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A TERCEIRA ITÁLIA

18-01-99

 

[ EM REGIÕES DE AGRICULTURA FAMILIAR, NASCEM EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO

PORTE COM VOCAÇÃO EXPORTADORA ]

[ INDUSTRIALIZAÇÃO DIFUSA TORNOU O PAÍS LIDER MUNDIAL NA EXPORTAÇÃO DE

MÓVEIS, COM 20% DO MERCADO ]

 

Tomara que o ministro Celso Lafer tenha lido a reportagem sobre investimentos italianos no Brasil publicada

domingo passado neste caderno do Estado. Não tanto pela notícia sobre o aumento de 15% no orçamento

do programa que promove o intercâmbio comercial entre Itália e Brasil. Principalmente pelas informações

sobre o excelente desempenho exportador das pequenas e médias empresas italianas que concorrem com

grandes multinacionais nos nichos em que atuam. Exportam mais do que as empresas japonesas do setor de

equipamentos eletrônicos, diz o diretor do Instituto Italiano para o Comércio Exterior (ICE) de São Paulo,

Andrea Ambra.

 

É importante saber, todavia, que os próprios italianos demoraram muito para se dar conta desse fenômeno,

que só ocorreu de fato em seis províncias do centro e do nordeste do país: Marche, Umbria, Toscana,

Emilia, Veneto e Friuli. Até meados da década passada, era unânime a visão de que o desenvolvimento da

Itália estaria comprometido se não fossem implantadas ao sul de Roma empresas semelhantes  às que

predominaram desde o início do século no pólo noroeste; isto é, os mastodontes de formaram o “triângulo

industrial” em torno de Turim, Milão e Gênova. Por quase um século investiu-se muito em frustrados planos

de instalação de grandes indústrias nas províncias do subdesenvolvido “Mezzogiorno”, sem que fosse notado

o profundo processo de industrialização “difusa” que estava ocorrendo em torno da meia lua que vai de

Trieste a Ancona, passando por Veneza, Bolonha, Florença e Perugia.

 

O primeiro a chamar a atenção para esse fato insólito foi o especialista em sociologia urbana Arnaldo

Bagnasco, cuja obra é infelizmente muito pouco conhecida no Brasil, mas que deveria se tornar leitura de

cabeceira dos gerentes do novo ministério a ser montado por Lafer. Principalmente porque Bagnasco

fornece uma excelente descrição analítica da emergência do que chamou de “terza Italia”, em vez de tentar

lançar mais uma teoria sobre organização industrial. Uma descrição analítica que acaba com uma porção de

idéias falsas sobre os pressupostos desenvolvimento regional.
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Característica comum dessa meia dúzia de províncias que deram origem à terceira Itália foi a forte adjacência

entre seus espaços urbanos e rurais. A natureza dispersa do tecido habitacional, diretamente ligada à

predominância da agricultura familiar, já distinguia essa meia lua do resto do país no Censo de 1901. E era

exatamente nesse terço do país que viviam as famílias mais numerosas. Elas tinham de 9 a 12 membros na

Toscana e na Emilia, de 18 a 20 na Marche e até 30 em torno de Veneza!

 

Constituindo verdadeiras unidades de produção com sólidas estruturas de autoridade e de divisão do

trabalho, essas famílias provaram ser organismos capazes de controlar seu destino, suficientemente

autônomas para testar suas capacidades empresariais e suficientemente estáveis para acumular experiência.

Enquanto suas atividades deixavam de ser exclusivamente agrícolas, elas foram criando os meios que lhes

permitiram aproveitar as oportunidades que acabaram sendo oferecidas pela crise que assolou o gigantismo

industrial a partir dos anos 1970.

 

Bagnasco estabelece uma correlação estatística das mais significativas entre o desenvolvimento da pequena e

média indústria e a freqüência anterior das formas não-patronais de agricultura, como pequenas

propriedades, pequenos arrendamentos ou parcerias. Foi somente em áreas nas quais predominavam os

agricultores familiares que acabaram emergindo teias de flexíveis empresas de pequeno e médio porte que

hoje revelam nítida vocação exportadora. Há 143 consórcios que reúnem 4.800 empresas nas quais

trabalham 150 mil pessoas.  Exportam em média 47% de sua produção.

 

Foi com base numa agricultura familiar sempre muito ligada a atividades urbanas de comércio e de serviço

que se desenvolveram localmente institutos de formação profissional, redes bancárias e sistemas de

comunicação que mais tarde engendraram essa forma “difusa” de industrialização. As novas zonas industriais

surgiram em antigas comunidades urbanas cujo papel inicial foi apoiar a transformação da sociedade rural na

direção da pluriatividade. E foi o savoir faire artesanal, específico e polivalente, da agricultura familiar que

engendrou a elasticidade e a forte capacidade adaptativa dessas pequenas empresas da terceira Itália. Alguns

distritos industriais chegam a exportar mais de 70% de sua produção, como é o caso dos fabricantes de

bússolas, pincéis, queijos, sapatos esportivos, sistemas de refrigeração, mármores e máquinas para calçados.

E foi também essa industrialização “difusa” que fez da Itália o líder na exportação de móveis, abocanhando

hoje 20% do mercado mundial.

 

Bagnasco descreve um continuum social e cultural que começou com operários que escaparam da completa

proletarização (graças a recursos de suas famílias agricultoras), passou por pequenas empresas artesanais e

acabou formando ágeis redes industriais de médio porte. Sua ênfase vai para o papel estratégico

desempenhado pelas instituições regionais. Conclui que o poder local prolongou e modernizou funções
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intrínsicas à família e à comunidade, num processo de “construção social do mercado”, o intrigante título de

seu livro publicado em 1988 pela editora Il Molino


