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Na zona Sul de São Paulo, complexo de prédios abriga companhias como HP, Microsoft e IBM. 
 
À noite a região fica quase erma, exceção feita aos bares e restaurantes dos hotéis e uma ou 
outra casa noturna que surgiu nos últimos anos. Mas, quando o sol ilumina as três torres do 
Centro Empresarial Nações Unidas - ou simplesmente Cenu -, o complexo de prédios de escritório 
localizado entre a avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini e a marginal Pinheiros, na zona sul da 
cidade de São Paulo, o cenário muda completamente. 
 
Trânsito carregado, fumaça dos carros e caminhões da marginal e um movimento frenético de 
jovens executivos falando ao celular - não raro em inglês - enquanto planejam o próximo grande 
negócio. À primeira vista pode não diferir tanto de outras regiões dominadas por escritórios, mas 
há uma diferença: a maioria das pessoas ali trabalha em empresas de tecnologia da informação 
(TI), telecomunicações e internet. A concentração é tão grande que a área é chamada 
informalmente de Vale do Silício de São Paulo - e o apelido é mais do que justificado. 
 
A paisagem é bem diferente daquela encontrada no Vale original, na Califórnia, onde as 
companhias espalham-se em prédios horizontais com amplos gramados à margem de avenidas e 
rodovias arborizadas. Os logotipos nas fachadas das empresas, contudo, são os mesmos. 
 
O Cenu é o coração do vale paulista: as torres Norte e Oeste abrigam mais de uma dúzia das 
principais representantes da indústria de TI, incluindo nomes como Microsoft, IBM, HP, Cisco, 
Nokia e CA. A terceira torre é ocupada inteiramente pelo hotel Hilton. 
 
Somando o faturamento mundial dos inquilinos que atuam na área de tecnologia, chega-se a mais 
de US$ 300 bilhões em receitas anuais. É claro que apenas uma fração dessa riqueza está nos 
300 mil m² do Cenu. Mas o perfil dos profissionais bem remunerados dessas empresas ajudou a 
valorizar a região e fez crescer uma ampla rede de restaurantes e de outros serviços nas 
redondezas. 
 
O próprio hotel Hilton decidiu instalar-se ali devido às empresas de tecnologia. "Havia uma 
demanda por hotéis cinco estrelas na região por causa do tipo de empresas que o Cenu atraiu", 
afirma Luis Perillo, gerente-residente do Hilton no Brasil. 
 
Hoje, as empresas de tecnologia são responsáveis por 20% das diárias do hotel e por 40% dos 
sócios da sua academia de ginástica, além da maioria das refeições servidas no restaurante do 
Hilton, o Canvas. A proximidade permite que os hóspedes acessem as redes internas de suas 
empresas facilmente, por meio de tecnologias sem fio, diz Perillo. 
 
Essa aglomeração de companhias de tecnologia foi se constituindo gradativamente desde 1998, 
quando terminou a construção da primeira torre do Cenu. A Tishman Speyer, empresa autora do 
projeto, não tinha a menor idéia de que o Cenu viraria o Vale do Silício brasileiro, conta José João 
Fiasco, diretor de administração predial da Tishman. 
 
"Quando foi inaugurado, o Cenu era o prédio mais moderno da cidade. Por isso acabou atraindo as 
companhias que mais precisam de recursos tecnológicos", explica Débora Morilha, coordenadora 
de pesquisa da consultoria imobiliária Jones Lang La Salle. Hoje, outros dois edifícios disputam 
esse posto com o Cenu: o BankBoston (vizinho do complexo) e o Faria Lima Financial Center. 
 
A aglutinação das grandes companhias de TI sob o mesmo teto traz facilidades, mas impõe alguns 
cuidados. É muito comum, no setor, que as empresas comportem-se como parceiras em alguns 
casos e como concorrentes em outros. Quando o jogo é o da parceria, marcar reuniões fica mais 
rápido e mais fácil. Mas quando chega a hora de disputar o mesmo cliente, a vizinhança pode 



revelar passos que se prefere manter em segredo. Ainda mais considerando que o Cenu está 
ligado ao World Trade Center (WTC), outro conjunto recheado de empresas de tecnologia, por 
uma passagem subterrânea. 
 
"O único grande problema é a privacidade", diz Henrique Carneiro, diretor de serviços a clientes 
da americana Silicon Graphics. "Às vezes nem é preciso escutar a conversa: a simples presença 
de um executivo de um potencial cliente almoçando conosco pode revelar a um concorrente com 
quem estamos tentando fechar negócio." 
 
As refeições, aliás, exigem atenção especial. "No restaurante Canvas, fizemos um pé direito bem 
alto para não permitir que se ouça a conversa do vizinho de mesa. Além disso, para garantir a 
privacidade, as cadeiras têm o encosto mais alto que o normal", diz Perillo, do Hilton. 
 
Mesmo com esses cuidados, há quem prefira aumentar a margem de segurança. Na americana 
Cisco Systems, maior empresa de redes do mundo, a regra é almoçar em restaurantes perto do 
cliente ou trazê-lo para dentro de casa. "Temos uma sala com cozinha no 26º andar, onde 
fazemos almoços e cafés da manhã. Não queremos fazer propaganda do nosso relacionamento", 
diz Luis Rego, diretor de marketing e de mercado corporativo da Cisco na América Latina. 
 
A Cisco ocupa dois andares, um totalmente dedicado aos clientes e parceiros. No outro 
concentram-se os funcionários: há 96 lugares para 200 pessoas. A conta fecha porque a maioria 
dos profissionais passa seu tempo fora, em casa ou no escritório do cliente, diz Rego. 
 
Eduardo Couto, diretor de vendas da RM Sistemas, fornecedora brasileira de softwares de gestão 
empresarial, concorda que é preciso tomar alguns cuidados. "Sempre aviso a área comercial: não 
converse nada estratégico em elevador e, principalmente, na hora do almoço", afirma. 
 
A disputa estende-se, literalmente, até o topo dos edifícios. Quinta maior empresa de software do 
mundo, a CA foi uma das empresas que tentou colocar seu logotipo no alto da torre onde está 
hospedada. "Fizemos isso em cidades como Buenos Aires e Madri, mas aqui chegamos atrasados", 
conta Vincenzo Dragone, vice-presidente sênior e gerente geral da empresa na América Latina. O 
logotipo pode parecer um detalhe, mas quem passa pela rua tem a impressão de que o edifício 
todo pertence à empresa, o que ajuda a fortalecer a imagem. No Cenu, quem está "por cima", 
hoje, é a Microsoft, a HP e o Terra. 
 
Apesar disso tudo, os executivos são unânimes em dizer que há mais prós do que contras no 
Cenu. "Competir de perto pode ser muito estimulante. É algo positivo", diz Dragone, da CA. As 
facilidades incluem a boa localização do complexo, a infra-estrutura de telecomunicações e a 
ampla oferta de serviços. "A localização é muito boa, com várias vias de acesso e de saída. Isso é 
importante porque nossos profissionais deslocam-se muito visitando clientes", diz Oscar Caipo, 
presidente da consultoria Bearing Point. 

 
 
Leia Mais 
 
Na região, um cartão postal da Belíndia 
De São Paulo 
 
Da janela de sua casa, Cláudia Alves Lima acompanha o movimento dos executivos que transitam 
entre as torres "high tech" e os restaurantes de luxo que compõem o vale do silício brasileiro. Aos 
26 anos de idade, a dona de casa vive ao lado de hotéis cinco estrelas como Hyatt, Meliá e Hilton, 
e de edifícios como o World Trade Center e o Centro Empresarial Nações Unidas (Cenu). Mas, ao 
contrário da vizinhança, a vida de Cláudia não tem nada de sofisticada: com o filho de três anos, 
ela forma uma das 400 famílias que moram na favela Jardim Edith. 
 



Fincada no cruzamento das avenidas jornalista Roberto Marinho e Luis Carlos Berrini, duas das 
principais artérias da região, a favela contrapõem seus barracos - incluindo sobrados improvisados 
que parecem desafiar a lei da gravidade -, aos prédios de luxo da região. É um retrato preciso do 
que o economista Edmar Bacha, ao falar sobre a disparidade social no Brasil, uma vez definiu 
como Belíndia: um misto entre a Bélgica e a Índia. 
 
"Muitas vezes, é difícil explicar essa disparidade a um executivo estrangeiro", concorda o italiano 
Vincenzo Dragone, ele mesmo um forasteiro que passou por duras provas até acostumar-se à 
conviver com esse contraste. Vice-presidente sênior e responsável pela divisão latino-americana 
da CA, a quinta maior empresa de software do mundo, Dragone já foi assaltado cinco vezes em 
São Paulo, duas delas nas imediações da Berrini, perto da sede da empresa. "Em uma dessas 
ocasiões, fui alvo de dois tiros", conta o executivo. 
 
É um péssimo cartão de visitas, mas Dragone, que vive no Brasil com toda a família, diz não 
deixar que isso influencie suas decisões no comando da empresa. "Não faço confusão entre 
episódios pontuais e o potencial de negócios do país", afirma. 
 
Não é incomum ouvir de motoristas de táxi casos de brasileiros que, depois de buscar um 
visitante estrangeiro no aeroporto, pedem para desviar da favela quando o carro está nas 
imediações do escritório. Dragone desaprova a postura e recomenda equilíbrio nessas horas. "Não 
escondo nada, mas também não vou propor um 'tour' pela favela", diz. "A atitude não é de 
mostrar, nem de esconder." 
 
É uma política semelhante à adotada pela Cisco, a maior empresa de dispositivos de rede do 
mundo. "Procuramos ser transparentes", diz Luis Rego, diretor de marketing e mercado 
corporativo da empresa na América Latina. 
 
Em breve, no entanto, a paisagem o cartão postal deve mudar. A operação urbana Água 
Espraiada prevê que, além de estender a avenida Roberto Marinho e construir viadutos a partir 
dela, a prefeitura também irá retirar a favela Jardim Edith de lá. 
 
A reforma já começou. Nas últimas semanas, os barracos de 147 famílias já foram 
desapropriados. Ainda restam 273. De acordo com a Secretaria de Habitação, até agora só foram 
retiradas aquelas famílias que estavam a 10 metros da obra, o que englobou uma faixa de 110 
metros. 
 
Em troca elas recebem uma carta de crédito da Secretaria de Habitação com um valor de varia de 
R$ 21 mil a R$ 40 mil para escolher para onde quer se mudar. Quem preferir voltar para seu 
Estado de origem ganha R$ 5 mil. 
 
Cláudia ainda não teve seu barraco "comprado", mas já está à procura de uma nova moradia. 
"Agora eu vou conseguir comprar uma casa. Viver aqui num barraco próximo à avenida está bem 
perigoso e é sujo." A dona de casa pensa em morar em Paraisópolis ou no Jardim São Luís. Há 
cinco anos, ela comprou sua casa no Jardim Edith por R$ 2,8 mil. "Só vou sentir falta da 
vizinhança, que nos trata muito bem." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Febre da web criou primeira versão do vale 
De São Paulo  
 
São Paulo já teve outro Vale do Silício. Em 1999, ao concentrar a maior parte das empresas 
pontocom, o bairro da Vila Olímpia recebeu esse título. Mas pouco tempo depois, com a morte de 
muitas das companhias de internet, surgiu outro apelido: Vale do Silêncio. 
 
A chegada das pontocom fez com que vários incorporadores construíssem imóveis no bairro. O 
problema é que logo depois de os prédios ficarem prontos, muitos dos potenciais ocupantes já 
tinham falido com o estouro da bolha da internet. O estoque de imóveis de alto padrão na região 
dobrou de 2001 a 2005, segundo a consultoria imobiliária Jones Lang LaSalle, para 120 mil m². 
 
Já a ocupação desse tipo de imóvel não sofreu tanto. "Com a concorrência, quem sofreu foram 
prédios menos sofisticados", diz Débora Morilla, da Jones Lang. Em cinco anos, a vacância dos 
imóveis de classe C subiu de 19,2% para 26,2%. Hoje, no lugar das pontocom, a região reúne 
agências de publicidade, como Lew Lara, Carillo Pastore e Eugênio DDB.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jan. 2006, Tecnologia & Telecomunicações, p. B3. 




