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[102]

Desenvolvimento e empregos
[O que sempre foi considerado ineficiente é agora um precioso trunfo no âmbito rural]

[Núcleo familiar é estimulador de uma fortíssima ética do trabalho]

 
O processo de desenvolvimento tende a separar o surgimento de novos empregos do grau de urbanização

regional. Foi o que mostrou um amplo programa de pesquisas desencadeado pela OCDE quando ficou

evidente que certas regiões rurais dos países mais desenvolvidos voltavam a ter dinamismo econômico,

enquanto as mais urbanas estagnavam ou até decaíam. As razões dessa mudança ainda não foram

inteiramente esclarecidas, mas já condenam qualquer fatalismo sobre o suposto declínio inexorável das

economias rurais. Também já revelaram o segredo dessa inesperada alteração de tendência: o grau de

diversificação das economias regionais. Uma constatação que inverteu a anterior avaliação das formas de

produção do setor agropecuário. Muito do que sempre foi considerado ineficiente do ponto de vista setorial,

agora é tido como um dos mais preciosos trunfos de desenvolvimento rural.
 

Esse é particularmente o caso dos estabelecimentos agrícolas nos quais o núcleo familiar constitui uma
pequena empresa, geralmente informal. Eles são férteis mananciais de habilidades empreendedoras e

estimuladores de uma fortíssima ética do trabalho. Muitas das pequenas empresas comerciais, artesanais, ou
proto-industriais que mais diversificam as economias locais germinam nesse tipo de organização. Além disso,

uma necessidade objetiva incita essas famílias a também exercerem atividades externas à agropecuária,

fazendo-as “pluriativas”, no jargão dos especialistas. Por disporem de estruturas agrárias que são, ou se

tornam, insuficientes para garantir boa renda familiar, elas criam uma oferta de trabalho que pode ser

empregada em condições extremamente flexíveis por outros negócios instalados nas redondezas. Ou seja,

esses estabelecimentos agrícolas de economia familiar multisetorial engendram altas densidades populacionais
e dão flexibilidade ao mercado de trabalho, suavizando os impactos em períodos de desemprego. E

estimulam comportamentos simultaneamente cooperativos e competitivos, muito imitados por outros agentes

econômicos locais. 

 

A economia familiar costuma ser muito diversificada. E o mesmo dilema entre diversificação e especialização,
que tanto marcou a evolução industrial, também se manifesta no âmbito territorial. Nos dois casos, a maior

eficiência no uso dos recursos resulta da exploração inteligente do trio formado pelas economias de escala,

pelas economias de escopo, e pelos custos de transação. Economias de escala são as que permitem a

redução do custo unitário de determinada mercadoria pelo aumento da dimensão operacional, em sua

produção e/ou distribuição. Economias de escopo são obtidas quando um mesmo esquema operacional

passa a produzir ou distribuir mais mercadorias. E custos de transação são aqueles embutidos na

transferência de mercadorias e serviços entre diferentes unidades operacionais. As vantagens que se pode

obter com mais especialização ou mais diversificação advém das possíveis combinações desses três
ingredientes. O que vale tanto para uma empresa quanto para uma região.

 

Quando as tecnologias que foram adaptadas para certa base ecológica e locacional dão mais vantagem à

exploração de economias de escala do que de escopo, sem que isso implique em proibitivos custos de

transação, haverá irresistível tendência à especialização, e à conseqüente formação de uma economia local

que reagirá apenas aos sinais enviados por um determinado mercado, em geral distante. No extremo oposto,

quando as vantagens estão ligadas à exploração de economias de escopo, a diversificação levará a uma base

econômica mais flexível e menos sujeita às oscilações de um único mercado. Pode ocorrer, contudo, que o

potencial de um território seja desfavorável tanto à exploração de economias de escala, quanto de escopo, o

que é muito freqüente em regiões rurais. Neste caso, elas só se dinamizam quando invertem o jogo e se
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transformam em mercados nos quais podem ser realizadas economias de escala ou escopo criadas em outros
territórios, em geral urbanos. É o que ocorre com as regiões de vocação turística.

 

É claro que as economias rurais mais dinâmicas são as polivalentes, que simultaneamente importam

consumidores de seus atributos territoriais e exploram economias de escala e de escopo na exportação de

seus produtos. Só que é muito raro que uma região disponha de condições naturais e humanas tão

privilegiadas. Por isso, acaba por prevalecer uma espécie de divisão espacial dessas vantagens competitivas,

na qual manchas dinâmicas de vários tipos, e com vários graus de diversificação, se entrelaçam aos quase

vazios demográficos resultantes da especialização. O objetivo estratégico de uma agenda de

desenvolvimento rural só pode ser, portanto, o de maximizar as manchas de dinamismo e minimizar tais

vazios. Um duplo desafio que torna crucial a descoberta de usos mais sustentáveis dos recursos naturais e,

sobretudo, da biodiversidade.


