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Bangalore, na índia, tornou-se um ímã para empresas de alta tecnologia  
  
O clima ameno dentro de um país escaldantemente tropical como a índia tornou a cidade de 
Bangalore um refúgio para recém-casados em lua-de-mel e moradia de idosos em busca de um 
pouco de paz. Na metade do século passado, a cidade era conhecida como o Paraíso do 
Aposentados, com agradáveis jardins dedicados à terceira idade.  
 
Mas uma revolução já estava acontecendo, algo que transformaria esta espécie de São Lou-renço 
do Sul da Ásia no local hoje conhecido como Vale do Silício Indiano até mesmo pelos empresários 
do Vale do Silício original, na Califórnia.  
 
A revolução tecnológica transformou os sonolentos jardins com chafarizes em parques dedicados à 
tecnologia da informação, que somente no último ano fiscal exportaram US$ 12,5 bilhões (cerca 
de R$ 35 bilhões). 
 
Não foi apenas a temperatura agradável que tornou a cidade um ímã para investimentos em alta 
tecnologia. Investimentos em educação e infra -estrutura, por parte do governo e da iniciativa 
privada, e mão-de-obra barata e qualificada fizeram da região um pólo de atração das maiores 
empresas de tecnologia do mundo, como IBM, Philips, Dell, Cisco, Lucent, Ford, AOL, Microsoft e 
as locais In-fosys e Wipro. 
 
Como quase todas as histórias de sucesso tecnológico, o início da virada de Bangalore pode ser 
marcado com a fundação de um escola: no caso, o Instituto Indiano de Ciências, em 1909. O 
centro de estudos tecnológicos foi criado pelo industrial Jamsetji Tata, de uma família de 
magnatas locais. Na verdade, um misto de investimento governamental e estabilidade política 
após a independência indiana, em 1947, criou as condições para o sucesso. 
 
— A virada pós-independência em direção ao socialismo levou à adoção de políticas de 
substituição de importação e das chamadas unidades do setor público em grande escala em toda 
a índia. Bangalore foi um dos grandes centros desta atividade, com a fundação da Hindustan 
Aeronautics Limited nos anos 1940 e as Indústrias Telefônicas Indianas, nos anos 1950, seguidas 
de várias outras — explica James Heitzman, professor da Universidade da Califórnia-Davis autor 
do livro "Network city—planning the Information society in Bangalore" (Cidade em rede — 
planejando a sociedade de informação em Bangalore).  
 
— Simultaneamente, o governo central fundava vários institutos de pesquisa, como a Organização 
de Pesquisa Espacial Indiana, que, combinados com o Instituto Indiano de Ciências, fizeram da 
cidade uma grande ilha de pesquisa. 
 
Tal número de instituições propiciou a educação de uma grande quantidade de profissionais de 
altíssimo nível, com salários muito mais baixos que os de seus colegas americanos ou europeus e 
que tinham o inglês como um de seus idiomas locais. Bastava que alguma grande empresa se 
aventurasse. 
A primeira foi a Texas Instruments, 
  
em 1987, que construiu uma estação de transmissão de dados digitais via satélite entre Bangalore 
e sua sede nos EUA. Ela logo foi seguida por outras. 
 
Crescimento também causa problemas 
• O estrondoso sucesso do empreendimento fez o governo indiano iniciar o programa de Parques 
Tecnológicos de Software, que oferecia estações de transmissão de dados para empresas que 
pagassem por seu uso. Ao investimento do governo central se somou o governo do estado de 



Karnataka, que criou a Cidade Eletrônica. Depois um grupo de Cin-gapura criou o Parque 
Tecnológico Internacional. Os aposentados tinham dado vez aos engenheiros. 
Mas da mesma maneira que os parques de Bangalore mudaram, com os chafarizes dando lugar a 
cabos de fibra óptica, toda a cidade (de 6 milhões de habitantes) mudou, nem sempre para 
melhor. 
 
— Com o crescimento da força de trabalho industrial e administrativa, a população explodiu, 
transformando uma cidade provinciana na quinta maior metrópole do país. E os empregos formais 
não acompanharam.  
 
Hoje em dia, cerca de 750 mil pessoas moram nas 300 favelas da cidade. O número é expressivo, 
mas, ainda assim, é menor que o de outras grandes cidades indianas. Um segundo efeito do 
crescimento foi uma perda de eficiência na infra-estrutura. O trânsito está caótico e já houve 
casos de picos de luz. 
 
Porém, governo e sociedade estão agindo. Ó ambiente urbano é considerado o melhor das 
metrópoles locais, e o planejamento da cidade está um passo à frente das outras.  
 
Um projetado corredor tecnológico criará empregos para milhares de pessoas nos subúrbios de 
Bangalore nos próximos anos. 
 
Fonte: O Globo, 18 nov.2004, Especial, p.6 


