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Sede de uma das melhores escolas de negócios da América Latina, a mexicana agora busca 
ser uma cidade do conhecimento 
 
O que têm em comum Dublin, na Irlanda; San José, na Califórnia, Melbourne, na Austrália e 
Bangalore, na Índia? Dividem, com outras 55 metrópoles, o nome de “cidades do 
conhecimento”. Chamadas de CIC, são urbes que deram saltos à sociedade do conhecimento, 
um sonho tão deslumbrante que atrai a meio mundo. Na América Latina buscam esse caminho 
San José, na Costa Rica, além de cidades de Chile, Brasil, Argentina e Uruguai.  
 
A essa lista soma-se a mexicana Monterrey, cujo plano parece ser o mais atraente dos citados 
até aqui, pois busca migrar a base industrial a um paradigma de inovação por meio de alianças 
entre  o governo do estado de Nuevo León, as universidades e as empresas. “Queremos passar 
da criação de emprego à criação de empresas e empreeendedores, de ‘feito no México’ para 
‘criado no México’”, diz Jaime Alonso Gómez, decano da Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas (Egade), do Sistema Tecnológico (TEC), de Monterrey.  
 
O plano começou em novembro de 2003, quando o governo de Nuevo León integrou um grupo 
de trabalho junto ao TEC, a Universidad Autónoma do estado e a Universidad de Monterrey, 
que definiu cinco áreas de desenvolvimento: nanotecnologia, biotecnologia, mecatrônica (fusão 
de mecânica, eletrônica e informática), tecnologia da informação e de comunicações, e saúde. 
Estas serão desenvolvidas em campi tecnológicos financiados pelo Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia (Conacyt). Depois de criar seu Conselho de Ciência e Tecnologia, Nuevo 
León começou a brigar por modificações nas leis federais relacionadas a ciência e tecnologia, 
isenções fiscais e orçamento. Hoje está fazendo benchmarking do plano mestre com que 
Barcelona começou a desenvolver seu CIC e pretende construir uma aliança com Dublin. 
 
Enquanto isso, as universidades começaram a modificar seus programas de estudo. As três 
preparam um doutorado conjunto em mecatrônica e novos materiais, organizam eventos para 
empresários, acadêmicos e funcionários e se aliaram em projetos de negócios e processos de 
pesquisa nas cinco áreas prioritárias da CIC. “A meta é aumentar o PIB e que este beneficie 
toda a comunidade, elevando o nível de empregos e, conseqüentemente, de salários, como 
aconteceu na Coréia”, diz Carlos Cruz, reitor de Inovação e Desenvolvimento do TEC de 
Monterrey.  
 
O TEC destinou US$ 2,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento para iniciar 15 novos 
negócios de base tecnológica. Está terminando os modelos de negócio de dez estudos de 
viabilidade tecnológica e econômica e implementou o programa de empreendedorismo 
Emprendetec e seu Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia a serviço da CIC. 
Paralelamente, pesquisa as estratégias de política pública e corporativa para desenvolver 
iniciativas que ofereçam produtos e serviços a consumidores com receita inferior a US$ 1,5 mil 
ao ano. Em terceiro lugar, busca antecipar a chegada de empresas buscando as melhores 
práticas e estratégias de fusões e aquisições na América Latina para que aumentem a 
probabilidade de sucesso. 
 
ESTÁ CONVIDADO. O CIC é um projeto ambicioso. “Não é uma questão política e transcenderá 
os governos de situação”, acredita Elisa Cobas, responsável do projeto Desenvolvimento de 
Negócios de Base Tecnológica do TEC. “Não se trata só de Monterrey: o país tem de unir 
competências e criar um modelo cooperativo.”  
 
Pode levar duas décadas para que as empresas descubram que Monterrey tem engenheiros de 
classe mundial e não maquiladores tecnológicos. Às principais CICs do mundo demoraram  15 
anos. Mas o passar desses anos provará se, o sonho régio “não é uma moda,  mas uma 
estratégia de sobrevivência.” 
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