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Caminhos do Desenvolvimento
 

[Estudos oferecem visão estratégica para o País e devem servir de referência para os presidenciáveis]

 

[Instituições fora de série superam critério anacrônico para entender o Brasil]

 

Ao contrário do que ocorreu nas três últimas eleições presidenciais, desta vez os
formuladores dos programas de governo dispõem de dois vastos mananciais de
informações sobre os mais prováveis caminhos desenvolvimento nacional. Um deles é a
verdadeira enciclopédia organizada pelo Consórcio Brasiliana para definir os “Eixos
Nacionais de Integração e Desenvolvimento”, que já direcionam as atividades do
Ministério do Planejamento. O outro está no gigantesco material levantado pelo
processo de elaboração da “Agenda 21 Brasileira”, em vias de ser concluído pela
Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável (CPDS), coordenada pelo
Ministério do Meio Ambiente. São duas fontes complementares, que padecem de
limitações simétricas. A primeira foi fortemente marcada pelas convicções dos
especialistas envolvidos, e muito pouco alterada pelas diminutas oportunidades de
discussão pública. Já a segunda parece ter levado a uma espécie de dissipação das
diretrizes científicas iniciais, pois as consultas estaduais e as reuniões regionais
resultaram em longas listas de anseios das entidades participantes. O que permite que os
formuladores dos programas de governo comparem os resultados dos trabalhos de
gabinete com as opiniões que prevaleceram em consultas públicas.
 
Bom preâmbulo à exploração desses dois imensos arquivos de idéias sobre as
perspectivas de desenvolvimento nacional está no livro “Cinco Cenários para o Brasil”
(Nórdica, 2001), que acaba de ser publicado por três craques em planejamento
estratégico: Cláudio Porto, Elimar Nascimento e Sérgio C. Buarque. Além dele, há dois
outros trabalhos temáticos, recentemente lançados pelo IPEA, que também podem
preparar a abordagem dos dois manás. “Velhas Secas em Novos Sertões”, do diretor de
Estudos Regionais e Urbanos, Gustavo Maia Gomes, talvez seja a melhor fonte
disponível sobre as gravíssimas dificuldades da região semi-árida nordestina. E a
coletânea “Industrialização Descentralizada: Sistemas Industriais Locais”, organizada
pelo diretor de estudos setoriais, Luis Fernando Tironi, é a melhor contribuição
disponível sobre os ainda desconhecidos clusters da economia brasileira.
 
Se essas cinco referências forem utilizadas pelos que darão conteúdo às candidaturas
presidenciais, é até possível que os debates da campanha de 2002 venham a contrastar
com os anteriores, cheios de embalagens ideológicas para opções de curto prazo.
Mesmo que essa seja uma dimensão inevitável de qualquer campanha eleitoral, ela não
deve impedir que os eleitores mais atentos e os formadores de opinião possam
comparar as visões estratégicas que fundamentam as candidaturas. Por isso,  um alerta
deve ser feito aos que de dispuserem a mergulhar nesses cinco estudos. Infelizmente
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todos ainda manifestam grande ingenuidade sobre o desenvolvimento territorial do País,
pois são vítimas dos anacrônicos critérios introduzidos em 1938 pela ditadura Vargas.
Quem acredita que mais de 80% da população brasileira pertença à economia urbana,
só pode deduzir que ela chegará a 90% em 2015 e a 100% por volta de 2030. Um
equívoco que leva a uma absurda subestimação das economias periféricas às grandes
aglomerações urbanas e, principalmente, do potencial de crescimento de economias
rurais que há muito deixaram de ser dominadas pelo setor primário, como ilustrou a
ótima reportagem de Lourival Sant’Anna publicada pelo Estado de domingo 9/12.
 
Uma maneira de evitar essa cegueira sobre a configuração territorial do Brasil é dar mais
atenção ao trabalho que vem sendo realizado por três instituições fora de série: o Banco
do Nordeste, o Sebrae e a Comunidade Ativa. Depois de identificar uma dúzia de Pólos
de Desenvolvimento Integrado, o BNB procurou estabelecer uma rede de Faróis do
Desenvolvimento, cuja missão é estimular o maior número possível de municípios do
Nordeste a identificar as oportunidades de dinamização de suas economias locais.
Como a maior parte dessas oportunidades só pode ser aproveitada por empresas de
pequeno porte, é muito freqüente que se esbarre naquela série de obstáculos que
transformam a surpreendente propensão empreendedora da população em altas taxas de
insucesso. Romper essas barreiras passou a ser a missão do Sebrae nos últimos três
anos. E os resultados vêm superando as expectativas, como acaba de mostrar a revista
Isto É de 12/12 e os depoimentos de Marcio Moreira Alves em sua coluna de O Globo.
Também é graças ao apoio decisivo do Sebrae que 604 dos mais carentes municípios
brasileiros estão aprendendo a construir um ambiente institucional mais favorável às
iniciativas individuais e coletivas que podem dinamizar essas economias locais e
regionais. Enfim, os desdobramentos do trabalho dessas três organizações apontam
para vias de desenvolvimento tão promissoras que precisam ser incorporadas ao
programa de todo candidato sério à presidência da República.
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