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[Mais importante que vantagens comparativas de atributos naturais ou de localização são as vantagens

competitivas da proximidade social.]
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Quem quiser saber o que poderá ser o desenvolvimento rural no século 21 não precisa

necessariamente viajar para algum país do primeiro mundo. Aqui mesmo, nos dois

Estados do extremo sul, estão ocorrendo processos que dão boas indicações daquilo

que o grande geógrafo e sociólogo francês Bernard Kayser chamou, com certo

exagero, de “renascimento rural”. E como esse tipo de desenvolvimento depende

demais de trocas de experiências e de aprendizado in loco, nunca será demais estimular

atores e agentes governamentais envolvidos a visitarem, por exemplo, algumas das

microrregiões da Serra Gaúcha. Casos como o do Vale do Caí já foram mencionados

em artigos anteriores, que podem ser encontrados na página web indicada no rodapé.

Hoje será a vez de um dos projetos mais avançados do Brasil, e talvez da América

Latina, que precisa ser mais conhecido, melhor estudado e, sempre que possível,

imitado: o do Vale dos Vinhedos.

 

Até 1930, a vitivinicultura praticada pelos imigrantes italianos que foram para a região

hoje conhecida como Serra Gaúcha era mais destinada ao consumo familiar do que à

comercialização. Baseou-se em uvas labruscas, principalmente da variedade “Isabel”,

por serem das mais tolerantes ao clima úmido que encontraram. A diversificação e a

expansão, posteriormente estimuladas pelo movimento cooperativista, levaram à adoção

de híbridos e à comercialização em pipas de 100 litros e em garrafões. As variedades de

origem francesa, como os Cabernet, Merlot e Chardonnay só começaram a ser

adotadas a partir dos anos 1970. Os principais fundamentos da atual modernização,

desde o transporte e uvas em caixas plásticas, até sofisticadas tecnologias de

vinificação, foram introduzidos por empresas estrangeiras. Foi só no final do século 20,

portanto, que surgiu a produção de vinhos finos, centrada em varietais. E a abertura

comercial dos anos 1990 é que trouxe o impulso que faltava para que alguns

vitivinicultores realmente investissem na qualidade de seus vinhos. Por incrível que

pareça, é, pois, só neste início do século 21 que surgem indicações geográficas de

vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas. Netos e bisnetos dos

cultivadores de uva “Isabel”, todos bem formados em enologia, estão na vanguarda de

um movimento que conta com a ajuda crucial de duas organizações de pesquisa e

ensino: o centro da Embrapa de Bento Gonçalves e a Universidade de Caxias do Sul
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(UCS).

 

Nesse contexto formou-se a Aprovale – Associação dos Produtores de Vinhos Finos

do Vale dos Vinhedos. Em novembro do ano passado, o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI) concedeu o primeiro registro brasileiro de “indicação de

procedência”, reconhecendo a denominação “Vale dos Vinhedos” para tintos, brancos

e espumantes. Como diz o pesquisador da Embrapa Jorge Tonietto, é o fato histórico

que marca a entrada do país no círculo mundial das indicações geográficas. Isto

porque a delimitação das regiões de produção, com base no potencial qualitativo dos

ecossistemas, é indicador da fase mais avançada da viticultura. O que só se tornou

possível, neste caso, pelo investimento científico da parceria regional entre Embrapa e

UCS, cujos resultados estão no belíssimo livro “Vale dos Vinhedos – Caracterização

Geográfica da Região”, organizado pela professora Ivanira Falcade, da UCS, e pelo

pesquisador Francisco Mandelli, da Embrapa Uva e Vinho.

 

Muita coisa importante poderia ser contada aqui sobre a experiência específica da

Aprovale, e sobre o papel decisivo que ela certamente desempenhará para o progresso

dos que vivem e trabalham no Vale dos Vinhedos (que agrega pedaços de três

municípios: Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul). Todavia, o que interessa

como lição de desenvolvimento rural não são especificidades, e sim o que pode ser

generalizado. E há pelo menos duas questões que merecem destaque por evidenciarem

a importância estratégica da perspectiva territorial: 1) a incontornável necessidade de

uma articulação institucional de caráter microrregional e intermunicipal; 2) o trunfo que

reside na construção de uma imagem de marca identitária, graças à valorização do

patrimônio natural, histórico e cultural de determinada área geográfica.

 

Da mesma forma que uma empresa elabora cuidadosamente um símbolo que a ajude a

fidelizar clientela, ou conquistar novo segmento de mercado, atores e agentes do

desenvolvimento rural precisam se empenhar em investir coletivamente no plano

simbólico como forma de promover seu território. Ou seja, o conceito de denominação

de origem, como agente promotor da qualidade, está muito longe de ser específico aos

vinhos, ou a outras mercadorias de base agropecuária. O mesmo princípio pode ser

aplicado a quaisquer produtos elaborados conforme determinadas regras para que

obtenham certificação (ou selo) com a marca territorial que os valorizará e

simultaneamente revalorizará o próprio território.

 

Regiões rurais dinâmicas caracterizam-se por uma densa rede de relações entre

iniciativas empresariais, serviços e organizações públicas. Muito mais importantes que

vantagens comparativas decorrentes de atributos naturais ou de localização, são as

vantagens competitivas construídas pelo fenômeno da proximidade social, que permite
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uma coordenação entre os atores capaz de valorizar o conjunto do ambiente em que

atuam e, portanto, de convertê-lo em base para outros empreendimentos inovadores. E

esta é uma das principais idéias desenvolvidas num livro que certamente será

extremamente útil para todos os que se interessam pela questão abordada neste artigo.

“O futuro das regiões rurais” é o título do novo livro do professor Ricardo

Abramovay, que será lançado e debatido depois de amanhã (quinta 25/9), no Café

Filosófico da Livraria Cultura do Shopping Villa Lobos.
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