, aluguel e 
despesas gerais. 
 
—É fascinante como o Vale com segue reter as empresas, embora paguem salários cada dia mais 
altos 
 
— diz Tom Lieser, professor da Escola de Administração da Universidade da Califórnia. 
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