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Continua repercutindo o enorme desen-
volvimento alcançado pelo Nordeste da
Itália. De fato, chega a ser exemplar que
numa pequena região, menor do que o Es-
tado do Rio, onde dominava a pobreza,
acontecesse um tal grau de desenvolvi-
mento que surpreendeu o Mundo, que
veio a ser chamado de "a terceira Itália".
Hoje essa região exporta mais que todo o
Brasil, praticamente não existe desempre-
go, nem desigualdade social. Onde se en-
contra uma grande força motriz, economia
altamente dinâmica, moderna, inovadora,
que proporciona uma das melhores quali-
dades de vida do mundo. E praticamente
toda essa prosperidade baseada nas micro,
pequena e média empresas, que chamam
de "clusters" ou redes de empresas que
funcionam como quase associadas.

O que aconteceu? Como se conseguiu
essa grande arrancada, fugindo-se com-
pletamente do modelo tradicional de eco-
nomia de escala e produção em massa do
sistema ortodoxo, chamado "fordista"?

O mundo acadêmico e analista já publi-
cou um bom número de trabalhos sobre o
fenômeno. Mas praticamente todos con-
cordam que não existe o fundamento de
apenas uma ou duas razões. Mas muitas
que, juntas, acabam por formar o que
chamam de "ambiência", ou ambiente,
propício a essa arrancada.

Algum tempo atrás, perguntei ao pro-
fessor da UFRJ, André Urani, um dos estu-
diosos do fenômeno, quais eram as prin-
cipais razões. Ele respondeu que o fato
não se devia a um ou alguns fatores mas
sim a um conjunto deles, tais como: asso-
ciativismo, confiança mútua entre empre-
sários, comunidade de negócios, comuni-
dade social, instituições comunitárias ati-
vas, cooperação em vez de concorrência
nos distritos, sistema de crédito eficaz,
design, inovação tecnológica, burocracia
eficiente, observatórios e pesquisa, in-
fluência de elementos históricos, custos

com o welfare, competência empresarial,
mão-de-obra qualificada, educação e re-
ciclagem, influência positiva do governo
em várias esferas, etc..

Vale notar que não foi citado o fator van-
tagens relativas, seja em recursos naturais,
mão-de-obra barata, etc.. A história tem
mostrado que apenas esses fatores não são
suficientes para manter um desenvolvi-
mento sustentável e que, mais cedo ou
mais tarde, outras regiões, inovações, mu-
danças de mercado, acabam por dar vida
curta ao desenvolvimento baseado apenas
em vantagens relativas. Até pelo contrário.

Como muito bem colocou Fairbanks e
Lindsay, "As vantagens relativas não são
suficientes para criar padrões de vida ele-
vados e crescentes para o cidadão médio.
E os esforços para converter suas fontes de
vantagens relativas, facilmente imitáveis,
em fontes complexas e sustentáveis de
vantagem competitiva não funcionam.
Ninguém parece capaz de romper o ciclo:
nem o Governo, nem o setor privado, nem
as organizações multilaterais que tentam
ajudar. Bilhões de dólares foram despen-
didos na ©frica e na América Latina para
erradicar a pobreza e acelerar o desenvol-
vimento econômico.

No entanto, essas regiões permanecem
tão dependentes de exportações voláteis de
recursos naturais e de ajuda externa quan-
to sempre estiveram" ("Arando o Mar",
1997). Dessa forma, somos obrigados a re-
conhecer que acima de tudo, para se ter al-
gum êxito consistente, será sempre neces-
sário se criar e se aperfeiçoar sempre uma
espécie de cultura gerencial, que valorize
sobretudo o capital humano e a iniciativa.

Pode-se daí concluir que precisamos é
de mudar nossa cultura gerencial, para
que seja possível se ter o ambiente favorá-
vel ao desenvolvimento. Para isso temos
que vencer obstáculos difíceis, como a di-
versidade cultural e regional, a grande ex-
tensão territorial. Naturalmente, a tercei-
ra Itália foi possível também pela grande
proximidade dos mercados compradores,
o que facilitava não só custos de transpor-

te mas, sobretudo, favorecia o intercâm-
bio constante, na troca de informações
entre produtores e consumidores. Daí
surgia a possibilidade da melhor inova-
ção, de atender até anseios, apenas laten-
tes, dos mercados consumidores.

Havendo consenso, embora não seja fá-
cil, poderíamos procurar meios e formas
de implantar essa nova cultura gerencial.
Uma missão que não se deve esperar ape-
nas do mercado. Precisamos que o gover-
no entre em campo e faça as sinalizações
necessárias. Que atenda ao requisito da
execução pelo município, deixando para
suas outras unidades apenas o planeja-
mento e controle. Dê o impulso inicial,
que não deve partir apenas de poucas
universidades e escolas de administração.

O desafio, justamente é o de massificar a
mensagem da necessidade estendendo-a
e tornando-a viável a todos os níveis e am-
bientes possíveis. Não se pense em Sude-
ne, Sudam, etc., órgãos apenas regionais.
Como se quer amplidão, temos os meios
necessários, desde uma televisão que co-
bre praticamente todo o território, o pú-
blico receptivo, que hoje é o jovem secun-
darista sem perspectivas de trabalho, e a
capacidade criativa do brasileiro. Veja-se a
importância que terá um programa que
seja sobretudo municipal e que use as, mi-
lhares de escolas como centros de capaci-
tação gerencial. Escolas que acabarão por
se tornar centros de referência e capazes
de formar associações de grande impor-
tância para as comunidades.

Condições importantes para a implan-
tação e mudança de postura na cultura ge-
rencial. Que se expanda essa capacitação
para o maior número possível de jovens e
que se comece logo esse trabalho. A conti-
nuar como vamos, teremos que esperar
décadas convivendo com crescimentos
pífios, insuficientes para atender às neces-
sidades dos jovens que, em número cada
vez maior, procuram entrar no mercado
de trabalho. Se o futuro do País depende
dos jovens, será responsabilidade nossa
não lhes ter dado um mínimo de horizon-
te e de esperança. Precisamos mudar nos-
sa cultura gerencial, abrir espaço para um
futuro mais promissor. Com urgência.
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