


do sul
s gráficos e tabelas que ocupam as

_ páginas a seguir não têm a preten-
são de retratar o sul como urn eldorado
econômico. O objetivo é mais simples:
mostrar como os três Estados da região
conseguem acumular, em uma pequena
ponta do mapa nacional, forças suficien-
tes para ditar os rumos de alguns setores
vitais para a prosperidade do país. A co-
meçar pelo agronegócio. Juntos, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul pro-
duzem nada menos do que 41,6% dos
grãos colhidos no Brasil. Também fabri-
cam 67,6% das máquinas agrícolas e do-
minam mais de um terço das lavouras.
Para uma região que ocupa menos do que
a décima parte do território brasileiro, são
índices robustos.

Mas o fato é que esse protagonismo
não se resume ao agronegócio - e aí está
uma das grandes contribuições do ma-
terial preparado por AMANHA. Nas
páginas do especial 'A Força do Sul" o
leitor vai descobrir, por exemplo, que a
região também se sobressai como um
polo de consumo qualificado, onde as
marcas que têm tradição e credibilidade
encontram clientes leais e com alto po-
der de compra. Não por acaso, o sul é
destino de 21% de todos os veículos
comercializados no país. O grande de-

safio é conseguir entrar nesse mercado.
Com um nível educacional relativamen-
te mais alto e com uma cultura ainda
muito influenciada pela imigração euro-
péia, o consumidor do sul tem gênio di-
fícil. Não gosta de mudanças, desconfia
do que não é da sua aldeia e, quando
pode, tende a diversificar seus gastos em
vez de concentrá-los em alguns poucos
produtos, como ocorre na Bahia, por
exemplo.

A indústria é outro setor no qual o
sul exibe músculos avantajados. Com
vocação para exportar, a região formou
um parque industrial diversificado, ca-
paz de produzir de tudo, corno reconhe-
ce o próprio Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Essa versatili-
dade é sustentada por uma base tradicio-
nal de indústrias, principalmente dos
ramos metal-mecânico e de alimentos.
Mas se estende cada vez mais por seg-
mentos que empregam tecnologia inten-
siva, como fábricas de software, auto-
mação e até chips - caso do Ceitec, a
primeira fábrica de circuitos integrados
do Brasil, que se localiza em Porto Alegre.
Hoje, é das indústrias do sul que saem
metade dos motores elétricos do país, além
de 41% do papel (e 22% da celulose), 34%
dos calçados e 29% das resinas plásticas.

Não se trata de ver e retratar o sul
mais forte do que realmente é. E isso se
torna ainda mais evidente na análise so-
bre a infraestrutura da região. Juntos, os
três Estados vivem uma situação atípica:
apresentam médias altíssimas em quase
todos os indicadores de transportes, ener-
gia e saneamento. Mesmo assim, ainda
sofrem com gargalos logísticos preo-
cupantes - alguns deles, capazes até de
comprometer o crescimento da região no
futuro. A situação só não é mais séria por
causa da crise, que afetou o ritmo da ati-
vidade econômica e impediu que a
infraestrutura do sul entrasse em colap-
so. Para solucionar esse problema, os
governos do sul apostam nos investimen-
tos do PAC e da iniciativa privada, o que
sinaliza boas oportunidades na área
logística. Mas será necessário mostrar
mais coesão nas ações junto ao governo
federal. A reportagem final, sobre a for-
ça política do sul, deixa claro que esse
poderio não é pequeno - mas ainda es-
barra na falta de união e articulação dos
parlamentares.

Sempre há uma oportunidade escon-
dida atrás de grandes ameaças. Ajudar a
encontrá-las é, também, um dos papéis
do especial "Força do Sul" que está em
suas mãos.
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