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[Há uma relação estratégica entre competitividade e conservação, mas prevalece por aqui a tese
de que seriam dois objetivos antagônicos.]
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A essência de qualquer estratégia vencedora no contexto global da

competitividade - principal alavanca do desenvolvimento durável e sustentável

- só pode ser uma política de promoção do território baseada na conservação

e na valorização dos bens culturais e naturais. Esta foi a mensagem enviada

pelo presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi aos participantes de encontro

muito especial realizado há quinze dias na Villa Rufolo, um desses palácios

medievais que dialogam com as águas e as montanhas da costa amalfitana,

no burgo de Ravello, 66 km ao sul de Nápoles. 

 

“Pela primeira vez se reuniram os estados gerais da qualidade italiana”,

explica Ermete Realacci, presidente honorário da ONG Legambiente. “Está

formada uma rede de redes que articula os protagonistas de um modelo de

desenvolvimento contrário ao de Berlusconi. Em vez de competir com China

ou Paquistão, baixando o nível das garantias sociais e dos critérios ambientais,

os participantes do encontro de Ravello querem que a Itália aposte em seus

melhores recursos: as qualidades de sua história, de sua arte, de sua

paisagem. Utilizando a beleza com inteligência é possível conseguir muito

mais, consumindo menos toneladas de aço, menos energia, menos território.”

 

As estatísticas divulgadas nesse encontro são impressionantes. As indústrias

italianas que respeitam o meio ambiente já colocaram o país no primeiro lugar

da etiqueta ecológica, com 34 licenças “ecolabel”. A Itália também ocupa o

primeiro lugar em certificações éticas e o quinto em certificações ISO 14001

de plantas industriais. É a nação campeã em agricultura saudável (aqui

“orgânica”, lá “biológica”), com 38% dos estabelecimentos e 28% da área

cultivada na Europa. Suas áreas verdes protegidas já ultrapassaram 10% do

território (mais do dobro da média européia), com 22 parques nacionais, 145

reservas naturais estatais, 22 reservas marinhas, e mais 99 parques, 332

reservas e 137 outras unidades de caráter regional. Participação que chega a
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18% do território se forem incluídos nessa conta os 2.565 “Sic” e “Zps” (sítios

de importância comunitária e zonas de proteção especial) da rede européia

de conservação da biodiversidade Natura 2000.  E tudo isso está inteiramente

imbricado em 335 áreas de denominação de origem (DOC e DOCG) e mais

119 indicações geográficas típicas (IGT).

 

Esse grau de excelência não teria sido atingido sem um sistema de redes que

simultaneamente superou a visão paroquial do tipo “o pequeno é belo” e

enalteceu a importância do vínculo com o lugar que gera a imagem de marca

territorial. Esta é a explicação básica oferecida por Fabio Renzi, secretário da

recém criada “Fundação Symbola para as Qualidades Italianas”, que conta

em sua direção com o banqueiro Alessandro Profumo, da Unicredito, e com o

sociólogo Domenico De Masi, bem conhecido no Brasil.

 

O encontro de Ravello obriga a refletir sobre a relação estratégica que pode

existir entre competitividade e conservação. Infelizmente prevalece por aqui a

tese de que seriam dois objetivos antagônicos. O que talvez até possa ser

verdade no âmbito de condições chinesas ou paquistanesas. Nelas a

competitividade tende a ser derivada de custos baixíssimos, quase sempre

incompatíveis com a busca de qualidade. Mas será que o Brasil estaria

obrigado a se equiparar a essa perspectiva “mundo cão”, na qual o acesso

das pessoas a um grau mínimo de sobrevivência exige que todo e qualquer

tipo de obstáculo à minimização de custos de produção seja tratado como

perfumaria aristocrática? A visão oposta, unânime entre os que participaram

da convenção da Villa Rufolo, é de que a competitividade também pode ser

alcançada pela ênfase na qualidade. E no século 21 tal caminho será cada

vez mais sinônimo de conservação e valorização dos bens culturais e naturais,

como diz a mensagem do presidente Ciampi.

 

Todas as notícias sobre a Amazônia, o Cerrado ou a Mata Atlântica - e

principalmente a coluna de Washington Novaes que tanto ilumina o Estadão

da sexta-feira - indicam que a sociedade brasileira está mais propensa a

adotar a via chinesa do que a perspectiva dos que se reuniram em Ravello.

Há mesmo episódios que parecem ser a confirmação definitiva desse cenário.

Como entender, por exemplo, que o Congresso Nacional tenha sido capaz de

anular a aplicação do Código Florestal em áreas declaradas urbanas, desastre

só evitado por veto presidencial? Nada mais compreensível que o Secovi-SP

tenha batalhado pela promulgação integral do projeto de lei que dispõe sobre

o sistema imobiliário e as leis de ocupação urbana. Ou que seus yazbeks,

através dos yzares do PTB, pretendam agora derrubar o veto. São figuras
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emblemáticas da linha chinesa. Menos óbvia é a natureza do consórcio de 161

ONGs que protocolou carta ao presidente Lula contrária à investida da

especulação imobiliária predatória. Será tal consórcio adepto da linha

celebrada na Villa Rufolo, mesmo que ainda não tenha muita clareza sobre o

cordão umbilical que deve unir a competitividade à conservação dos bens

naturais e culturais?

 

Tudo indica que ainda haverá muita hesitação. São recorrentes os sinais de

que a linha chinesa é fortíssima nos dois principais partidos centristas que

hoje lideram tanto a situação quanto a oposição (PT e PSDB). Mas também há

evidências de que uma linha “ravelliana” esteja abrindo caminho, como

registrou o artigo sobre o Vale dos Vinhedos, no Valor de 23/09/03. Além

disso, a nova política industrial, elaborada com assessoria especial do

professor Antonio Barros de Castro, da UFRJ, será uma aposta no “diferencial

pela inovação”, numa tentativa de “cavar um espaço” entre as duas linhas,

como esclareceu a recente matéria “Empresas precisam perseguir o

diferencial”, de Heloisa Magalhães (Valor, 28/06/04). E o “Projeto Brasil em 3

Tempos” parece sugerir que se a largada não puder ser dada até 2007, talvez

ocorra por volta de 2015 e se consolide antes de 2022. Um bom motivo para

que se faça ampla discussão de tal documento, publicado no primeiro

número dos “Cadernos NAE”, o Núcleo de Assuntos Estratégicos criado pela

enigmática Secretaria de Comunicação do Governo e Gestão Estratégica da

Presidência.
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