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Luzes de constelações econômicas

17 – 07 – 99

[ Algumas lições de regiões que se tornaram focos dinâmicos vencendo a recessão dominante ]

[Perfil empreendedor é crucial na influência sobre o crescimento econômico]

 

Há mais de dez anos, um grupo de pesquisadores ligados à OIT começou a averiguar se a experiência de

alguns focos dinâmicos que teimavam em não acompanhar a forte contração da economia mundial poderia
servir de exemplo para outras regiões. Virtuosas combinações de eficiência com altos níveis de emprego

haviam sido identificadas, principalmente na Itália (Toscana e Emilia-Romagna), na Alemanha  (Baden-

Württemberg), na Inglaterra (Cambridge), na Suécia (Smäland), e na Dinamarca (West-Jutdland). Era

fundamental estudar essas “constelações econômicas localizadas que venciam a recessão” para saber se tão

teriam alguma coisa em comum que pudesse ser considerada como uma das boas “opções internacionais de

combate ao desemprego e à pobreza”, exatamente o tema do evento que será realizado no próximo 11 de

agosto, no Salão da Reitoria da Universidade de Brasília, graças a uma parceria da própria OIT com a

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça.

 

Assim que algumas lições gerais começaram a ser tiradas desse conjunto de experiências, foram também

surgindo muitas dúvidas sobre a possibilidade de que elas pudessem vir a ser aproveitadas em contextos

muito diferentes.  No caso italiano, por exemplo, constatou-se uma fortíssima correlação entre a distribuição

espacial da economia “difusa”, que caracterizava suas províncias mais dinâmicas, e a intensidade das formas

familiares de agricultura (e portanto de razoável distribuição de renda). Além disso, a organização municipal

específica do Centro-Norte da Itália, cuja origem remonta à Idade Média, mostrou que essas comunidades

locais haviam estabelecido há muito tempo uma boa divisão territorial do trabalho entre cidade e campo, uma

organização muito articulada da sociedade urbana, e uma rede muito densa de comunicações.

 

Em áreas como o Mezzogiorno, historicamente fundadas em formas patronais de agricultura, não existe a

mobilidade e a articulação social que engendram a criação de um grande número de flexíveis PMEs.

Também não existe essa organização espacial que permite evitar uma fratura entre cidade e campo. Como

enfatiza o economista industrial italiano Gioacchino Garofoli, não se trata de um processo com vocação a

ocorrer em qualquer lugar, pois está ligado a alguns pré-requisitos da própria formação socioeconomica de

cada território. Ou seja, deve ser impossível a ocorrência dessa economia “difusa” em vastas áreas do

território brasileiro, embora ela seja não só possível, como muito provável, no norte gaúcho, em Santa

Catarina, no sudoeste do Paraná, em algumas mesoregiões do Sudeste e do Nordeste, e até em certas

microrregiões do Centro-Oeste e do Norte.
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Mas se as heranças institucionais de uma economia baseada na agricultura familiar são condições

necessárias, elas estão muito longe de ser suficientes. Para que muitas empresas e muitos empregos possam

ser criados em regiões que escaparam da velha obsessão pelos “pólos” ou “eixos” urbano-industriais,

também é preciso que elas disponham de um mínimo de condições favoráveis em termos de comunicações e

de serviços e, sobretudo, de condições que estimulem o “empreendedorismo”. Afinal, são os

empreendedores os principais agentes da mudança econômica, pois são eles que geram, disseminam e

aplicam as inovações. Ao procurarem identificar as potenciais oportunidades de negócios e assumirem os

riscos de suas apostas, eles contribuem tanto para um maior uso dos recursos disponíveis, quanto para a

expansão das fronteiras da atividade econômica. Mesmo que muitos não tenham sucesso, é sua existência

que faz com que uma sociedade tenha constante geração de novos produtos e serviços. 

 

Infelizmente, não se sabe muito bem quais são os determinantes do “empreendedorismo”, apesar de sua

crucial influência sobre o crescimento econômico. Sequer existe acordo sobre os indicadores que melhor

revelariam os graus relativos em que o fenômeno se manifesta. É sabido, entretanto, que ele também nunca

ocorre de forma homogênea entre as regiões de uma mesma nação. Comparando-se extremos, percebe-se

que em certas regiões da Alemanha surgem mais do que o dobro de novas firmas do que em outras. A

mesma relação se aproxima do triplo na Itália, na Suécia e no Reino Unido, chegando a girar em torno do

quádruplo na França e nos Estados Unidos. Tudo indica que essas divergências espaciais da criatividade

empreendedora correspondem ao chamado fenômeno de “clustering” (formação de “feixes” ou “cachos”).

Segundo uma das definições mais aceitas, “cluster” é uma concentração geograficamente delimitada de

negócios independentes que se comunicam, dialogam e transacionam para partilhar coletivamente tanto

oportunidades quanto ameaças, gerando novos conhecimentos, concorrência inovadora, chances de

cooperação, adequada infra-estrutura, além de freqüentemente também atraírem os correspondentes

serviços especializados e outros negócios correlacionados. E os estudos sobre a relação existente entre a

formação desses feixes e o “empreendedorismo” acabam sempre por enfatizar os fatores culturais que às

vezes são compactados na sedutora noção de “capital social”: um complexo de instituições, costumes e

relações de confiança que estimulam três dobradinhas fundamentais: a da concorrência com a cooperação,  a

do conflito com a participação, e a do conhecimento local e prático com o conhecimento científico.


