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[ Agropecuária pode ceder espaço para diversos empreendimentos ]

[ Ecoturismo não explora todas as oportunidades dos rincões brasileiros ]

 

Promover a criação de empresas em regiões rurais prósperas, ou que já atraem muitos refugiados

provenientes de aglomerações urbanas, não chega a ser tarefa corriqueira, mas também não é bicho de sete

cabeças. O mesmo não se aplica aos rincões que sempre estiveram entre os mais periféricos, ou que há

muito perderam atributo econômico relevante. Nestes casos, os obstáculos a iniciativas de desenvolvimento
local decorrem justamente da baixa densidade demográfica, cerne da própria definição de ruralidade. Quase

sempre estão distantes dos centros de decisão e das redes de informação; são servidos por precários meios
de transporte e de telecomunicações; e dispõem de raras oportunidades de valorização dos recursos

humanos, além de baixa propensão a estreitar relações que resultam em parcerias. Mas nada disso seria tão
grave se a exploração das vantagens comparativas desses espaços rurais mais profundos não fosse vítima da

desastrosa obsessão pelo agroindustrialismo.

O cacife das regiões rurais jogadas para escanteio pelo culto aos eixos urbano-industriais é a demanda por

amenidades que somente elas podem oferecer. Com a elevação da renda e do tempo livre dos urbanos,

aumenta a procura por silêncio, ar puro, água limpa, paisagens naturais, contatos humanos menos artificiais,

ocasiões para esportes ditos radicais e de aventura, etc. É um leque tão amplo de necessidades que não

cabe na estreita noção de turismo, e menos ainda de “ecoturismo”. As oportunidades econômicas oferecidas

pela valorização da natureza têm um alcance incomparavelmente maior do que o agenciamento de passeios

ou retiros em ambientes rústicos, seja qual for seu componente educativo.

O que interessa é a simbiose entre a imagem de um território que promove certa gama produtos e a

promoção desse mesmo território pela comercialização de tais produtos. É isso que aumenta o valor dos

recursos locais, sejam eles bens primários de qualidade, artesanato tradicional, atividades educacionais,

culturais, artísticas, e de lazer. Tal simbiose só não é mais freqüente porque as sociedades agrárias são muito

pouco propensas às práticas de marketing. Mesmo assim, há muitas experiências de superação dessa

deficiência congênita. Elas vão da revitalização do entorno de unidades de conservação de fragmentos

naturais pouco alterados, como os parques nacionais da América do Norte, até a exploração de paisagens

bem artificializadas, como a tradicional rizicultura em terraços da Ásia, passando por situações

intermediárias, como as montanhas suíças ou austríacas.

Ótimo exemplo é o sistema francês de Parques Naturais Regionais (PNR). São 38 vastas extensões

protegidas, mas abertas, habitadas, negociadas e autogeridas, que se tornaram símbolos da reconquista de

ecossistemas antes desprezados. Repousam sobre um arranjo institucional bem curioso, que remonta a 1967,

quando começaram a ser delimitadas reservas próximas das grandes aglomerações. O primeiro diploma legal

promulgado pelo general de Gaulle visava a criação de “pulmões verdes para cidades novas”. A prática
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social se encarregou de inverter as escolhas políticas: os PNR ajudaram a criar muitos empregos, fazendo

com que uma legislação bem mais apropriada surgisse em 1993. Trata-se de “construir juntos um território

no qual tenhamos vontade de viver”, dizem seus atuais coordenadores. Justamente o que passou a ser

estimulado pela recente diretiva “Habitat” da UE, que visa construir até 2004 uma rede européia de proteção

ambiental, intitulada “Natura 2000”. A orientação básica é que a conservação da biodiversidade não deve

paralisar o desenvolvimento local, mas também não pode permitir que o crescimento econômico acabe por

destruir as características de cada território. Trata-se de abrir um caminho do meio, combinando a proteção

da diversidade biológica e social que gera as amenidades ao seu responsável aproveitamento econômico. Em

poucas palavras: seu uso sustentável.

É pena que as políticas públicas de estímulo ao empreendedorismo mal tenham começado a incorporar essas

dimensões territoriais e institucionais do desenvolvimento em áreas rurais. Até há pouco voltavam-se quase

que exclusivamente ao fomento de alta tecnologia e de grandes indústrias capazes de “polarizar” as

economias regionais e/ou nacionais. Foi somente a partir de meados da década passada que o papel das
pequenas e médias empresas começou a ser (re)valorizado, principalmente por sua superior capacidade de

gerar empregos. Mas essa mudança de atitude ainda não produziu resultados persuasivos sobre a melhor
maneira de se promover um empreendedorismo mais difuso, capaz de atingir todos os ramos econômicos e

todos os tipos de regiões, das mais urbanizadas às mais rurais. Por isso, é extremamente oportuno o
lançamento do livro “Indústria, Território e Meio Ambiente no Brasil”, de Cécile Raud, professora da

Universidade Federal de Santa Catarina (ed. Ufsc/Furb,1999).


