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Desvendando segredos de eldorados brasileiros

21 – 10 - 00

[ Há no Vale do Itajaí aquele tipo de “magia” que há muito interroga a ciência econômica ]

[ Ali não existe agricultor pobre, apesar de todos serem “pequenos produtores” ]

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), calculado pelo PNUD, em parceria com o IPEA

e a Fundação João Pinheiro, fornece uma visão mais precisa dos contrastes espaciais brasileiros. Nenhum

município das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem alto nível de desenvolvimento humano (índice

0,800 ou mais). No Sudeste eles são 28, quase todos paulistas. E no Sul há 51 desses campeões, dos quais

um único no Paraná. Ou seja, 10% dos municípios gaúchos e catarinenses têm alto IDHM, e essa proporção

não chega a 4% entre os paulistas e é quase nula fora desses três estados. Por isso, entender o que acontece

nesses eldorados sulistas pode ser crucial para o desenvolvimento do resto do país.

Quando se examina a lista dos primeiros colocados, impressiona a presença de municípios de pouca

visibilidade, que estão localizados nas proximidades de Blumenau, o epicentro do Vale do Itajaí catarinense.

Por ali estão quatro municípios com altíssimos índices: Indaial (0,829), Gaspar (0,825), Timbó (0,823) e

Pomerode (0,800). E também mais quatro com índices superiores à média nacional: Guabiruba (0,798),

Brusque (0,796),  Rio do Sul (0,786) e Luiz Alves (0,783).

Não pode ser coincidência o fato de tanta concentração de altos níveis de desenvolvimento humano ocorra

justamente num dos principais “hot spots” industriais brasileiros, formado pelo “cluster” têxtil-vestuarista de

Blumenau e Brusque. Existe no médio Vale do Itajaí aquele tipo de “magia” que há muito interroga a ciência

econômica. Desde o início do século 20, quando uma misteriosa “atmosfera” foi observada por Alfred

Marshall em certas localidades da Inglaterra, muitos pesquisadores têm procurado explicações para as

virtudes desse fenômeno que ele batizou de “distrito industrial”. Decisivos avanços para esse compreensão

foram realizados na última década pelas  geografias econômicas de Paul Krugman e de Giacomo Becattini.

Mas, continua insuficiente o conhecimento sobre a natureza desses focos de prosperidade.

 O que se sabe é que nessas concentrações espaciais de atividades o aumento da produtividade de uma

firma decorre muito do fato de estar próxima de outras firmas do mesmo ramo, porque tal aglomeração traz

vantagens junto a fornecedores atraídos para o entorno, fortalece o mercado de trabalho especializado e

facilita a crucial circulação de informações. Há modelos que explicam bem essa trinca de economias externas
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inerentes aos “clusters” industriais. Mas isso é muito pouco, pois o sucesso tende a ser muito maior quando

o ambiente institucional propicia a ocorrência de uma outra trinca da eficiência coletiva: a combinação de

concorrência com cooperação, a combinação de conflito com participação, e a combinação do

conhecimento local e prático com conhecimento científico. Enquanto a primeira trinca envolve sinergias de

caráter essencialmente setorial, a outra parece decorrer diretamente de laços simbióticos que se estabelecem

entre as mais relevantes atividades econômicas de determinado território.

A economia do “cluster” têxtil-vestuarista do eixo Blumenau-Brusque é, com certeza, componente central

do dinamismo do Vale do Itajaí. Mas não dá conta, por si só, do processo de desenvolvimento regional.

Todas as interpretações existentes sobre a formação dessa rede industrial destacam certas peculiaridades

locais do processo de colonização, numa época em que eram pouco relevantes as separações entre

agropecuária, indústria e serviços, e, portanto, entre atividades rurais e urbanas. Hoje essas distinções fazem

sentido, mas seria um grande equívoco subestimar as interações.

Contrariamente ao que ocorre com economias rurais “passivas” – que apenas reagem ao crescimento de

cidades longínquas – há nesse Vale uma imbricação rural-urbana tão profunda que torna estéril qualquer

abordagem compartimentada de seu processo de desenvolvimento. São poucas as famílias de sitiantes que

se dedicam exclusivamente a atividades agropecuárias. Um grande número de comerciantes e profissionais

liberais também é empreendedor agropecuário. Boa parte da mão-de-obra da indústria têxtil é formada por

“operários-colonos”. Muitas etapas do processo produtivo da indústria vestuarista dependem do trabalho a

domicílio de “faccionistas” residentes em estabelecimentos agrícolas. Há indústrias manufatureiras (inclusive

mecânicas) instaladas em áreas agrícolas de municípios eminentemente rurais. E tem havido aumento

populacional  – em vez de êxodo - em quase todos os seus municípios rurais. Na década de 1980, essa

expansão populacional foi superior a 20% em localidades periféricas, como Botuverá, Salete ou Imbuia. E

neles não se acha agricultores pobres, apesar de todos serem “pequenos produtores”, como dizem jurássicos

“analistas” que continuam a pensar que o tamanho do estabelecimento é o que importa no setor

agropecuário. Enfim, meia dúzia de questões que merecem a meditação dos que realmente estão

preocupados com o desenvolvimento deste país.


