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INTRODUÇÃO

A dissertação que aqui se apresenta é um estudo de caso sobre

a Emília Romanha", região italiana que possui uma forma ou modelo de

desenvolvimento peculiar. Desenvolvimento este também verificado, com

algumas distinções, em outras áreas do Nordeste e do Centro do país,

delimitando um espaço que, a partir dos anos sessenta, passou a ser

chamado de Terza Italia. Essa denominação deve-se ao rompimento da

dicotomia no estudo territorial italiano, pela qual, principalmente nos anos

cinqüenta, muitos estudiosos, embalados pelos teóricos do dualismo,

visualizavam duas Itálias do ponto de vista do desenvolvimento

econômico industrial: o Sul (Mezzogiorno), mais atrasado, e o Norte,

desenvolvido.

A Terza Itália é composta por algumas áreas das regiões norte,

nordeste e central da Itália, que se colocam de forma intermediária entre

as características econômicas opostas encontradas no Norte,

caracterizado pelo emprego urbano em setores modernos e pela

presença da grande empresa monopolista, intensiva em capital, com alta

tecnologia, e as presentes no Sul, com a economia baseada em

pequenas empresas em setores tradicionais, intensivos em mão-de-obra,

com baixa produtividade e crescimento econômico.

A percepção desta Terza Italia inaugura uma linha de estudos

que pretende dar conta do comportamento econômico marcado por

características diferenciadas ali notadas, como o aumento das taxas de

crescimento e forte dinamismo, principalmente na década de setenta,

sustentado em pequenas e médias empresas, localizadas em áreas

1 Região situada no Nordeste da Itália, com aproximadamente quatro milhões de habitantes, que
compreende as províncias de Bolonha, Ferrara, Forli, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e
Ravena.
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circunscritas ou facilmente identificadas e que compõem os chamados

distritos industriais, os quais, por sua vez, possuem um tecido social

distinto das regiões com predominância da grande indústria. Tal linha de

estudos busca a explicação desta nova forma de desenvolvimento, que

insere a questão do local e do regional, e dá ênfase à formação social, ou

seja, inclui a variável território- e destaca o papel dos diversos atores

sociais no percurso do desenvolvimento regional, contrapondo-se a

visões dominantes sobre o desenvolvimento econômico, as quais

centralizam suas análises nas variáveis macroeconômicas e deixam de

lado elementos sociológicos determinantes.

Dentro dessa linha, destaca-se a região da Emília Romanha por

apresentar, entre as regiões da chamada Terza /ta/ia, um maior

dinamísmo- e características que acabam por definir uma forma de

desenvolvimento próprio.

O projeto de pesquisa partiu da idéia de que o desenvolvimento

da região era, predominantemente, um produto da competência da

administração pública, ou seja, que as iniciat~~~s~s!~g_ovetl1~o!~gional

::!efin}ram a fo~_mél~_as caracterlsticas ~ncol1!~~9a~. N~~~.!anto, o

~~~contra.do foi uJTlaJ?IIJIa~ida_d.ede determinantes que não permitiu que o

estudo se concentrasse em uma área do conhecimento. O entendimento

global do caso emiliano passa, necessariamente, pela formação histórica,

pelo ma~_ea~e~to da_atuação dos principais ato~es sociai~, pelo p-ªpel 9a

liderança política da região, bem como, pela d~_cussão sobre o,
_ .~ .• =- _""-.~ -,---_-_-~--:: ,-,.,..-- _~~ - .__~ r.O

~eseOY_QlvjmentQ.econômiço. Posteriormente, outra idéia inicial mostrou-

se equivocada: que os principais elementos do desenvolvimento

formaram-se de maneira concentrada no tempo, entre 1960 e 1980,

quando na verdade, estava diluído em toda a história de formação da

2 Nessa acepção, diferencia-se das análises sobre as condições locacionais para o desenvolvimento
industrial, como a presença de uma satisfatória malha viária, proximidade dos centros consumidores ou
outras pré-condições de infraestrutura, que caracterizam o chamado paradigma da localização.
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região. Portanto, qualquer proposta de compreensão do fenômeno de

desenvolvimento local na Emília Romanha deve partir do pressuposto de

que existe um conjunto de determinantes.

O estudo aqui realizado encontra dificuldades de ordem teórica,

pois toda a literatura sobre distritos industriais foi constituída a partir da

observação de casos isolados nos diversos países onde florescem esse

tipo de experiência. Os trabalhos comparativos são ainda preliminares e

o esforço para integrá-los ao núcleo do pensamento econômico é

escasso. Não encontramos nos escritos econômicos, principalmente nas

discussões sobre desenvolvimento econômico, algo aprofundado sobre

os distritos industriais e o papel da pequena empresa ou mesmo sobre a

questão territorial+ Portanto, o enquadramento teórico aqui exposto pode

ser considerado uma reconstituição histórica do debate, que se torna

mais complexo à medida que a própria evolução dos distritos ocorre e se

observam seus desdobramentos macroeconômicos.

Na maior parte dos estudos consultados, nota-se que os autores

apresentam o debate sobre o tema de acordo com o "espaço de

demanda", ou seja, conforme o tipo de problema a que se propõem

responder. Não podemos, obviamente, desprezar o esforço de alguns

deles, cujos trabalhos serão citados oportunarnentes, em ordenar a

discussão de forma mais geral, mas isso está longe de situá-lo no espaço

de referência da economia ou da sociologia.

Tal questão é justamente a preocupação colocada por Becattini

(1987), ao definir o conceito de distrito industrial, expressa a esperança

de que os estudos empíricos sobre os distritos, que devem se seguir,

procurem as relações entre o objeto e os principais núcleos teóricos,

tanto econômicos como sociológicos. O autor entende que isso não foi

3 De 1971 a 1987 o incremento médio do PIB na Emília Romanha foi de 3,1 %, enquanto a Itália, no
mesmo período, registrou 2,5% em média ao ano (ERVET 1989).
4 Dentro da literatura sobre o desenvolvimento econômico, o que mais se aproxima do objeto que
estamos tratando é o chamado desenvolvimento endógeno, conceito que será explicitado no capítulo 1.
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realizado devido à própria dificuldade metodológica dos estudos

intersetoriais.

O objetivo do trabalho não é resolver a questão citada, mas

organizar, dentro da literatura sobre o tema, os principais pontos que

caracterizam a experiência da Emília Romanha. A primeira pergunta que

deve ser feita é por que a escolha dessa região. Ela pode ser

considerada de vanguarda no trato de várias questões relativas à

administração pública, principalmente no que se refere à coordenação de

um processo de inovação institucional e de desenvolvimento econômico

destacado, não somente pela sua forma como pelos resultados. Um

estudo aprofundado torna-se importante para entender como os líderes

da sociedade civil enfrentaram os problemas correntes, além do desafio

de conjugar o crescimento econômico e o social na região. O caso pode

ser considerado paradigmático, pois revela um conjunto de ações

inovadoras, tomadas pelo poder público junto à sociedade civil

organizada, no sentido de criar um ambiente favorável ao

desenvolvimento econômico, baseado em forças endógenas, que podem

ser tratadas como exemplo de intervenção positivas por parte do poder
local.

Outra questão que deve ser respondida é por que a região deu

lugar a esse tipo de desenvolvimento? Essa, por ser a principal, perpassa

o conteúdo e objetivo dos três capítulos que se seguem. O primeiro

procura situar o caso fornecendo um referencial teórico sobre o

desenvolvimento econômico local, passando, inicialmente, pela

demonstração de algumas transformações econômicas as quais

permitiram que tal desenvolvimento se assentasse sobre pequenas e

médias empresas. Além disso, busca dar subsídios para a análise do

5 Entre eles podemos já citar os trabalhos de Michael Piore e Charles Sabel, Becattini e Brusco.
6 Intervenção positiva aqui se contrapõe à idéia do "jogo de soma zero", expressão utilizada para
exprimir o resultado de intervenções do poder público local no desenvolvimento econômico que, dado
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desenvolvimento local, principalmente em relação à discussão sobre os

distritos industriais, base do desenvolvimento da região.

Mais um problema a ser explicado é o porquê das ações

inovadoras citadas terem sido realizadas na Emília Romanha. A resposta

está no segundo capítulo, que trata das tradições cívicas e da

constituição política da região, principalmente, da construção da

hegemonia dos partidos de esquerda, que tiveram um papel fundamental

na formação das instituições imprescindíveis ao estímulo do

desenvolvimento da região.

No terceiro capítulo, pretende-se responder à questão sobre

quais instrumentos foram utilizados e que tipo de ações foram realizadas

para levar à frente essa experiência, tal como as tomadas a partir da

constituição da administração regional, dos centros de serviços reais às

empresas e o detalhamento do caso de Modena, que ilustra tais

intervenções.

Na conclusão, serão retomados os principais nexos explicativos,

além de uma análise das contribuições do caso erntliano para os que

pensam a questão do desenvolvimento econômico local.

seus limites de ação, não poderiam apresentar resultados positivos sem que uma outra região
apresentasse o inverso. Ver Harvey, 1989.
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CAPíTULO 1

A EMERGÊNCIA DO lOCAL NAS DISCUSSÕES SOBRE O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Este capítulo tem por objetivo situar o caso italiano na discussão do

desenvolvimento econômico, mais precisamente, do desenvolvimento

econômico local. O caso italiano inova profundamente no modo de enfrentar a

questão, não somente como um processo determinado pelo encontro de

variáveis econômicas, mas sociais e institucionais; mostra o papel

determinante do território e a valorização dos seus recursos como aspecto
~. ~._., -- - .
central do processo de desenvolvimento econômico. Sua análise coloca em

~.' r' _,~. _.~ ~ __o, L _..,-"._~..,-. o ~

evidência um novo modelo de desenvolvimento, baseado na pequena empresa
•...•__ . .~ _. '"0_" .~_

e na multiplicidade de atores, que está na essência da chamada
.C~~L __ •• - .-,. ..-

especialização flexível.
- ._- ~- ".-

Como colocado na introdução, para superar a dificuldade em se

aproximar teoricamente do objeto, cabe discutir, em primeiro lugar, o fordismo

e a sua superação pelo conceito de especialização flexível. A importância
---- ~..-,- -'~-~ ~---~-~ -~. - '...- ~ "

desse conceito está na possibilidade de entender como as pequenas

empresas podem se tornar altamente competitivas, a partir do que ocorre com

a tradicional linha de produção, e como, através de uma integração horizontal

típJ~a dos chamados distritos industriais, podem apresentar um arranjo

passível de incorporar tecnologia de ponta. T?I dlnárnica está na base do

~esenvolvimento econômico local e do seu caráter endógeno. A partir disso,

quando colocada a questão do modelo local de desenvolvimento, serão

destacados os pontos que individualizam o tema frente à visão economicista

do assunto. Outro ponto tratado, ainda neste capítulo, é a evolução do
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conceito de distrito industrial e do papel das pequenas e médias empresas no

debate italiano.

1.1. Fordismo x especialização flexível

o conceito de especialização flexível será discutido à luz da

interpretação de Piore e Sabel (1984), ressalvando o fato de toda a construção

teórica dos autores ser perpassada pela idéia de modelo, ou seja, eles

analisam vários casos de desenvolvimento regional, calcados em pequenas e

médias empresas, que utilizam um alto nível de tecnologia para assim chegar

ao conceito de especialização flexível, salientando certas características

comuns dentre os casos analisados para enquadrá-los em um modelo?

Os autores descrevem o caminho do descobrimento da força das

pequenas e médias empresas e as primeiras aproximações feitas pelos

cientistas para compreender do que se tratava o fenômeno. A abordagem

utilizada é econômica, mas inclui aspectos sociológicos e de ciência política,

caracterizando a chamada "new polítical economy".

A tese do livro assenta-se na idéia de que o dese!lv~lvimento baseado

~~mJ:>E39u~nas_~rDº~~s.é3~~ãopode serconsiderado umfE3nôlTl.en9passaqeiro.,

A nova tecnologia permite esse desenvolvimento alternativo, baseado em uma
_ .. _ .. " _. -. - - . . - - . - - ~ - .~."'- ~"~~-~--

produção artesanal em pequena escala e com alta especialização. O caráter

artesanal remonta a época da primeira ruptura econômica, quando, no século
r- -" oo---'" .• '=-=-....,.._-"'-"'" ~_ "_ •• __ .__~, ~ _ __L .~ ~

XIX, a 'p.r.~~~2ãO_~~~~a.~~.~encontrou-se limitada pelo início da produção em
série. Isso, segundo os autores, impediu o pleno desenvolvimento de

ferramentas e máquinas, que se verificava em várias partes da Europa,

t Os autores citados entendem o caso italiano e outros similares como a constituição de um modelo, ou
seja, que apresenta características identificadas em todos eles e que são passíveis de reprodução. As
implicações de tratar os casos analisados pelos autores, que incluem a Emília Romanha, como um
modelo serão discutidas na conclusão, quando examinaremos se estamos ou não tratando de um fato
passível de ser reproduzido em outras condições.
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voltadas para uma produção vasta e adaptada às variações das preferências

da demanda. Por isso, muitos chamam de "neo-artesanal" os sistemas de

pequenas empresas especializadas.

Segundo os autores, a especialização flexível é uma conseqüência de

uma crise da produção em massa. Em resumo, os mercados tornam-se

saturados e a demanda por bens especializados e diferenciados não encontra

resposta da indústria. Além disso, a crise do fordismo pode ser entendida

como uma crise de reprodução desse modo de produção, que perde a sua

sustentação social.

A crise do fordismo e o advento da especialização flexível estão na

base da explicação do surgimento de um modelo de desenvolvimento baseado

nas pequenas empresas. O avanço tecnológico e a possibilidade de produção

em lotes são responsáveis pela redução das barreiras à entrada da pequena

empresa no mercado, permitindo a sua inserção de forma competitiva.

Podemos enumerar as principais características que distinguem as

duas formas de produção:

• no modelo fordista existe uma produção em massa, enquanto que na

especialização flexível as fábricas se dedicam à produção de pequenos

lotes, protótipos, produtos e maquinários sob medida;

• a organização do trabalho, no modelo fordista, é fundamentalmente

taylorista, existindo uma clara separação entre administradores,

trabalhadores especializados e não especializados, enquanto que na

especialização flexível a organização do trabalho se baseia na cooperação

entre os três níveis;

• os processos produtivos, no modelo fordista, são estandardizados, assim

como o produto, sendo o preço o elemento mais importante; ao invés

disso, na especialização flexível, os processos produtivos requerem uma

estreita colaboração entre a fábrica e o cliente, fornecendo um produto sob

medida;

10



• no modelo fordista, a produção se dá em um número reduzido de grandes

fábricas, enquanto que no modelo de especialização flexível se realiza em

muitas pequenas e médias empresas organizadas em distritos industriais

e/ou em subsistemas industriais urbanos".

1.2. O desenvolvimento econômico local

A princípio, cabe discutir a diferença entre crescimento e

desenvolvimento econômico, além de introduzir alguns elementos conceituais

para caracterizar o que chamamos de modelo de desenvolvimento local.

Apenas o crescimento da produção pode ser insuficiente para

determinar um processo de desenvolvimento, pois esse é caracterizado por

transformações consideráveis da estrutura econômica e social, acompanhadas

por um aumento do produto per capita, em termos reais, suficientemente

elevado, com uma conseqüente modificação dos padrões de consumo e das

relações econômicas com outros países ou regiões. O processo de

desenvolvimento não representa um problema de "engenharia", passível de

resolução através da combinação de alguns elementos econômicos, mas sim,

um processo social que compreende a capacidade de envolver grupos sociais,

precedentemente excluídos da produção e da distribuição do produto social; é

a possibilidade de melhorar a produtividade e a técnica de grupos de

trabalhadores; e ainda a capacidade de difundir informações. De outra forma, o

desenvolvimento depende menos da utilização ótima de fatores e recursos e

mais de criar caminhos para o melhor aproveitamento de potenciais sociais

dispersos e camuflados (Garofoli, 1994).

8 Subsistemas industriais urbanos definem-se pelos mesmos aspectos dos distritos industriais, com
exceção de dois: área geográfica limitada, caracterizada por uma dada produção dominante, e uma forte
conexão entre os distritos como realidade produtiva e como ambiente de vida familiar, política e social.
Para ilustrar esse conceito, podemos tomar como exemplo a cidade de Bolonha onde, apesar de possuir
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A transformação da economia e da sociedade local em prol do

desenvolvimento pode se iniciar como conseqüência de pelo menos três

grupos de fenômenos:

• fatores locais que colocam em movimento um processo de

transformação da economia local, como: aparecimento de um novo

empreendimento, aplicação de conhecimentos técnicos externos a

recursos locais específicos etc., que acabam proporcionando uma

valorização dos recursos locais no mercado;

• fatores externos que incidem profundamente sobre a estrutura

produtiva e social local, como decorrência do estabelecimento de

um novo empreendimento (de relativa dimensão) de empresas

externas;

• reações a mudanças externas (tecnológicas ou organizativas)

através de projetos locais de desenvolvimento em nível local,

prevalecendo o uso de instrumentos de regulação social, com um

processo de valorização de recursos locais que,

preponderantemente, não passam pelo mercado, mas por formas

de cooperação/colaboração entre empresas (Garofoli, 1994).

o primeiro e terceiro grupos representam processos de

desenvolvimento endóqeno", com possibilidade de controle e de transformação

do processo pelos agentes econômicos e sociais locais; contrariamente, o

segundo grupo representa um processo de desenvolvimento determinado de

forma exógena na busca do aproveitamento de diferenciais de custo de

produção.

vários subsistemas, nenhum caracteriza a produção local; assim como a presença de uma estrutura
social típica de um centro econômico regional impede a identificação do segundo elemento.
9 Desenvolvimento endógeno aparece aqui como aquele determinado por fatores internos ao território,
em contraposição ao desenvolvimento desencadeado por impulsos externos. Também pode ser
entendido como uma tipologia sobre o desenvolvimento econômico, que inclui os sistemas produtivos
formados por pequenas empresas.
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Dentre os aspectos relacionados ao desenvolvimento econômico local,

o que interessa, particularmente, ao caso aqui estudado são os chamados

sistemas de pequenas empresas, considerados como um forma paradigmática

de desenvolvimento endógeno, cujas principais características são:

• especialização produtiva consistente em nível local, que não se

assenta sobre um setor, mas em um sistema de produção que

congrega diversos setores, os quais giram em torno de um mesmo

produto típico, característico da economia local;

• elevada divisão do trabalho entre as empresas que compõem o

sistema local, formando um emaranhado de relações de

interdependência produtiva, seja de caráter intrasetorial ou

intersetorial. A integração horizontal da produção é conseqüência

(e ao mesmo tempo causa, em um processo dinâmico virtuoso) dos

baixos custos de transação entre as empresas locais;

• multiplicidade de empresas de pequena e média dimensão, sem

que exista uma empresa líder e dominante sobre o sistema local.

Isso impede, de um lado, a formação de um monopsônio, evitando

um excessivo poder das empresas que produzem bens finais e, de

outro lado, a multiplicidade de agentes produtivos, favorece um

comportamento de constante busca de soluções adequadas ao

sistema produtivo que, quando encontradas, são rapidamente

copiadas por todos os outros operadores;

• notável especialização produtiva das empresas, que estimula a

acumulação de conhecimento específico, facilita a introdução de

novas tecnologias e, em última instância, aumenta a autonomia

econômica das empresas e do sistema produtivo;

• presença de um eficiente sistema informativo que garante uma

ampla e rápida circulação de informações sobre o mercado

consumidor, utilização de tecnologias alternativas, novas matérias

primas e componentes empregados no ciclo de produção, técnicas
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comerciais e financeiras utilizadas; o que faz com que tal sistema

informativo contribua para transformar o conhecimento de cada

operador individual em um patrimônio comum;

• forte presença de trabalhadores especializados no âmbito do

sistema, como resultado da sedimentação histórica de

conhecimento sobre o ciclo produtivo e as técnicas utilizadas;

• relação pessoal intensa os operadores locais, sobretudo entre os

fornecedores e consumidores de produtos intermediários e de

serviços reais às empresas, que favorece a transmissão dos

melhoramentos tecnológicos e organizativos. A funcionalidade

desta relação atinge níveis mais elevados nos contatos entre

inovadores e consumidores dessas inovações, nos sistemas locais

em que estão presentes os setores que produzem o maquinário

para a fabricação dos bens típicos dessas áreas;

• existência de uma formação social territorial, suficientemente

homogênea do ponto de vista do comportamento cultural e das

expectativas, e com uma estrutura que favorece a mobilidade social

(Garofoli, 1994).

Esses aspectos, principalmente o último, colocam em evidência a

importância de um consenso, determinado por uma estrutura social que

garante, em última instância, a flexibilidade vital dos sistemas de pequenas

empresas. A coesão em torno da preservação da comunidade coloca regras

sociais, que impedem a apropriação individual dos benefícios gerados no

interior do sistema e mantêm os laços de cooperação entre os seus

operadores, ou seja, impede a ação oportunista de um indivíduo.
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1.3. Modelos de desenvolvimento local

Devemos partir, inicialmente, de três pontos de reflexão para isolar a

questão dos modelos locais de desenvolvimento e compreender sua

particularidade:

• destaque à emergência da variável território na análise do

desenvolvimento econômico, entendendo-a como a formação

histórica de sua especificidade;

• diferenciação das formas de desenvolvimento: de fato, se os

territórios são diversos, assim como suas condições ambientais e

histórico-institucionais, os caminhos de desenvolvimento também

são e, portanto, não são aceitáveis as interpretações que se

baseiam num modelo único de referência e em trajetórias e

estados predeterminados de desenvolvimento.

• papel dos diversos atores sociais no processo de desenvolvimento,

pois nas teorias dominantes sobre desenvolvimento econômico,

existe um excessivo grau de objetivação, assentado nas relações

de variáveis macroeconômicas como: poupança, produtividade,

investimento etc., excluindo os atores sociais que, com seu

comportamento e decisões, determinam níveis e variações desses

aspectos econômicos, além de raramente introduzirem o papel do

Estado como um importante ator (Garofoli, 1994).

Analisar o caso italiano a partir dos pontos citados, torna-se

fundamental para entender a multiplicidade de formas de desenvolvimento que

podem ser encontradas. Apesar de características comuns. entre as diversas

regiões que apresentam um tipo de desenvolvimento semelhantes, é possível

salientar outras que fazem do caso uma experiência única e repleta de

particularidades. Além disso, torna-se imprescindível, a qualquer análise do
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caso, levar em conta variáveis sociais e institucionais, além de valorizar as

relações entre economia-sociedade-instituições. Tais pontos permitem tratar as

experiências verificadas na Itália e, especificamente, na Emília Romanha, de

uma maneira diferenciada das análises tradicionais, aproximando-se mais das

causas e, logo, do entendimento dessa forma de desenvolvimento particular.
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1.4.A questão territorial e a visão dualística do desenvolvimento

Nos países europeus, houve uma inversão no processo de localização

das empresas e, como conseqüência, do desenvolvimento regional, passando

de uma fase de concentração territorial da produção industrial, durante os anos

50 e 60, para uma fase de crescimento difuso em áreas periféricas, muitas

vezes baseado na proliferação de pequenas empresas, como na Terza /falia.

Essa mudança acompanhou uma crise da produção industrial nas

áreas centrais mais desenvolvidas, onde o processo de industrialização se

baseava na grande empresa e na forte urbanização.

As novas modalidades de desenvolvimento regional determinaram a

superação do modelo dualístico, baseado na oposição centro-periferia, com o

papel subalterno e de dependência funcional do segundo sobre o primeiro;

também demonstraram a incapacidade explicativa das interpretações do ciclo

do produto, segundo as quais a "superada" produção estandardizada se

moveria, necessariamente para a periferia, caracterizando um processo de

transbordamento de impulsos econômicos.

O fenômeno do crescimento difuso e local não é resultado de efeitos

do transbordamento da economia externa ou de outras regiões mais

avançadas, que criam uma hierarquia regional (centro-periferia), ou mesmo de

um processo de desconcentração ou realocação da indústria, que se desloca

em direção à periferia, procurando diferenciais de custos de produção, mas

sim o seu inverso, isto é, baseia-se em fatores próprios da região, sobretudo

na valorização de recursos locais que antes não passavam pelo mercado. Não

estamos afirmando que a economia externa não seja relevante para a

dinâmica do crescimento local, todavia ela não é determinante, funciona, sim,

como catalisador ou mesmo como condição permissiva, mas não é a sua

causa.
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A autonomia do processo de crescimento baseado na industrialização

difusa"? fundamenta-se na progressiva desvinculação das empresas locais do

controle da grande empresa industrial e comercial. Tal autonomia se manifesta

seja na relação direta com o mercado, seja na dinâmica de inovação

tecnológica; dessa forma, o desenvolvimento local assume sempre mais

especificidades e desliga-se, pouco a pouco, da relação hierárquica com

outras áreas.

Pelas características mencionadas, podemos enquadrar esse

processo no chamado desenvolvimento endógeno, o qual se assenta na

valorização de recursos locais e arranjos institucionais próprios, constituídos

historicamente, isto é, através de condições sedimentadas e materializadas no

território.

Os fatores endógenos do desenvolvimento das áreas de

industrialização difusa são específicos e apresentam particulares formações

sociais e territoriais, além disso, dependem de um sistema de relações sociais

e de uma série de variáveis sócio-econômicas favoráveis a esse tipo de

industrialização que facilitam o surgimento de um novo empreendedorismo

autóctone.

O termo endógeno não significa que se está tratando de um

desenvolvimento espontâneo, isto é, abandonado ao jogo das forças de

mercado, mas de um processo governado pelos agentes e por forças sociais e

institucionais locais. O caso italiano demonstra diversos arranjos constituídos

por agentes públicos e por instituições de interesse coletivo na propulsão do

desenvolvimento e transformação da economia, bem como da sociedade local.

Tal papel é indispensável para o balanço dos interesses públicos e privados,

assim como para a sobrevivência de elementos de cooperação/colaboração

conjuntamente aos de competição e de eficiência.

10 Industrialização difusa é um termo que aparece nos estudos sobre o caso italiano para identificar o
fenômeno de industrialização local disperso sobre o território, ou seja, sem os vínculos hierárquicos de
dependência dos centros industriais, já comentados.
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1.5. As pequenas empresas e a idéia de distrito industrial

A evolução dos estudos sobre as pequenas e médias empresas

mostra uma mudança radical no enfoque desde os anos 60. Primeiramente,

procurava-se confrontar as diferenças de rendimento entre as pequenas e

médias empresas com as grandes, associando as últimas ao setor mais

dinâmico e moderno da economia e aquelas, ao mais atrasado,

caracterizando, assim, o que se pode chamar de dualismo econômico.

Tratava-se de estudos sobre a dominação das grandes empresas e do papel

complementar ou integrativo das pequenas, cuja evolução se dava apenas nos

interstícios deixados pelas grandes (Bianchi e Gualtieri, apud Nanetti e

Leonardi, 1991).

Ainda nos anos sessenta e início dos setenta, apesar da continuidade

de estudos que prosseguiam com a análise das condições desvantajosas das

pequenas e médias empresas, outros mostravam que elas possuíam algumas

vantagens competitivas, baseando-se em explicações de que muitas eram

'Jovens" e operavam em mercados em ascensão ou porque, especializadas,

operavam em nichos que não atraíam o interesse ou a conveniência de

entrada da grande empresa.

Nos anos setenta, com a crise da empresa fordista, alguns estudos

indicavam o início de um processo de desverticalização, descentralizando

etapas produtivas em direção às pequenas. Uma linha de explicação apontava

o conflito da grande empresa com o movimento operário como o principal

motivo, dada a difícil situação sindical. Nessa visão, o crescimento das "

pequenas e médias empresas deveu-se a uma tentativa de minorar ou evitar o

embate com o movimento operário ou ainda para burlar o fisco italiano.

Essa convicção desfez-se somente na metade dos anos setenta, \,

quando se iniciaram estudos sobre complexos de empresas integradas e não
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mais sobre a empresa individual. Diversos modelos de análise foram

desenvolvidos para explicar os complexos de pequenas empresas" e os

distritos industriais.

Portanto, é interessante elucidar a trajetória da idéia de distrito

industrial no debate científico da Itália, para entender de que maneira podemos

situar o caso italiano e, mais precisamente, o caso emiliano na tipologia sobre

desenvolvimento econômico, bem como ressaltar a importância do

desenvolvimento econômico local como um processo específico e relegado

pelas teorias dominantes, tal como discutido acima. Para isso, tomamos por

base um texto de Sebastiano Brusco (1991)12, que relata o percurso histórico

do debate sobre esse conceito nos últimos quarenta anos, através de quatro

modelos de inserção da pequena empresa.

O primeiro modelo exposto é aquele do artesão tradicional, presente

no debate dos anos 50, quando a região sul da Itália apresentava um grande

número de pequenas empresas artesanais, cujos produtos seriam substituídos

pela produção em série. Essas pequenas empresas caracterizavam-se pela

baixa produtividade e pelo uso intensivo de mão-de-obra. O conhecimento era

transmitido pelo mestre artesão aos aprendizes, tal como nas oficinas da Idade

Média.

A discussão, nesse período, pautava-se pela dicotomia entre o Norte

industrializado e o Sul subdesenvolvido, contrapondo a grande empresa

capitalista à pequena empresa artesanal. No Norte, onde prevalecia a grande

empresa, pagavam-se salários altos; a produção, que visava o mercado

11 Dois trabalhos teóricos marcam essa fase: A. Bagnasco e M. Messori. Tendenze dell'economia
periferica (1975) e G. Fuá, C. Zacchia. Industrializzazione senza fratture (1983), que identificam o
sucesso na continuidade histórica que liga a tradição artesã de produção local ao crescimento da
atividade industrial e na capacidade de utilizar a rede de especializações produtivas estratificadas em
nível local. Outro trabalho que referencia teoricamente a noção de rede de pequenas e médias empresas
é o publicado por Becattini (1979), que parte do conceito de distrito industrial marshalliano e outro
trabalho, também de Becattini (1987), que reúne vários artigos, superando definitivamente a visão das .' .
pequenas e médias empresas em condição de inferioridade ou dependência da grande empresa.
12 Brusco S. La genesi dell'idea di distretto industriale in Becattini, G., Pyke, F. e Sengenberger, W.
(1991). Esse texto é uma transcrição de uma palestra realizada pelo autor, em ocasião do primeiro
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nacional, era capital intensiva e os trabalhadores, sindicalizados. Já no Sul, a

pequena empresa identificava-se com a ineficiência, com o uso intensivo de

mão-de-obra, visava o mercado local, geralmente produzindo os mesmos

produtos da grande empresa, porém, sob encomenda e, inversamente ao

Norte, pagando salários baixos a trabalhadores não sindicalizados.

A implicação direta desta visão dicotômica sobre a idéia de um projeto

nacional de desenvolvimento era a proposta de levar a grande empresa

capitalista para o Sul, na tentativa de transformar as relações trabalhistas, no

que diz respeito a maiores salários e grau de sindicalização, além de melhorar

o "ambiente tecnológico" na região.

O segundo modelo,· de fornecedores dependentes, aparece com o

processo de descentralização nas grandes empresas, ocorrido na Itália no final

dos anos 60. Tal processo, atribuído a uma estratégia das empresas para

fazer frente à queda dos lucros e das vendas, deveu-se às barreiras impostas

pelos sindicatos que, naquele momento, possuíam uma posição hegemônica.

A descentralização colocou em convívio a grande e a pequena empresa num

mesmo sistema de produção. O debate tentava caracterizar a relação existente

entre elas, tendo como ponto comum as interpretações sobre o caráter

dependente da pequena empresa, mas com algumas peculiaridades no seu

papel em comparação ao modelo anterior.

A pequena empresa possuía duas funções, de acordo com as

diferentes interpretações: a produção de bens finais, ou seja, os mesmos bens

da grande empresa, ou a produção de bens intermediários. O primeiro era

explicado pela estratégia das grand~s empresas em fazer frente aos aumentos

cíclicos da demanda, mantendo estável a produção interna e repassando aos

pequenos produtores o que superasse determinado nível. O segundo era

atribuído à descentralização de fases da produção, fornecendo partes e

componentes, principalmente aquelas que deviam ser realizadas em piores

condições, havendo, portanto, uma separação entre o que era produzido pela

encontro do grupo de trabalho sobre distritos industriais, no International Institute for Labour Studies,
I,'
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grande empresa, bens de consumo e de investimento, e pela pequena, partes

e componentes.

Nessa forma de produção, a pequena empresa artesanal,

diferentemente do modelo anterior, estava envolvida no mercado nacional e

pertencia a um sistema concorrencial, ainda que de forma indireta e

subordinada. Mas, apesar disso, ainda era possível uma interpretação dual,

pois os salários, as condições de trabalho e o nível tecnológico diferenciavam-

se, criando um núcleo central de trabalho nos grandes estabelecimentos e

outro, periférico, em que as condições de trabalho eram consideradas

exploratórias.

O autor argumenta que esse dualismo, naquele momento, reaparecia

em novas bases, não mais vinculadas a diferenças regionais, mas convivendo

dentro de um mesmo sistema de produção. Além disso, os intérpretes do

dualismo confundiam as más condições de trabalho com ausência de

eficiência, o que não era verdade, dado o caráter concorrencial e da produção

em massa, características do sistema que acabava por exigir a eficiência como

pré-requisito para a sobrevivência das pequenas empresas. Esse era o

elemento novo que chamava a atenção dos economistas: pequenas empresas

podem produzir com eficiência e os salários não precisam estar vinculados à

produtividade.

O terceiro modelo são os chamados distritos industriais de primeira

geração, que se caracterizam pela ausência de intervenção por parte da

administração pública local, formados por indústrias e regiões que obtiveram

sucesso na primeira metade dos anos setenta, período de notável expansão

econômica, que merece uma atenção particular.

BecaUini (1979) contribuiu de maneira importante ao aplicar a esse

sistema produtivo, territorialmente definido, o conceito marshalliano de distrito

industrial, transferindo o foco das análises da pequena empresa para um grupo

de empresas interdependentes, concentradas em uma área restrita.

Genebra, em julho de 1988.
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Do ponto de vista do produto, um distrito industrial pode produzir bens

de consumo ou de investimento, com processos simples ou complexos,

utilizando alta ou baixa tecnologia. Muitas empresas têm acesso direto aos

mercados consumidores, produzindo bens finais. Conforme observado nos

distritos italianos, cerca de um terço das empresas podem ter acesso ao

mercado. Outras, chamadas de monofásicas, participam de uma parte do

processo, que pode ser, por exemplo, no caso da indústria têxtil, o

acabamento, o corte, ou mesmo a embalagem do produto. Isso não significa

que essas empresas utilizem técnica inferior ou que tenham baixa eficiência.

Um terceiro grupo de empresas correspondem àquelas estatisticamente

classificadas como pertencentes a outras indústrias que não aquela de

especialização do distrito, tal como as que realizam atividades de transporte,

intermediação financeira, ou mesmo as envolvidas na produção de maquinário

e outros bens intermediários, todas envolvidas em atividades voltadas para as

empresas de bens finais. A conseqüência da verificação desse grupo de

empresas é a mudança do foco das análises sobre determinada indústria para

a verticalização dos distritos.

Um distrito industrial, portanto, é composto de pequenas empresas

produzindo em uma determinada área, muitas, com uma relação direta com o

mercado consumidor final, outras, empresas monofásicas e, outras ainda,

verticalmente integradas.

Esse modelo coloca novas questões fundamentais na definição dos

distritos e na compreensão do seu funcionamento. A primeira diz respeito à

informação e ao conhecimento, que circulam no interior do distrito de forma a

criar uma "atmosfera industrial" (Marshall 1985). Outra questão é a relação

entre cooperação e concorrência. As empresas, dentro da integração

observada, cooperam no sentido de desenvolverem projetos conjuntos,

principalmente na relação entre produtores de bens finais e fornecedores de

partes e componentes ou mesmo na busca de serviços comuns, como os

financeiros, transporte e outros de sustentação das empresas. Esse fato não
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exclui a concorrência entre as que produzem bens similares para um mesmo

mercado. O equilíbrio entre cooperação e concorrência dá-se na relação entre

a competitividade individual, baseada no empreendedorismo, na organização e

na administração da empresa e a busca da competitividade sistêmica, que

envolve o conjunto das empresas que compõem o distrito, no sentido de obter

acesso comum a serviços e informações proporcionados pela dinâmica própria

de funcionamento dos distritos.

O quarto e último modelo é aquele dos distritos industriais de segunda

geração. A diferença fundamental em relação ao anterior é a necessidade de

intervenção da administração pública local. Nos anos 80, o surgimento de

novos mercados e tecnologias criou alguns problemas para as empresas. As

grandes, rapidamente passaram por um processo de reestruturação, mas as

pequenas, pertencentes aos distritos, depararam-se com certas dificuldades

de adaptação.

A questão central está no processo social que envolve a produção nos

distritos: diferentemente das grandes empresas, que possuem um centro

decisório e uma estrutura hierárquica, nos distritos é necessário o

envolvimento dos atores de forma a internalizar as novas tecnologias, através

de uma contínua interação social informal nos cafés, nos bares, na rua,

buscando o entendimento da tecnologia e dos processos que operam. A

necessidade da intervenção externa surge, justamente, na manutenção de um

crescimento criativo e inovador, acelerando o processo de incorporação

tecnológica.

Algumas regiões italianas enfrentaram a questão fornecendo às

empresas os chamados serviços reais13Tais serviços podem assumir diversas

formas e finalidades como objetivar o ingresso em novos mercados,

fornecendo informações sobre barreiras à entrada, isto é, trâmites burocráticos

e especificações exigidas nos produtos; podem assimilar novas tecnologias,

inteirando-se sobre novos equipamentos e técnicas de produção, testar,

24



maquinários ou mesmo recolher impressões sobre sua utilização por outros

produtores; realizar estudos sobre mudanças no perfil do consumo e apontar
novas tendências, principalmente em relação ao mercado da moda, além de

fornecer serviços de sustentação da empresa, tais como os administrativos e
contábeis, entre outros.

Nas experiências observadas pelo autor, a intervenção da

administração pública foi fundamental na constituição dos centros de serviços,

através do investimento inicial necessário ou através da mobilização dos

agentes envolvidos. Os serviços reais acabam por dar maior agilidade aos

distritos nos processos de transformações exigidas pelo mercado. Obviamente,

tais centros não representam o único carninhot- seguido nas diversas regiões

italianas, mas é o mais comum e eficaz no que concerne ao objetivo de manter
um ambiente criativo e inovador.

A descrição da trajetória do debate italiano sobre a concepção de

distrito industrial, colocada por Brusco (1991), possibilita o entendimento de

como as principais questões sobre os distritos surgiram. Além disso, mostra o

rompimento com a idéia de que pequenas empresas, por definição, são

ineficientes e dificilmente têm condições de concorrer, assim como evidencia

que a organização das pequenas empresas possibilita a criação de um
sistema produtivo horizontalmente integrado, capaz de absorver as
transformações da economia e sobreviver em um mercado concorrencial e,
finalmente, rompe com a explicação sobre a formação dos distritos,
principalmente no caso emiliano, que os apontava como sendo conseqüência

13 A idéia de serviços reais contrapõe-se aos serviços financeiros, cuja diferença consiste em ofertar o
serviço e não os recursos para adquiri-lo.
14 As regiões apresentam diversos arranjos na constituição de centros de serviços às empresas ..
Algumas possuem uma maior presença de centros criados por iniciativas próprias de associações de
produtores, sindicatos ou outras organizações representativas de interesses coletivos. Na Emília
Romanha não é diferente, existem diversos centros de serviços reais criados por iniciativas de
associações coletivas, a diferença está, como veremos mais adiante, no papel do governo regional em
apoiar tais iniciativas e na coordenação entre esses centros, no sentido de fazerem parte e influenciarem
nas decisões de política industrial.
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da estratégia de descentralização da grande empresa, mostrando que, em

verdade, tanto a formação dos distritos, com as características que hoje

conhecemos, como a estratégia de descentralização das grandes empresas,

ocorreram paralelamente, não possuindo um nexo causal evidente.

1.6. O conceito de distrito industrial marshalliano

Nos diversos textos sobre desenvolvimento industrial, muitos termos

são utilizados na composição de explicações sobre o caso italiano: área

sistema, sistema de pequenas empresas, distrito industrial, distrito industrial

marshalliano, campanha urbanizada, entre outros, dos quais poucos poderiam

definir o fenômeno observado.

Os escritos sobre o caso giram em torno de duas hipóteses: a

existência do termo para explicar uma realidade social, de algo como um

"distrito industrial marshalliano"; e a utilidade, na atividade de esclarecimento

da fenomenologia própria de uma realidade industrial moderna, de um conceito

como distrito industrial marshalliano (Becattini, 1987).

Portanto, não se trata somente de criar um novo termo, tal como os

citados acima, mas marcar o surgimento de um novo e singular conceito, que

nasce do interior das análises econômicas e se projeta em dimensões

cognitivas diversas e não estranhas, à prática dos economistas. Pois, a

realidade que o conceito exprime não se limita a uma forma de organização do

processo produtivo, mas de um ambiente social em que as relações entre os

agentes, dentro e fora da produção, no momento da acumulação, assim como

na socialização, e as propensões ao trabalho, à poupança, ao risco etc.,

apresentam um timbre e um caráter peculiar (Becattini, 1987).

Para completar o entendimento do conceito, deve-se acrescentar a

presença de elementos de concorrência e cooperação, podendo-se pensar em

um aglomerado de pequenas e médias empresas baseadas em uma divisão
26
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do trabalho, que têm como ponto comum o território, a história e a cultura,

formando um senso de comunidade em que se difundem informações

essenciais para a produção e para o acesso aos mercados, definindo o que

Marshall chama de industrial etmospnerew.

Essa industrial atmosphere é a característica central do distrito

industrial marshalliano, que se apresenta com uma vantagem comparativa em

relação a outros sistemas (como a grande empresa) que, para conseguirem

dispor das vantagens de sua integração, têm custos de coordenação entre os

sujeitos e custos de informação, os quais, no distrito, estão diluídos entre os

agentes.

15 Segundo esse conceito: "são tais as vantagens que as pessoas que seguem uma mesma profissão
especializada obtêm de uma vizinhança próxima, que desde que uma indústria escolha uma localidade
para se fixar, aí permanece por longo espaço de tempo. Os segredos da profissão deixam de ser
segredos e, por assim dizer, ficam soltos no ar, de modo que as crianças absorvem inconscientemente
grande número deles. Aprecia-se devidamente um trabalho bem feito, discutem-se imediatamente os
méritos de inventos e melhorias na maquinaria, nos métodos de organização geral da empresa. Se um
lança uma idéia nova, ela é imediatamente adotada por outros, que a combinam com sugestões próprias
e, assim, essa idéia se torna uma fonte de outras idéias novas. Acabam por surgir, nas proximidades
desse local, atividades subsidiárias que fornecem à indústria principal instrumentos e matérias-primàs,
organizam seu comércio e, por muitos meios, lhe proporcionam economia de material" (Marshall
1985).
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Capítulo 2

HISTÓRICO DA FORMAÇÃO POLíTICO-INSTITUCIONAL E ECONÔMICO
DA REGIÃO EMíLIA ROMANHA

Neste capítulo, pretende-se buscar os nexos históricos para explicar

as características do desenvolvimento econômico da Emília Romanha. Parte-

se do pressuposto de que o tipo de desenvolvimento encontrado e o seu

caráter inovador não são um simples resultado de um projeto levado à frente

por uma administração eficiente dos recursos públicos, mas sim, o efeito de

uma formação histórica própria, que deixou um legado social capaz de

promover os resultados observados. Portanto, devemos tratar a competente

administração pública como um agente catalisador de elementos presentes na

região, podendo até mesmo ser considerada uma conseqüência dessa

formação histórica.

Os textos e as interpretações sobre a formação da região não

apresentam uma linha explicativa direta entre a evolução histórica e o tipo de

desenvolvimento encontrado; na verdade, acabam constituindo um mosaico de

elementos que não podem ser relegados a um papel explicativo secundário.

Contrariamente, o legado das comunas e de suas organizações de artesãos,

bem como a função desempenhada pelos partidos de esquerda e pelo

movimento sindical estão intimamente ligados à evolução da institucionalidade

verificada na região e ao desempenho destacado do governo regional.

A literatura sobre o caso emiliano tem por consenso alguns pontos que

o distinguem de outras regiões italianas, as quais apresentam formas

semelhantes de desenvolvimento local. O primeiro deles é a questão do

desenvolvimento econômico vinculado ao desenvolvimento social, ou seja, a

busca da emancipação dos trabalhadores com o incentivo ao

empreendedorismo, aumentando os níveis de renda e sua distribuição, seja
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através da apropriação direta dos rendimentos ou através da rede de serviços

sociais ali presente; outro ponto é a criação e a forma de condução dos

instrumentos de política industrial por parte da administração pública local, com

intuito de estimular o desenvolvimento, baseado em uma rede de serviços às

empresas, merecendo destaque, ainda, a presença de elementos de

solidariedade social e o equilíbrio encontrado entre concorrência e cooperação

nos distritos.

Portanto, o desafio é tentar encontrar, nesse mosaico, os pontos que

possam relacionar a presença dessas características e a constituição histórica

da região. Para isso, primeiramente, analisaremos o conceito de comunidade

cívica e seus principais condicionantes e, em seguida, a evolução institucional

da região e o papel dos partidos de esquerda, que têm uma presença

hegemônica e contínua no comando da administração pública e das

organizações coletivas.

Podemos iniciar a discussão partindo de um fato marcante para o país

e, principalmente, para a Emília Romagna: a criação dos governos regionais.

Esse fato, considerado uma rara oportunidade para se entender o papel das

instituições na sociedade, será tomado como ponto de partida para a análise

do conceito de comunidade cívica, preâmbulo ao entendimento da política na

região e sua relação com o tipo de desenvolvimento observado.
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2.1 As tradições cívicas na Itália

o movimento regionalista na Itália fortaleceu-se em um contexto de

grande crescimento econômico, entre 1950 e 1970, quando o país cresceu

mais do que em qualquer outro período de sua história. Milhões de italianos

migraram do Sul empobrecido para o Norte industrial. No período de 1958 a

1963, cerca de 7% da população do Sul deixou a região, a participação da

agricultura na População Economicamente Ativa - PEA despencou de 42%

para 17%; "o analfabetismo e a mortalidade infantil diminuíram em dois terços;

as bicicletas foram substituídas pelas Vespas e as Vespas por Fiats; milhões

de italianos mudaram de estilo de emprego, de casa e de estilo de vida"

(Putnam, R. 1996).

A política e a capacidade administrativa do governo central não

acompanharam o mais intenso período de mudanças sociais já registrado na

história italiana. Existia um notável descompasso entre uma administração

centralizada e as transformações econômicas, o que trouxe para a agenda

novas discussões de planejamento urbano sobre a criação de governos

regionais.

A Itália é conhecida pelo alto grau de centralização administrativa, que

se assenta na tradição do autoritarismo franco-napoleônico, tomado como

modelo administrativo após a unificação política em 1860. A opção centralista,

apesar de ter sido um consenso no debate político do século XIX, foi uma

resposta à histórica fragmentação do território italiano, marcada por fortes

identidades regionais e locais, configurando-se no principal obstáculo à

unificação política. Posteriormente, essa opção centralizadora mostrou-se

como a principal resistência ao movimento regionalista.

O movimento passou por vários momentos de avanço e retrocesso.

Apesar de o Parlamento ter aprovado os mecanismos eleitorais para as

regiões ordinárias em 1968, o governo central manteve, sob sua guarda, boa.
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parte das atribuições e competências em diversas áreas. Na verdade, a partir

dessa data, apenas inicia-se a grande batalha entre os líderes políticos

regionais e o governo central na disputa pela delegação de poderes e

recursos, que só terminou com a aprovação da Lei n. 382 em 1975,

autorizando a descentralização de novas e importantes funções em favor das

regiões.

o debate sobre a criação das regiões contou com um grande

consenso entre as diversas correntes políticas. Alguns viam na

descentralização o aumento do controle da sociedade sobre decisões de

interesse público; outros apontavam o potencial dos novos instrumentos de

políticas públicas a disposição das regiões, como a saída para o rompimento

da dicotomia entre o Sul e o Norte; havia também aqueles que acreditavam na

maior eficiência na administração dos recursos, tendo em vista a proximidade

do governo regional com as demandas locais ou mesmo o rompimento com a

prática do clientelismo. Enfim, diversos eram os argumentos que criavam o

consenso pró-regionalismo.

Mas o que ocorreu após a criação dos governos regionais? Como se

comportaram as novas instituições? Obviamente, as respostas não são

facilmente encontradas, pois as análises sobre a influência do

desenvolvimento de tais instituições não podem ser feitas em um curto período

de tempo. No entanto, uma pesquisa levada à frente por Robert Putnarnt" na

Itália, entre 1970 e 1990, acompanhou a atuação dessas novas instituições em

todas as regiões italianas, pesquisa essa cujas conclusões respondem a várias

perguntas, principalmente sobre o porquê da existência de diferenças de
'0#'-'

desempenho governamental nas regiões recém criadas. A conclusão do autor ',,;

passa pelo conceito de "comunidade cívica", que interessa particularmente ao

escopo do trabalho aqui desenvolvido, no que concerne ao entendimento do

16 Putnam, R. (1996) Comunidade e democracia, a experiência da Itália Moderna. Rio de Janeiro,
Fundação Getúlio Vargas. O estudo referencia toda parte que trata do conceito de comunidade cívica.
O trabalho de Putnam possui uma grande importância para entender o efeito de mudanças institucionais "
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tipo de desenvolvimento e de intervenção pública encontrada na Emília

Romanha, o que justifica, num primeiro momento, retomarmos o caminho

percorrido pelo autor em sua análise.

Em primeiro lugar, o autor procurou avaliar as principais mudanças

ocorridas a partir da criação das regiões, através de uma pesquisa com as

lideranças regionais, líderes ,comunitários e eleitores. As questões tentavam

verificar as alterações na forma de fazer política, no desempenho dos partidos

e nos encaminhamentos sobre os problemas mais importantes, bem como o

grau de satisfação da população e dos líderes comunitários em relação ao

governo regional, além de avaliar o grau de consolidação dos governos

regionais. As respostas levaram à conclusão de que os comportamentos

observados variavam, demonstrando níveis diferenciados de satisfação e de

desempenho institucional entre as regiões, o que leva a interrogar sobre os

motivos dessa conduta distinta.

Para avaliar o desempenho institucional, o autor elaborou doze

indicadores"? e observou o seu comportamento nas diferentes regiões no

período. Notou-se uma grande coerência entre os indicadores, "as regiões que

têm gabinetes estáveis, que aprovam seu orçamento dentro do prazo, que

utilizam seus recursos conforme o planejado e que introduzem novas leis

costumam ser as mesmas que oferecem creches e clínicas familiares, têm um

planejamento urbano detalhado, concedem empréstimos aos agricultores e

respondem prontamente às cartas que lhes enviam os cidadãos" (Putnam

1996). Baseado nisso, elaborou-se um índice para comparar a evolução do

e sua influência sobre a política, o governo e os limites impostos a elas pelo contexto social, econômico
e cultural.
17 Os indicadores são os seguintes: estabilidade do gabinete no período; presteza orçamentária; níveis
de serviços estatísticos e de informação; legislação reformadora, que passa pela análise da abrangência, \
coerência e criatividade dessa legislação; inovação legislativa; creches; clínicas ou consultórios \../
familiares; instrumentos de política industrial; capacidade de efetuar gastos na agricultura; gastos com a
unidade sanitária local; habitação e desenvolvimento urbano; sensibilidade da burocracia. Esses índices
foram construídos levando em consideração o emprego satisfatório de recursos repassados
nacionalmente para determinadas áreas, o que explica alguns índices ligados à área da habitação, saúde
e agricultura; outros devem-se a atividades ligadas à rotina administrativa como o orçamento ou a

lI.
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desempenho institucional nos períodos de 1970-76 e 1978-85. O resultado

mostra uma estabilidade no comportamento das regiões, as piores e as

melhores classificadas mantiveram-se nas mesmas colocações nos dois

períodos. A Emília Romanha, segundo a pesquisa, aparece como a região

melhor classificada, juntamente com outras regiões do Norte, as quais

apresentaram melhor desempenho do que as do Su118. Quando comparado o

índice de desempenho com uma pesquisa sobre a satisfação popular, nota-se

uma alta correlação entre o índice atribuído e a percepção dos cidadãos sobre

a atuação do governo regional, o que respalda a metodologia de aferição do

índice.

O interessante é tentar entender o que explica a diferença de

desempenho observado entre o' Norte e o Sul. O autor concentra a

argumentação em duas possibilidades genéricas: a modernidade sócio-

econômica, isto é, as conseqüências da Revolução Industrial, e a "comunidade

cívica", que concerne aos padrões de participação cívica e solidariedade

social. A análise da primeira possibilidade explicativa apresenta uma certa

deficiência, pois a distribuição das regiões, quanto à comparação entre

modernidade econômica e desempenho institucional, mostra a mesma

separação em quadrantes entre o Norte e o Sul, porém em ambos a

distribuição interna das diferentes regiões não apresenta uma correlação

satisfatória.

"A Campânia, região em torno de Nápoles, é economicamente mais

adiantada do que Molise e a Baslllcata, que figuram em último lugar

na escala de desenvolvimento, mas os governos destas duas são

visivelmente mais eficazes que o da Campânia. A Lombardia, o

Piemonte e a Ligúria - as três pontas do célebre triângulo industrial

do norte - são mais ricos do que a Emília Romanha e a Úmbria (ou

capacidade legislativa, pois toda a regulamentação regional estava por ser constituída; outros ainda,
refletem tendências inovadoras na criação de instrumentos de ação pública.
18 A estabilidade no diferencial de desempenho entre o Sul e o Norte é o traço marcante de todas as
comparações realizadas ao longo do trabalho.
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pelo menos assim era no início dos anos 70), mas o desempenho dos

governos destas últimas é nitidamente superior" (Putnam, 1996).

Isso leva à conclusão de que a riqueza e o desenvolvimento

econômico não são boas variáveis explicativas;

Passemos à análise da influência do chamado conceito de

"comunidade cívica" sobre o desempenho institucional. Primeiro, cabe discutir

o significado do termo em relação a alguns tópicos que o caracterizam:

• participação cívica: numa comunidade cívica, a cidadania caracteriza-se

primeiramente pela participação nos negócios públicos, cujo interesse e

devoção são os principais sinais de virtude cívica, contrapondo-se à busca

do benefício puramente individual e particular. A ausência de tal virtude

pode ser notada no chamado "familismo arnoral'w, isto é, "maximizar a

vantagem material e imediata da família nuclear, supondo que todos os

outros agirão da mesma forma";

• igualdade política: na comunidade cívica, a cidadania pressupõe direitos e

deveres iguais entre seus membros, os quais se mantêm unidos por

"relações horizontais de reciprocidade e cooperação, e não por relações

verticais de autoridade e dependência" (Putnam, 1996);

.• solidariedade, confiança e tolerância: os "cidadãos cívicos" ou "virtuosos"

agem de maneira respeitosa, confiam nos seus concidadãos, são

tolerantes com a diversidade de idéias; a confiança supera o que os

economistas chamam de oportunismo, impedindo que interesses

individuais se sobressaiam sobre os coletivos, fazendo prevalecer a

cooperação;

• associações: estruturas sociais da cooperação: certas estruturas e práticas

sociais incorporam e reforçam as normas e os valores da comunidade

cívica. As associações contribuem para a sustentação da democracia, pois

disseminam em seus membros hábitos de cooperação, solidariedade e
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espírito público, além de articularem interesses e forçarem a discussão de

idéias.

Portanto, podemos caracterizar uma comunidade cívica como sendo a

que apresenta entre os cidadãos um interesse pelas questões públicas e

coletivas, em um ambiente marcado pela confiança mútua e pela relação

política entre iguais, compartilhando princípios de solidariedade e cooperação.

Colocados os tópicos que evidenciam uma comunidade cívica, o autor,

fundamentado nesses elementos, constrói um índice de comunidade cívica

composto pelo voto preferencial, comparecimento a referendos, leitura de

jornais e escassez de associações desportivas e culturaiswNota-se uma alta

correlação entre esses elementos:

"...nas regiões mais cívicas como a Emilia-Romagna, os cidadãos

participam ativamente de todos os tipos de associações locais -

grêmios literários, corais, clubes de caçadores e assim por diante.

Acompanham com interesse os assuntos cívicos veiculados na

imprensa local e envolvem-se na política por nutrirem convicções

programáticas. Já nas regiões menos cívicas, como a Calábria, os

eleitores comparecem às urnas não para se manifestar sobre as

questões públicas, mas por causa das relações hierárquicas de

clientelismo. A inexistência de associações cívicas e a escassez de

meios de comunicação locais, nestas últimas regiões, significam que

os cidadãos raramente se envolvem nos assuntos comunitários"

(Putnam, 1996).
.'--------------------------------------------------------------------1 \

19 Citado em Putnam, R. (1996) p.102, conceito desenvolvido por Banfield, Edwad C. The moral basis \
of a backward society. Chicago Free Press, 1958.
20 Cabe um rápido esclarecimento sobre os componentes do índice levados em consideração .. O
comparecimento a referendos, que é facultativo, mostra-se importante, pois elimina a motivação de
obter vantagens individuais no comprometimento do voto, como poderia ocorrer em eleições ordinárias
em que o voto é obrigatório, o que revela um interesse pela discussão de assuntos coletivos; o ~oto
preferencial caracteriza um certo personalismo em detrimento aos partidos políticos, pois o voto, na
Itália, coloca a opção de se votar no partido ou na coalizão, elegendo os candidatos na ordem em que ; I

\í
! \

".•......••.•

/



Ao comparar os índices de comunidade cívica com o desempenho

institucional, observa-se uma elevada correlação estatística, o que leva a

concluir que esse é um determinante mais forte que o desenvolvimento

econômico. Portanto, quanto mais cívica a região, mais eficaz o governo.

Constatar que as regiões do Norte e, em especial, a Emília Romanha,

representam exemplos de comunidades cívicas é importante para o

entendimento da forma de desenvolvimento que estamos descrevendo:

"...a Emilia-Romagna, a região mais cívica de todas, está longe de ser

uma 'comunidade' no sentido clássico - a aldeia intimista idealizada

pela memória popular. Ao contrário, a Emilia-Romagna é uma das

sociedades mais modernas, dinâmicas, abastadas e

tecnologicamente desenvolvidas da face da terra. E, no entanto,

abriga uma extraordinária concentração de redes de solidariedade

social e uma população dotada de uma espírito público

extraordinariamente desenvolvido - um verdadeiro complexo de

comunidades cívicas. A Emilia-Romagna não é habitada por anjos,

mas, dentro de suas fronteiras (e também nas regiões vizinhas do

Centro-Norte da Itália), todo tipo de ação coletiva, inclusive o

governo, é facilitado por normas e sistemas de engajamento

cívico...tais normas e sistemas estão profundamente arraigados nas

tradições regionais, mas seria absurdo classificar a Emilia-Romagna

como uma sociedade 'tradicional' " (Putnam, 1996).

Retomando alguns pontos da análise realizada, notamos o destaque

dado à Emília Romanha nos resultados encontrados pela pesquisa. A região

aparece como tendo o melhor desempenho institucional, altamente

correlacionado à forte presença de elementos cívicos. Na citação acima existe

uma preocupação do autor em deixar claro que o sentido de comunidade

presente na região não a caracteriza como uma sociedade tradicional, mas,

constam da lista definida pelo partido, ou vota-se preferencialmente em algum candidato invertendo a
ordem da lista. Para outros esclarecimentos metodológicos e estatísticos consultar Putnam, 1996.
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contrariamente, ela possui uma economia extremamente moderna. Tal

preocupação com essa aparente contradição é a mesma que encontramos nos

textos que discutem a vinculação das pequenas empresas com uma economia

tradicional e as grandes com os setores mais dinâmicos. Isso não ocorre por

acaso, pois, tomando o tipo de desenvolvimento econômico encontrado na

região de forma inseparável das características de uma comunidade cívica,

podemos identificar aspectos considerados tradicionais pelas análises

correntes, sobre a evolução social e o desenvolvimento econômico, as quais

consideram muitos desses aspectos como características de certas etapas que

tendem a desaparecer num processo de evolução.

Constatada a presença dos elementos de uma comunidade cívica e o

destaque dado pela pesquisa à Emília Romanha, um segundo passo é tentar

explicar as origens históricas das "normas e sistemas", que acabam por

desenvolver o espírito de cooperação e solidariedade, pois aí reside a chave

do entendimento do porquê de o desenvolvimento econômico dessa região

apresentar as características verificadas e por que ocorreu nessa região. A

explicação das origens da comunidade cívica não fornece todos os elementos

para isso, mas é a base que fundamenta o entendimento de certos processos.

O Sul e o Norte da Itália apresentam uma história contrastante, pois

seguiram diferentes rumos já no período medieval, o que determinou uma

evolução social, política e econômica distinta:

"...No século XI, em toda a península, o antigo sistema imperial de

governo - bizantino no Sul e germânico no Norte - passou por uma

fase de tensão e debilidade que acabou por levá-lo à derrocada,

deixando o poder em mãos das forças locais. No Sul, o colapso do

governo central foi relativamente curto, tendo surgido um poderoso

reino normando alicerçado nas tradições bizantinas e árabes; já no

Norte, todas as tentativas de restaurar o poder imperial malograram,

prevalecendo quase que inteiramente o princípio de autonomia local.

Nessa região, que se estende de Roma até os Alpes, as
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características da sociedade italiana medieval puderam evoluir mais

plenamente; lá, as comunas se tornaram verdadeiras cidades-

Estados, de modo que a região pode com propriedade ser

denominada Itália cornunal'?".

As comunas estão na base da organização política dos territórios ao

Norte, sustentadas por uma forma de governo autônoma, que se distinguia de

toda a Europa feudal, contrapondo um regime de vassalagem a um

"republicanismo comunal", que permitia a seus cidadãos influenciar nas leis e

nas decisões diretamente ligadas a sua sobrevivência. Isso caracteriza a Itália

como a vanguarda na constituição de estruturas políticas no mundo cristão.

Claro que essa intervenção não se dava de forma democrática, no sentido

moderno do termo, pois apenas, uma parte da população possuía direitos

políticos. A parcela da população que exercia tais direitos variava de região

para região, mas em todas verificava-se que o exercício do poder extravasava

os limites da elite tradicional,' mostrando uma participação popular sem

precedentes no mundo medieval.

As comunas tiveram origem nas associações voluntárias que se

formaram por cidadãos, os quais estabeleceram um compromisso mútuo de

auxiliarem-se em termos de proteção e de cooperação econômica. As guildas,

formadas por artesãos e comerciantes, tiveram grande importância na

disseminação desses compromissos mútuos, não se restringindo somente ao

aspecto profissional. Alguns estatutos obrigavam os membros das guildas a

prestar assistência fraternal em todo o tipo de necessidade, não somente entre

seus membros mas com forasteiros que passassem pela cidade. Existia um

forte controle social para o cumprimento de suas regras, que implicava boicote

e ostracismo aos que as desrespeitassem.

As formas de organização não se restringiam às guildas, à medida que

"organizações locais como vicinanze (associações comunitárias), populus

21 Grifo do autor (Putnam, 1996) Hyde, J. K. Society and polites in medieval Italy: the evolution of
civil life, /000-/350, London, Macrnillan, 1973.
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(organizações paroquiais que geriam os bens da igreja local e elegiam seu

pároco), confrarias (sociedades religiosas para mútua assistência) e

consorterie (sociedades formadas para oferecer segurança mútua) tinham

papel predominante nos negócios locais" (Putnam, 1996). A tessitura social

mais complexa exigia a criação de instituições capazes de mediar os conflitos

inerentes a uma sociedade mais igualitária, cuja resolução deveria passar por

regras claras e por uma nova moralidade cívica, que assegurasse o contínuo

convívio comunitário.

A segurança, no que concerne ao respeito às regras e contratos,

facilitou o empreendedorismo de ousados comerciantes, que estenderam as

fronteiras comerciais do Norte e criaram uma complexa rede comercial. Essa

expansão contava com inovadores instrumentos de crédito, fundamentais na

alavancagem de recursos para o financiamento da atividade comercial, que

somente se torna viável devido à ordem civil estabelecida.

A ordem pública é o fator explicativo da prosperidade notada na Itália

medieval, a qual estava totalmente imbricada com o desenvolvimento das

formas de organização citadas acima, que, através de relações sociais

predominantemente horizontais, marcadas por um alto grau de virtude cívica,

garantiram a construção de instituições capazes de sustentar a segurança nas

relações contratuais e informais.

A consolidação e evolução dos fundamentos de uma cultura cívica,

que caracterizaram as comunas, foram abaladas, no século XIV, pela peste

negra e pela Guerra dos Cem Anos. As comunas começaram a sucumbir ao

domínio senhorial, com exceção de "...um grupo de cidades situadas na Itália

setentrional e central, desde Veneza, no mar Adriático, passando pela Emília e

a Toscana, até Gênova no mar Tirreno, nas quais as tradições republicanas se

revelaram mais duradouras do que em outros lugares mais ao Norte" (Putnam,

1996).

Se compararmos a configuração do território italiano em 1300 com o (.
,

levantamento feito sobre as comunidades cívicas recentemente, notaremos . >'
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uma alta correlação. As repúblicas comunais são as que se mostraram com

maior índice de civismo-ê, superando as ex-repúblicas comunais e as regiões

que estiveram sob o domínio do papa. As regiões do Sul, que formavam o

Reino da Sicília, caracterizadas por relações sociais verticais típicas de um

regime feudal, encontram-se em último lugar na escala de civismo.

Os seis séculos que separam a distribuição espacial das organizações

políticas das análises realizadas no estudo de Putnam, foram marcados por

diversos acontecimentos, como: pestes, guerras, dominações estrangeiras,

entre outros que determinaram variações nessa configuração espacial, bem

como a alternância de ciclos de prosperidade e escassez tanto no Sul quanto

no Norte. Apesar disso, as raízes cívicas sempre se manifestaram no Norte

nos diferentes períodos históricos que se seguiram, constituindo formas de

organizações notadamente diferenciadas do Sul. Poderíamos dizer que as

tradições cívicas estavam impregnadas no solo de tais regiões e que, quando

as condições se tornavam propícias, floresciam para compor uma paisagem

conhecida e sempre observada.

Após a unificação, tais raízes revelaram-se na forma de sociedades de

mútua assistência, embrião de um processo associativo, criadas para fazer

frente às dificuldades sociais e econômicas dos artesãos urbanos, não se

diferenciando muito dos propósitos das organizações existentes nas comunas

do século XI. Nesse mesmo momento, na maior parte das vezes, a partir

dessas sociedades de mútua assistência, começaram a surgir organizações

cooperativas de diversos tipos: agrícolas, de trabalhadores, de crédito, de

bancos rurais, de produtores ou de consumidores>.

Apesar de tais organizações terem se originado de forma apartidária,

possuíam uma importante função política, verificada pelo fato de muitos dos

22 As áreas que permaneceram organizadas em comunas são as mesmas que, posteriormente, foram
identificadas como componentes da chamada Terza Itália que, como colocado na introdução deste
trabalho, apresentavam um dinamismo econômico assentado num tipo específico de desenvolvimento
econômico.
23 O movimento de criação de organizações assistencialistas deu-se, com maior força, entre os anos de
1860 e 1890, enquanto que as cooperativas tiveram seu surto uma década depois.
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seus membros terem se tornado lideranças sindicais e de movimentos políticos

emergentes, o que demonstra um papel "conscientizador" junto aos

associados. Além disso, quando se deu a aprovação do sufrágio universal

masculino, após a Primeira Guerra e o surgimento de vários movimentos

políticos de massa, essas associações passaram a formar um circuito

secundário sobre as quais os partidos políticos se apoiavam.

Ao averiguar a participação cívica no século XIX, o autor combina

cinco indicadores: número de membros de mútua assistência; número de

membros de cooperativas, força dos partidos de massa, comparecimento às

urnas nas poucas eleições relativamente livres, realizadas antes dos fascistas

imporem o autoritarismo na Itália e, por fim, durabilidade das associações

locais24. Os índices revelam que

"no século XIX e início do século XX, as mesmas regiões que

mantinham cooperativas e orfeões eram também as que davam maior

apoio às sociedades de mútua assistência e aos partidos de massa, e

que os cidadãos dessas mesmas regiões eram os mais interessados

em exercer o direito de voto recém-adquirido. Já em outras regiões, a

apatia e os antigos vínculos verticais do clientelismo restringiam a

participação cívica e inibiam as manifestações voluntárias e

horizontalmente organizadas de solidariedade social" (Putnam, 1996).

Mais uma vez, as regiões Norte e Sul apresentam a mesma

distribuição e a Emília Romanha, segundo a pesquisa, aparece como a que

possui maior força cívica entre 1860 e 1920. Quando comparado o índice de

tradições cívicas desse período e o de desempenho institucional atual, nota-se

uma correlação altíssima.

Apesar de os dados históricos impedirem a demonstração de uma

linha explicativa contínua, podemos concluir que existe uma correspondência

entre uma tradição cívica construída desde o longínquo período medieval,
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quando nascem as primeiras associações que originam as comunas, até os

anos atuais, quando se analisa o desempenho dos governos regionais. O autor

comenta que,

"onde um século atrás os italianos estavam mais fortemente

engajados em novas formas de solidariedade social e mobilização

cívica, precisamente aí os italianos de hoje demonstram maior

civismo em sua vida política e social. E justamente nessas regiões a

vida pública era tipicamente cívica há quase um milênio, sendo a vida

comunitária igualmente efervescente, com suas guildas, consorterie,

associações locais e outras formas de participação cívica" (Putnam,

1996).

24 Para um detalhamento dos métodos estatísticos utilizados, consultar Putnam (1996).
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2.2. Desenvolvimento Político-Institucional - 1970-1990

Como vimos, o início da década de setenta foi marcado pelo processo

de descentralização do poder através da criação das instituições regionais.

Apesar do acalorado embate entre as lideranças regionais e o governo central,

a criação dos governos regionais contou com o otimismo e a euforia das

lideranças políticas. Muitos viram na reforma o início de um período de

participação direta dos cidadãos na formulação das políticas públicas, um

maior controle local sobre as decisões e o fim de um sistema centralizado de

administração.

Esse processo consolidou o papel de liderança da Emília Romanha na

política nacional, pois, desde o pós-guerra, os líderes regionais tomaram a

regionalização como questão fundamental e lideraram o movimento nacional

pela sua institucionalização, pois enxergavam aí um primeiro passo para uma

reforma da estrutura estatal. Mas o fato do Partido Comunista Italiano ter

consolidado, já naquela época, a liderança política na região colaborou para

que o governo nacional colocasse a regionalização fora da agenda, apesar da

relativa unanimidade que a questão encontrava em todo o país (Leonardi,

apud Nanetti e Leonardi, 1991).

O destaque de liderança política da região começou a se formar na

oposição à austeridade econômica promovida pelo governo central, após a

Primeira Guerra mundial, e à tentativa de enfraquecer o movimento sindical, e

de expulsar das fábricas suas lideranças no início dos anos cinquenta. Ainda

nesse período, a região foi a única que manteve juntas comunais de esquerda

na capital, Bolonha, e nos principais centros provinciais (Modena, Ferrara e

Reggio Emilia), rechaçando as tentativas da Democracia Cristã em desarticular

sua ação política nessas províncias. Nos anos sessenta, a província de Reggio

Emilia distinguiu-se na resistência popular em oposição à política de direita do
43



governo Tambroni, apoiado pelos neofascistas. Na segunda metade dos anos

sessenta, a região ganhou visibilidade ao apresentar um plano regional bem

documentado e ambicioso para ser parte integrante da programação nacional,

empreendida naqueles anos pela coalizão de centro-esquerda que

administrava o país.

Obviamente, a forma como se manifestou essa liderança política nas

principais questões nacionais está intimamente ligada à presença hegemônica

dos partidos de esquerda. A força da esquerda na região pode ser ilustrada

nos resultados das eleições que ocorreram entre 1970 e 1990. Durante esse

período, o Partido Comunista obteve uma média de 44% dos votos, contra

24% da Democracia Cristã e 10% do Partido Socialista (Leonardi, 1991).

Um fato importante que demonstra a postura política dos seus

principais dirigentes é que, apesar da maioria, a condução política sempre foi

feita de maneira aberta, dando voz a lideranças de oposição, líderes comunais

e provinciais e a grupos de interesses no processo decisório. Mesmo podendo

monopolizar o poder, a liderança no legislativo sempre foi consentida à

oposição.

Essa postura é particularmente importante, pois nesse período de

formação das principais instituições regionais, chamado de fase estatutária, a

região estava envolvida em um clima de cooperação entre suas principais

forças políticas: o Partido Comunista Italiano e a Democracia Cristã. A postura

da Democracia Cristã, na Emília Romanha, é considerada como estando à

esquerda das posições assumidas pelo partido em nível nacional. Atribui-se

aos católicos da região o convencimento do resto do partido sobre a

importância da criação dos governos regionais nos períodos mais críticos de

disputa com o governo nacional (Leonardi, 1991).

Portanto, podemos definir como peculiar o envolvimento desses dois

partidos na região, frente ao verificado em suas disputas no restante do país

ou mesmo na região em outros momentos. Isso claramente contribuiu para a

44



construção dos regimentos internos da região, bem como para o seu

fortalecimento.

Para finalizar essa parte podemos delinear quatro tendências

verificadas no período em questão:

• a emergência de um sistema político regional autêntico e

autônomo;

• a inserção das instituições regionais no sistema social;

• a contínua experimentação de políticas e programas na busca de

uma adequada instrumentação regional para obter os objetivos econômicos

e políticos da região;

• o aumento do nível de conflito entre os partidos políticos na

região, na tentativa de expandir o próprio consenso eleitoral e o controle de

recursos institucionais;

Portanto, ao colocar a importância dos partidos de esquerda, não

estamos afirmando que isso está vinculado a sua ideologia. A questão está na

continuidade de suas ações e na mobilização política em torno dos principais

temas que colabora, indubitavelmente, para o fortalecimento das instituições,

tão caro a esse tipo de desenvolvimento.
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2.3. As pequenas empresas no debate político de esquerda~

As pequenas empresas começaram a ganhar importância no debate

político da esquerda no pós-guerra. Isso adveio de uma nova estratégia,

principalmente do Partido Comunista Italiano, com o intuito de reforçar o

processo democrático e buscar romper com as amarras do desenvolvimento

econômico italiano.

A esquerda italiana reconheceu, no pós-guerra, o erro de ter

mobilizado somente a classe operária na resistência ao fascismo, deixando a

classe média e a pequena burguesia serem cooptadas pela eficaz política

cultural e pelo cooperativismo fascistas.

O Partido Comunista despertou para o fato de que o proletariado e a

pequena burguesia possuíam muitos interesses em comum e que, naquele

momento, deveriam refletir sobre as questões ideológicas que impediram o

partido de reconhecer esse fato, na tentativa de acertar contas com o passado

e buscar atrair a classe média e a pequena burguesia como forma de construir

uma frente democrática antifascista.

A outra vertente da estratégia do PCI é de caráter econômico.

Segundo o seu diagnóstico, a economia italiana sofria de um bloqueio

econômico, advindo da prática monopolista dos grandes grupos econômicos

italianos. Tais grupos limitavam o produto como forma de maximizar os lucros,

o que explica a falta de investimento na expansão da capacidade produtiva, os

baixos salários e o desemprego; impediam a concorrência via comércio

externo, bem como a entrada de eventuais concorrentes, fazendo uso de

controles de mercado através de barreiras burocráticas.

25 Esta parte baseia-se no texto de Brusco, S. e Pezzini, M. La piccola impresa neli'ideologia della
sinistra in Italia, in Becattini, G., Pyke, F. e Sengenberger, W. (1991).
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Apesar do cunho liberal do diagnóstico, a explicação para lutar contra

o bloqueio da concorrência baseava-se no fato de que assim se impedia o

pleno desenvolvimento das forças produtivas, evitando que a economia

atingisse o estágio essencial para a superação do capitalismo. Nesse sentido,

o diagnóstico conclui que a pequena empresa teria um papel fundamental na

luta contra os grupos monopolistas, caso fossem removidas as restrições para

o seu crescimento, possibilitando a concorrência com as grandes empresas.

Estariam, dessa maneira, colocadas as bases para uma aliança

duradoura com a classe média, fossem elas políticas, como a consolidação da

democracia e a luta anti-fascista, ou econômicas, a luta pelo pleno

desenvolvimento econômico do país, sendo o fortalecimento das pequenas

empresas um dos eixos fundamentais.

Na década de sessenta, o debate foi centrado nos sindicatos. Atribuía-

se a rigidez das regras trabalhistas à sua atuação, o que servia como

explicação para o ajustamento das grandes empresas nesse período, que foi,

como já exposto, a descentralização da produção em direção às pequenas e

médias empresas. Nesse ponto, surgiu uma discussão interna ao movimento

sindical com o Partido Comunista Italiano bastante paradoxal que, em termos

gerais, resume-se ao seguinte: a descentralização fez com que dois tipos de

pequenas empresas convivessem, o primeiro era formado por aquelas que

dependiam e sustentavam a estratégia da grande empresa monopolista,

caracterizando um monopsônio; o segundo refere-se às pequenas empresas

que produziam diretamente e de forma independente para o mercado. O

paradoxo estava na atuação do sindicato e do PCI: o sindicato devia evitar que

a grande empresa driblasse a legislação trabalhista e os acordos coletivos,

agindo justamente sobre o primeiro grupo de empresas que subsidiavam a

política de descentralização; já o PCI, dada a estratégia de construir uma

aliança sólida com a classe média e com os pequenos proprietários, pretendia

preservar as pequenas empresas de forma indiferenciada.
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Pode-se entender a resposta dada a esse paradoxo, observando-se as

estratégias desiguais adotadas em nível nacional para as grandes e pequenas

empresas nos anos seguintes: regras de contratação separadas; formas de

luta menos incisivas, pois os acordos nacionais de trabalho com as pequenas

empresas foram quase sempre mais favoráveis do que com as grandes; além

da própria legislação trabalhista aprovada, que previa regras diferenciadas26

para dispensa sem justa causa, dependendo do número de empregados da

empresa.

Dada essa forma de atuação, assumia-se a fragilidade das pequenas

empresas, ao menos de uma parte delas, e dessa forma se deveria buscar o

seu fortalecimento, tanto para romper a dependência em relação às grandes,

quanto para garantir sua sobrevivência no mercado. O modo de atingir tal

objetivo foi a defesa e implementação de políticas industriais, com o intuito de

criar condições para o crescimento das pequenas empresas.

As estratégias em nível regional diferenciavam-se das adotadas em

nível nacional e variavam de região para região. No Sul do país, na Sicília ou

na Sardenha, as leis permitiam uma autonomia muito maior em matéria de

política industrial do que em outras regiões27, como, por exemplo, a construção

de infra-estrutura e de áreas industriais, a distribuição de crédito subsidiado e

isenções fiscais. Na região da Emília Romanha ou na Toscana, onde estão

presentes diversos distritos industriais, as competências de política industrial

eram muito reduzidas, quase nulas, o que explica, em parte, as iniciativas

menos convencionais adotadas pela administração pública regional, das

províncias e das comunas.

Por um longo período, essas regiões utilizaram essencialmente

instrumentos de intervenção urbana, controlando a ocupação de áreas

industriais e tentando evitar os custos inerentes impostos pela especulação

26 Recentemente essas diferenciações foram retiradas da legislação trabalhista.
27 Os instrumentos de política industrial eram diferenciados devido a um descompasso na
implementação dos governos regionais. A constituição italiana de 1948 estabeleceu eleições diretas para
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imobiliária. Outros instrumentos mais complexos foram utilizados, tais como a

formação profissional, o ensino técnico e os serviços sociais (creches, asilos,

transporte urbano etc.), que possuem um efeito positivo, apesar de indireto.

A Emília Romanha destacou-se na política industrial pela

implementação de várias ações, a principal delas foi a criação dos centros de

serviços reais às empresas, no final dos anos setenta. Esses centros surgiram

para fazer frente à demanda de serviços que as empresas dos distritos, dadas

as suas dimensões, não podiam internalizar nem adquirir no mercado.

Podemos citar, como exemplo, a busca por informações sobre novas

tecnologias ou sobre tendências do mercado internacional, essenciais para

manter uma posição competitiva em um mercado concorrencial, além disso,

pode-se pensar também no conhecimento de regras e normas que regulam as

importações em outros países. Serviços como esses podem ser fornecidos por

consultores privados especializados, mas sempre com um custo muito alto e

um retorno lento, o que torna inviável para a pequena empresa assumir tais

investimentos de forma individualizada.

O fornecimento de serviços reais as empresas se deu tanto por

iniciativa do governo regional, através da criação do ERVEP8, como por

iniciativas da Confederação Nacional dos Artesãos - CNA, bem como por

outras associações de produtores. Os serviços desenvolvidos pelos centros de

serviços reais variam dentro de uma amplo leque de opções, desde aqueles

ligados à rotina administrativa como os mais sofisticados, envolvendo análises

de mercados ou de viabilidade econômica de novas tecnologias e maquinários.

Retomando a discussão desse ponto, o que fica demonstrado é que as

iniciativas de política industrial nas regiões que possuem a experiência dos

distritos industriais, principalmente da Emília Romanha, que apresenta um

governos regionais, mas isso só foi implementado em cinco regiões especiais, situadas nas fronteiras
nacionais e nas ilhas da Sicília e da Sardenha (Putnam, 1996).
28 O caso do Ente Regionale per la valorizzazione Economica dei Territorio - ERVET, será discutido
com maiores detalhes no próximo capítulo.
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caráter inovador, diferem daquelas iniciativas mais tradicionais observadas

principalmente no Sul do país.

A presença hegemônica e duradoura de um mesmo partido na

administração regional da Emília, certamente, determinou a experimentação de

políticas inéditas que se tornaram referência para outras regiões, mas isso

ocorreu sem ter sido desenvolvido um referencial teórico ou mesmo ideológico,

no interior do PCI, sobre o papel assumido pelas pequenas empresas e sobre

os tipos de iniciativas de política industrial observadas na Emília Romanha, em

particular, os serviços reais. A conseqüência dessa constatação é que tais

iniciativas acabam por não compor a política nacional do PCI para a

sustentação das pequenas empresas, sendo tais ações circunscritas a

determinadas regiões, podendo ser classificadas como iniciativas locais.
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2.4. Uma história da especialização flexível

Nessa parte, tentaremos retornar a algumas características ' da

formação político-institucional da região, para mostrar a sua relação com a

constituição de uma das características fundamentais do modelo de

desenvolvimento encontrado, qual seja: a especialização flexível. Podemos

dizer que entender a evolução dessa forma particular de produzir na região,

completa o mosaico de determinantes das características que hoje

conhecemos na região. O importante de retomar a história de especialização

dos distritos é notar que esse processo não se iniciou recentemente, assim

como a sua formação sócio-política.

Podemos dividir a história da especialização flexível nos distritos

industriais e nos subsistemas industriais urbanos em três fases: de 1900 a

1950, 1950 a 1970 e de 1970 até hoje, quando ocorreram as transformações

nos distritos para fazer frente à concorrência com a grande empresa.

1900-1950: fundamentos sociais e econômicos.

No início do século, a maior parte dos trabalhadores agrícolas da

região estavam envolvidos na luta agrária, comandada pela Federação

Nacional dos trabalhadores agrícolas29. As idéias socialistas se difundiram

tanto no campo como na cidade, através da constituição da Câmara do

Trabalho e da Associação Provincial dos Trabalhadores Agrícolas. O resultado

da ação dessas organizações foi que, desde 1909, os socialistas

representavam 40% do eleitorado e, quando em 1913, foi introduzido o voto

29No período 1904/1925, a direção dessa federação esteve nas mãos da socialista Argentina A1tobelli.
Esse fato é particularmente importante para salientar o forte papel das mulheres nas lutas políticas da
região, que tiveram poder destacado frente a outras regiões italianas na luta contra o fascismo, além de
serem protagonistas no desenvolvimento da indústria da cerâmica e têxtil.
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universal masculino, quatro províncias (Bolonha, Ferrara, Reggio Emilia e

Parma) elegeram socialistas.

A estratégia socialista na reqrao foi a de criar associações e

cooperativasw, que foram utilizadas na resistência ao fascismo e a sua política

de dividir o operariado urbano e os trabalhadores agrícolas, conforme tratado

anteriormente. Como consequência, em 1948, a Emília Romanha era "rossa",

com 52% dos votos para os partidos comunista e socialista, contra uma média

de 31% no resto da Itália.

A atividade agrícola manteve a sua predominância até os anos 50.

Tomando os dados sobre a PEA regional temos que 65% estavam ocupados

na agricultura em 1901, 61% em 1931 e 52% em 1951, contra 62%,52% e

42% na Itália (Capecchi, 1991). A importância da atividade agrícola estava,

também, na forte presença de pequenos empreendedores. Segundo o censo

de 1901, 60% dos trabalhadores do campo eram meeiros ou arrendatários e

apenas 40% eram trabalhadores assalariados.

Algumas das atividades econômicas em certas províncias já eram

desenvolvidas desde o século XVI. A cerâmica e os artefatos em palha são

exemplos de atividades que já eram exercidas em Suassolo e Carpi,

respectivamente. Seus produtores já organizavam-se em associações e, no

início do século, alcançavam o mercado internacional. Mesmo quando novas

atividades substituíram outras, como a têxtil em Carpi, encontravam uma rede

formada que facilitava as exportações. Como resultado, no período 1900-1950,

os distritos industriais emilianos podiam ser identificados com um produto

característico, constituindo distritos especializados.

Nesse período, existia uma industrialização limitada na região,

prevalecendo a atividade agrícola. Todavia, existiam alguns distritos e os

primeiros subsistemas industriais urbanos organizados em torno da indústria

mecânica, sobre uma base de especialização flexível. Em Bolonha, por

30 Salientando ainda outras ações, cabe citar a fundação em Bolonha da Universidade Popular Giuseppe
Garibaldi, tornando-se o centro de um 'movimento nacional de universidades com esse cunho, sendo
Bolonha sede da Federação Nacional das Universidades Populares.
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exemplo, a maior parte da indústria produzia máquinas sob medida ou

protótipos de automóveis ou de motocicletas de competição. Inclusive, boa

parte dessa indústria, nas duas guerras mundiais, foi utilizada para a produção

bélica.

Cabe salientar também, o papel desempenhado por uma ampla rede

de escolas técnicas na transmissão de conhecimento tecnológico. Isso se deve

ao trabalho de alguns intelectuais pioneiros que, ainda no século XIX,

observaram a experiência inglesa e francesa de formação profissional e

contribuíram para a fundação de centros de ensino tecnológico. Tais iniciativas

não estavam restritas à formação para a indústria, pois no campo, também

existiam ações nesse sentido.

1950-1970: industrialização difusa

A partir do pós-guerra, houve uma transformação rápida da economia

no sentido de uma industrialização pujante. A região ficou à margem dos

recursos aportados pelo Plano Marshall no país, recebendo apenas 0,75%,

contra 25% do Piemonte e 28% da Lombardia. Além disso, as fábricas que

haviam produzido armas durante a guerra foram fechadas ou tiveram suas

atividades drasticamente reduzidas, dispensando milhares de trabalhadores e

causando uma perda para as pequenas empresas que produziam em função

delas.

Mas ao contrário do que se esperava - uma imigração dos

trabalhadores e uma quebra no processo de desenvolvimento industrial - a

região conheceu um período de crescimento. Posteriormente, notou-se que a

dispensa em massa de trabalhadores especializados constituiu-se em um fator

positivo para a difusão de novas formas de atividade industrial.

A PEA agrícola diminuiu no período de 52% para 20% e,

concomitantemente, a industrial aumentou de 25% para 43%. Nota-se um

incremento da renda per capta e da participação da região nas exportações,
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passando de 6% em 1963 para 8,4% em 1974, A pauta dessas exportações

também foi alterada: na década de cinquenta, a região exportava produtos

agrícolas e têxteis, enquanto que nos anos setenta, exportava-se máquinas e

produtos mecânicos.

Para entender a causa dessa transformação na indústria, podemos

identificar três aspectos: a construção de uma comunidade política na região; a

gradual transição agrícola e o desenvolvimento da especialização flexível e da

indústria mecânica.

A construção de uma comunidade política na região

Depois da Segunda guerra mundial, como visto, o Partido Comunista e

o Partido Socialista italiano obtiveram a maioria absoluta na região. A

importância desse fato está na diferença encontrada no PCI na região e os

partidos comunistas na França ou na Espanha, pois possuem como objetivo a

sustentação e criação de um pequeno empreendedorismo, ajudando

trabalhadores assalariados a se emanciparem constituindo suas pequenas e

próprias empresas.

A forma em que se viabilizava tal estímulo estava na presença do

partido na administração pública, mas principalmente nos sindicatos, nas

pequenas associações de artesãos e industriais, e em empresas cooperativas,

fortalecendo a chamada comunidade política. Esse caminho adotado não

contava com o auxílio do governo nacional, que possuía uma política de

incentivos às grandes empresas do Norte.

O fortalecimento dessa comunidade contou com a fundamental

participação das mulheres. Como citado anteriormente, a emancipação notada

e o papel alcançado no processo de industrialização, fez com que as mulheres

demandassem e organizassem serviços sociais vitais para a viabilidade dessa

emancipação, principalmente aqueles ligados a maternidade: creches, escolas

e serviços de orientações a mulher.
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Transição agrícola gradual

A forma em que se deu a diminuição da PEA rural não levou ao fim da

atividade agrícola, mas sim o início de uma agricultura capitalista, elevando a

produtividade por hectare. Na verdade, esse processo deu início a uma

produção industrial no campo, principalmente com a indústria alimentar:

exportando a "pasta", o leite, os produtos derivados do porco, como o presunto

de Parma e a mortadela bolonhesa, famosos pela qualidade, assim como o
queijo parmesão.

Outro fator importante dessa transição foi o fato de não ter havido uma

expulsão dos trabalhadores do campo, como a historiografia mostra nos

processos de industrialização. O gradualismo verificado se deu com um

processo de aquisição de terras em que os trabalhadores recebiam a contento

na sua venda.

Desenvolvimento da especialização flexível eda indústria mecânica

O desenvolvimento industrial da região está intimamente ligado ao

crescimento da indústria mecânica, o que explica a suplantação dos produtos

agrícolas na pauta de exportação. Podemos, portanto afirmar, que essa

indústria passa a ser o centro sobre o qual gravitam os outros distritos

especializados, principalmente no que se refere à consolidação, nos diferentes

distritos, de empresas produtoras de maquinários.

O crescimento dessa indústria está intimamente ligado à função que

desempenhou nas duas grandes guerras, quando a versatilidade característica

do setor foi amplamente utilizada e estimulada. Como vimos, o fim da guerra

não significou o encolhimento do setor, mas a sua alavancagem, devido tanto

aos fatores ressaltados anteriormente, como pelo aumento da demanda por

maquinário.

A produção flexível desse setor se orientou para a produção de

máquinas para embalagens de todo tipo de produtos, de mensuração e de
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confecção. Uma demanda muito alta e a possibilidade de se inserir nessa

indústria com um capital limitado, explicam o seu desenvolvimento.

De 1970 até hoje

Esse período é marcado pela mudança na estratégia de concorrência

com a grande empresa. As transformações tecnológicas levaram a uma

reorganização da grande empresa fordista, mudando a sua inserção no

mercado. Nesse momento, a grande empresa deixa de incorrer em grandes

custos ou perda de tempo para mudar sua linha de produtos, retirando a

principal vantagem competitiva dos distritos emilianos, qual seja, a

flexibilidade.

Entre ao anos cinqüenta e setenta, o desenvolvimento industrial na

região se deu somente com a concorrência de outros produtores industriais em

pequenas séries dos EUA ou do Japão, mas sem a concorrência da grande

empresa que produz em larga escala. Contrariamente, nesse período, a

grande empresa consegue produzir em pequena escala e competir com as

empresas da Emília Romanha.

As transformações concorrenciais impõem problemas de reconversão

de rumo aos distritos, que podem ser classificados em três ordens: inovação

dos produtos, nos processos, na gestão e organização de diversos produtos.

Para fazer frente a tais problemas, são adotadas estratégias institucionais

levadas a diante pela administração pública local e regional, os sindicatos, as

associações de pequenas empresas, as ligas de cooperativas, as associações

industriais e pela universidade.

A primeira estratégia adotada foi a criação de centros de serviços às

empresas, conforme citado anteriormente. Outra, foi a intensificação dos

programas de formação profissional. Na Itália, esses programas são de

responsabilidade dos governos regionais e, particularmente na Emília

Romanha, são organizados em parcerias com os governos locais, associações
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e sindicatos, permitindo atender as necessidades específicas do setor

produtivo, além de promover programas para os jovens e empreendedores.

Uma terceira estratégia adotada para fazer frente especificamente à

concorrência da grande empresa" foi estimular a associação entre as

pequenas, de forma a enfrentar os custos de novas necessidades, como a

pesquisa, plano de vendas e a propaganda, além do fato de formar um grupo

mais coeso na busca de serviços oferecidos pelos centros.

As estratégias descritas, em linhas gerais, apontam uma busca para

reencontrar as vantagens competitivas perdidas com a disseminação de uma

tecnologia mais flexível, assimilada pela grande empresa. Como vimos, um

dos principais problemas para enfrentar um necessário reordenamento, tanto

tecnológico como de organização dos diversos distritos, é a ausência de uma

coordenação capaz de levar a frente um determinado processo, tal qual a

conhecemos na grande empresa com sua estrutura clássica. Apesar das

vantagens dos distritos em promoverem a criatividade e disseminarem

informações, claramente possuem um limite para lidar com rupturas, pois o

processo social que permeia as transformações nos distritos faz com que,

diferentemente da grande empresa, tais transformações sejam mais lentas. As

estratégias descritas acima: criação dos centros de serviços às empresas,

intensificação da formação profissional e associação de produtores, lidam

diretamente com essa questão, procurando criar consenso em torno de pontos

vitais para a sobrevivência econômica dos distritos.

31 A grande empresa não é somente aquela externa à região, mas também a formada pelo crescimento
de pequenas empresas que iniciaram um processo de aquisição e tornaram-se, em alguns casos,
multinacionais. Essa questão diz respeito às transformações mais atuais verificadas na região, que têm
trazido alguns questionamentos sobre a evolução do "modelo emiliano".
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2.5. Conclusão

Dificilmente poderíamos definir uma única linha explicativa sobre os

determinantes do desenvolvimento econômico na região estudada. Seria

falacioso atribuir às tradições cívicas o papel de desencadeador do

desenvolvimento, deixando de lado fatores econômicos que agiram sobre o

território, pois, como se sabe, a Emília Romanha localiza-se ao Norte, vizinha

da região mais pujante da Itália. O que se pode afirmar é que as tradições

cívicas ajudaram a região a encontrar respostas eficientes aos estímulos

econômicos, que garantiram a trajetória verificada, ou seja, a região aproveitou

de maneira satisfatória as oportunidades para o desenvolvimento.

Nesse capítulo, pudemos notar o desenvolvimento do argumento de

que o fenômeno observado exprime algo mais complexo que a relação de

elementos locais em condições favoráveis. A sua complexidade está na

relação entre a sociedade, na sua forma de comportamento associativo e as

instituições políticas, entendendo-se aí a classe política regional e as elites

administrativas, e a economia, com o sucesso e a difusão das pequenas e

médias empresas. Desde a criação da região, tem sido evidenciada uma

relação fundamental entre a economia regional e as instituições políticas,

através da criação de uma infraestrutura de intervenção, tal como o Ente

Regionale per la Valorizzazione Economica dei territorio - ERVET e os centros

de serviços reais à empresa, com a função de pesquisa e reforço de iniciativas

industriais. Cabe ressaltar que, sem a criação da região, essa relação de

estímulo entre a economia e as instituições políticas não teria demonstrado

todo o seu potencial.

Mas o argumento não se limita a esse aspecto. O tipo de

desenvolvimento econômico e social encontrado na região, bem como o seu

desempenho institucional não podem ser explicados sem a consideração do

papel fundamental da liderança política. Durante todo esse período de vigência

do governo regional, foi mantida a ênfase no desenvolvimento sustentado em
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pequenas e médias empresas, os valores de solidariedade social, a política de

serviços, a experimentação de políticas e programas inovadores, a maneira de

pensar os problemas sociais e, por fim, na composição da agenda.

Reitera-se, aqui, que as menções feitas aos partidos de esquerda,

enquanto atores do desenvolvimento econômico, não se referem a sua

ideologia. O que se tentou mostrar é que a forma peculiar de inserção do PCI e

do PSI no debate nacional, como na luta contra o fascismo, na questão

agrária, no estímulo às pequenas e médias empresas e ao

empreendedorismo, na liderança da região no movimento para aprovação da

regulamentação dos governos regionais, entre outras questões, influenciaram

de forma direta o caminho do desenvolvimento verificado e algumas de suas

características.

O fenômeno do desenvolvimento local ocorre em outros países e

regiões da própria Itália (incluindo a Terza Itália), com características

semelhantes, mas sob a condução de lideranças políticas de outras matizes

ideológicas. A análise da relação das lideranças políticas e o desenvolvimento

econômico em outras regiões, escapa ao propósito desse trabalho, que não

tem por objetivo provar essa relação, mas mostrar a trama de determinantes

que agem sobre o território emiliano, sendo os partidos de esquerda um

delesv.

A importância da presença dos partidos de esquerda, se pudéssemos

colocá-Ia em uma escala de relevância, estaria em segundo plano frente ao

conceito de comunidade cívica e a própria localização geográfica da região. O

índice, formulado na pesquisa de Putnam (1996), claramente mostra que as

regiões da Terza Italia destacam-se em civismo frente a outras regiões, o que

32 Apesar de não ser o intuito desse trabalho, podemos lembrar, conforme colocado anteriormente que,
inicialmente, a intenção do Partido Comunista Italiano em promover o desenvolvimento das pequenas e
médias empresas estava vinculado a uma estratégia política na luta contra o fascismo. Mas em outras
áreas, dominadas pela Democracia Cristã, a intervenção do poder público tinha por objetivo manter a
sobrevivência econômica de pequenas cidades e evitar a migração, evitando o esvaziamento das
paróquias (Piore e Sabel 1987).
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demonstra uma relação mais próxima ao fenômeno do desenvolvimento

descrito.
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CAPíTULO 3

AS INICIATIVAS DO GOVERNO REGIONAL

Neste último capítulo, serão apresentados alguns instrumentos e

ações de política industrial observados na Emília Romanha. Na primeira parte,

discutiremos o ERVET - Ente Regionale per la Valorizzazione Economica dei

Territorio - e o seu papel enquanto agente concretizador das iniciativas de

política industrial da região, passando pelos seus principais centros de

serviços vinculados. Na segunda parte do capítulo, será exposta a experiência

de Modena, uma das principais províncias da região, que ilustra a forma de

intervenção do poder público no desenvolvimento econômico emiliano.

Pretende-se, também, agregar às observações concernentes à formação

institucional e política, destacadas no capítulo anterior, os elementos que

individualizam o modelo local de desenvolvimento encontrado na Emília

Romanha.

Para entendermos a importância das iniciativas do poder público aqui

apresentadas, cabe ilustrar a questão da introdução do progresso técnico no

distrito em comparação com a grande empresa. Becattini (1991) esclarece a

forma como isso ocorre, ressaltando a dinâmica das transformações nos

distritos. Primeiramente, mostra que o principal capital dos agentes em um

distrito é o humano, formado pelo acúmulo de experiências passadas, sobre o

qual o progresso técnico incide fortemente, o que explica a resistência natural

à sua introdução. Na grande empresa, por sua vez, há também uma

resistência, que se deve ao fato de a introdução do progresso técnico ser o

resultado de decisões de um pequeno grupo, sem levar em conta os

interesses, as aspirações e o conhecimento dos trabalhadores. Já no distrito,

ao contrário, a introdução do progresso tecnológico é um processo social que
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se realiza gradualmente, através da tomada de consciência progressiva de

todos os segmentos da indústria e dos diferentes estratos da população.

Apesar desse processo ocorrer com maior sustentação nos distritos,

sua implementação é lenta, justamente devido à ausência de coordenação.

Notado esse aspecto como uma falha, podem-se identificar dois sentidos

claros nas ações do governo regional. O primeiro é reforçar as características

do modo de articulação social presentes no sistema produtivo, tais como a

cooperação, a tendência ao associativismo e a participação dos agentes

econômicos nas decisões de política industrial, buscando sempre o consenso

em torno das decisões, ou seja, mantendo uma prática política que reforça os

aspectos da região. O segundo sentido diz respeito à própria dinâmica

econômica dos distritos: a formação de um aparato institucional de

fornecimento de serviços reais às empresas, tendo por objetivo o

fortalecimento da rede de informações que, como vimos, é o que diferencia os

distritos industriais de outros sistemas produtivos e, principalmente, obter uma

coordenação no processo de incorporação tecnológica e de disseminação das

informações, que estariam vinculados a formas de planejamento econômico do

governo regional.
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3.1. O ERVET

Praticamente todas as regiões da Itália possuem uma instituição

financiadora, que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento, que dá

preferência às pequenas e médias empresas, fornecendo acesso ao crédito

em condições favoráveis. O fenômeno de criação desses institutos pode ser

explicado, em boa parte, como uma maneira encontrada pelos governos

regionais para escapar dos limites das atribuições legais em matéria de política

industrial (Bellini 1991). Por isso, os institutos, apesar da finalidade pública,

são entidades regidas pelo direito privado e, no caso do ERVET, por uma

sociedade anônima.

Esses institutos dividem-se naqueles que realizam unicamente a

intermediação financeira e os que se caracterizam por serem financiadores de

serviços, fornecendo ou financiando centros de serviços reais às empresas,

além do crédito. O ERVET é um desses institutos, mas de tipo especial, pois,

além de ter a função de ofertar serviços às empresas, o faz de forma a ocupar

um papel fundamental na política industrial da região. O ERVET agrega os

diversos atores econômicos, originando um espaço de discussão e intervém

diretamente na definição, planejamento e implementação da política industrial.

Segundo o estatuto da Emília Romanha, artigo 3, "compete à região

realizar o desenvolvimento civil, econômico e social da comunidade regional,

operando para promover o desenvolvimento .., do artesanato e da pequena e

média indústria". O estatuto também afirma que, para atingir tal objetivo, o

poder público pode instituir "entes" ou empresas dotadas de autonomia

funcional e administrativa, bem como participar em sociedade, de associações
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ou consórcios. Assim sendo, em 1974, foi criado o ERVET, uma sociedade

anônima» que, segundo seu regulamento, poderia atuar nas seguintes áreas:

• definição, criação e aparelhamento de áreas industriais;

• organização e, eventualmente, gerenciamento dos serviços de

assistência técnica administrativa;

• consultoria creditícia e financeira, além de serviços de mercado;

• promoção de iniciativas e pesquisas visando a aquisição de

conhecimento técnico, com objetivo de subsidiar a criação de

empresas com capacidade de responder a novas demandas do

mercado industrial;

• levantamentos, estudos, projetos, por iniciativa própria ou por

contratação, e, particularmente, sob incumbência do governo

regional (Parri 1993).

A constituição do ERVET marcou o início da política industrial da

região. Podemos dizer que representou o braço operativo das ações previstas

nos instrumentos de programação econômica, promovendo o elo entre o

público e o privado, através da realização de projetos que envolvem as forças

econômicas interessadas.

No início, nos anos setenta, as intervenções do ERVET possuíam um

caráter mais extensivo, no sentido de levar às crescentes áreas industriais

requisitos mínimos de aparelhamento, tais como uma infra-estrutura básica ou.,

mesmo uma organização do espaço urbano, definindo locais próprios para a

33 Na sua fundação, a região participou com 80% do capital, o restante foi dividido entre as
instituições financeiras regionais, a câmara de comércio, indústria, agricultura e artesanato, entre
outros. A partir de 1982, buscando um envolvimento mais amplo dos agentes econômicos, outras
organizações passaram a fazer parte da sociedade: a CGIA - Federazione Regionale Artigiani Emilia-
Romagna; a CNA - Confederação Nacional dos Artesãos, através da sua filial regional; representando
a Confindustria, a Federazione dell'industria Emiliano-Romagnola; a Lega Nazionale Cooperative e
Mutue, através do seu representante regional; a Unione Regionale Piccole e Medie lndustrie e a
Associazione Generale Cooperative ltaliane.
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atividade industrial. Além disso, procuravam manter um equilíbrio regional,

privilegiando áreas mais atrasadas economicamente.

A partir do início dos anos oitenta, os administradores regionais

passaram a se preocupar com a dinâmica dos distritos e com sua capacidade

de adaptação às mudanças econômicas. O Plano Plurianual de 1982-85

demonstra isso ao colocar como objetivo a passagem de um desenvolvimento

quantitativo para um qualitativo. Segundo o diagnóstico presente no Plano, o

sistema produtivo emiliano corria riscos de perder sua capacidade competitiva,

caso sua atualização fosse deixada à espontaneidade de ação das pequenas

e médias empresas. O diagnóstico mostra ainda a necessidade de um salto

tecnológico e administrativo, com a finalidade de antecipar os problemas

futuros e não agir somente de forma reativa.

A partir disso, promoveu-se um reordenamento das políticas de

intervenção econômica realizadas através do ERVET, procurando concentrar

as ações na ampliação dos serviços reais às empresas. Esses seriam,

portanto, a peça chave para se manter uma competitividade sistêmica frente

aos novos requisitos do mercado, formando uma rede conexa de serviços com

o intuito de potencializar a incorporação de tecnologia e a circulação de

informações.

Constata-se que o sistema produtivo possui um caráter policêntrico, o

que demanda uma estrutura de serviços descentralizada. Num primeiro

momento, os centros de serviços são formados obedecendo a uma divisão por

setores produtivos, contemplando-se a mecânica agrícola, a metal-mecânica, o

setor calçadista, a malharia e as confecções e a cerâmica (Parri 1993)34. Em

34 Podemos enumerar os centros que se encontravam em funcionamento no final dos anos oitenta, a
localização e sua data de criação: Centro Cerâmico, Bolonha, 1976; CITER - Centro de informações
têxteis da Emília Romagna, Carpi, 1980; CERCAL - Centro Emiliano para a qualificação do setor
calçadista, São Mauro Pascoli, 1983; CESMA - Centro de Serviços para a Mecânica Agrícola, Reggio
nell'Emilia, 1983; CERMET - Centro Regional de Pesquisa, Consultoria Tecnológica, Provas e
Análises de Materiais Metálicos, São Lázaro de Savena, 1985; ASTER - Agência para o
Desenvolvimento Tecnológico da Emília Romanha, Bolonha, 1985; QUASCO - Centro de Serviços de
Qualificação e Desenvolvimento da Indústria da Construção, Bolonha, 1985; RESFOR - Rede para
Fornecedores, Parma, 1986; SVEX - Centro de Serviço para o Desenvolvimento das Exportações das
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seguida, procurou-se dar ênfase a serviços comuns a todos os setores, como

os de desenvolvimento tecnológico, consultoria, pesquisa e certificação.

Os serviços oferecidos têm um estreito vínculo com as demandas das

diferentes áreas industriais. Nenhum dos centros de serviços foi constituído

sem a colaboração e participação direta dos agentes econômicos

interessados, pois o objetivo que os norteava era o de fazer com que se

instituísse um caminho de implementação de políticas industriais específicas

para os diversos setores. Muitos desses centros já existiam, alguns eram

ligados a universidades outros, a associações constituídas nos próprios

distritos e, posteriormente, assumiram uma nova forma jurídica vinculando-se

ao ERVET, o que proporcionou um impulso em suas atividades. Parte deles,

isto é, dos centros de serviços, nasceu de iniciativas para resolver problemas

pontuais, através de pesquisas ou levantamentos que se fizeram necessários

em determinado momento e, a partir disso, resolveu-se manter alguma

estrutura permanente para atender a demandas futuras. Tal observação

permite notar que a estrutura de serviços que compõe o ERVET não surgiu de

uma simples percepção do governo regional e acabou por definir a criação de

determinados centros, mas sim, da intenção de estruturar demandas que já se

encontravam presentes de forma a constituir uma rede.

A rede de serviços estruturada a partir do ERVET permitiu uma

atuação matricial: alguns dos centros são puramente distritais, ou seja,

localizados nos diferentes distritos industriais (CITER, CESMA, CERCAl) ou

vinculados a setores econômicos, porém não distritais (QUASCO); ou

setoriais-transversais, que respondem a demandas de mais de um setor

(CERMET, RESFOR) ou, finalmente, transversais, que permeiam todos os

setores (ASTER, SVEX). Essa forma permitiu que se agregasse a contribuição

de agentes que não estão unicamente ligados aos distritos, tais como as

associações de artesãos e de industriais, as câmaras de comércio, os

Empresas da Emília Romanha, Bolonha, 1988; FIT - Sociedade Financeira Regional para a Inovação
Tecnológica, Bolonha 1989.
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governos locais, entre outros (ERVET 1989). A agregação desses agentes foi

indispensável para criar um consenso em torno das iniciativas.

Cabe lembrar que o ERVET não é somente um instituto, mas constitui-

se num espaço de discussão dos planos que subsidiam a política industrial da

região. Portanto, para que se realizem intervenções específicas, requer-se a

participação direta dos agentes econômicos envolvidos nos diferentes setores

de atividade.

A preocupação com o consenso é um ponto que devemos analisar,

como sendo mais uma forma de atuação do poder público, no sentido de

reforçar um aspecto marcante dos distritos: a coesão social em torno das

intervenções de política industrial. Outro aspecto que os centros de serviços

reforçam, mais ligado à dinâmica de funcionamento dos distritos, é o ambiente

de livre disseminação de informações produtivas. Conforme tratado

anteriormente, uma das vantagens competitivas dos distritos é a ausência de

custos de coordenação da informação que transita pelos distritos, ocupando

papel central no processo de incorporação tecnológica.

A importância da atuação do poder público, no caso da constituição

dessa rede de serviços reais às empresas está, primeiramente, na antecipação

do problema inerente a esse tipo de formação econômica, que é a dificuldade

em incorporar rapidamente os avanços tecnológicos. O segundo ponto é o

entendimento de que os investimentos iniciais para formação dessa rede, ou

mesmo a iniciativa para tal, não seriam arcados pelo setor privado, pois os

custos de sua implantação são altos e o retorno se dá a longo prazo. Soma-se

a isso o fato de que a apropriação dos benefícios - a inforrnação : não pode

ser individualizada, o que caracteriza um bem público.

/
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3.2. O caso de Modena

Modena, com aproximadamente 600.000 habitantes, é uma das

principais províncias da Emília Romagna, que apresenta algumas experiências

de intervenção do poder público local representativas do que ocorre em toda a

região. Três experiências implementadas nessa província permitem a

observação de várias características citadas anteriormente, presentes na

forma de desenvolvimento econômico encontrado na região. A primeira é a

constituição dos distritos de artesãos, que contou com uma forma de

intervenção bastante original; a segunda é a formação do consórcio para

garantia de empréstimos e a última, os centros de serviços da região.

Os distritos de artesãos (artisan parks)

A criação de áreas específicas para acomodação de empreendimentos

industriais requer intervenções do poder público sobre a propriedade privada

que, para se tornarem efetivas, devem estar condicionadas a um bom arranjo

institucional que permita esse tipo de ação. No caso da Itália, podemos

distinguir, no pós-guerra, dois momentos, em que vigoraram diferentes

regulamentações: um período anterior a 1971 e um segundo que vigorou até

meados dos anos 80.

No primeiro momento (período anterior a 1971), as leis, que

regulamentavam a desapropriação de áreas de interesse para o

desenvolvimento urbano, centralizavam o aval para este tipo de ação na

presidência da república. Dessa forma, o poder de intervenção do município

sobre a propriedade urbana era quase nulo; somando-se a isso, havia o fato

de a lei permitir um grande espaço para contestação por parte dos
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proprietários, sem contar a margem que poderes tão centralizados davam para

a ocorrência de muitos casos de corrupção.

A lei previa também que as áreas deveriam ser desapropriadas ao

preço de terras agrícolas, principal motivo do descontentamento dos

proprietários. A província de Modena conseguiu contornar a situação, firmando

um contrato particular com os desapropriados, que lhes permitia reter uma

parte das terras. O compromisso assentava-se no fato de que, com o

desenvolvimento da infra-estrutura urbana para as áreas industriais criadas, as

terras se valorizariam e poderiam ser vendidas a um preço superior ao do

mercado vigente no momento da desapropriação, compensando um suposto

prejuízo inicial. Isso diminuiu a resistência dos proprietários e os terrenos de

interesse do poder público puderam ser comprados a preços abaixo do

mercado.

A compra dos terrenos e a construção dos lotes. foram financiados

pelos bancos e, posteriormente, vendidos para famílias e cooperativas. Muitos

dos compradores que formavam os primeiros distritos eram trabalhadores

qualificados, demissionários de grandes empresas metalúrgicas e da Fiat

Tractors. No período entre 1953 e 1971, foram constituídas aproximadamente

400 firmas. Nesse primeiro período, o objetivo municipal era oferecer a elas a

possibilidade de crescer num local apropriado, equipado com serviços básicos

a baixo custo.

A partir de 1971, a lei se alterou atribuindo um maior poder ao

município. O aval em relação aos pedidos de desapropriação foi

descentralizado, passando para a tutela do governo regional, o qual poderia,

de forma compulsória, comprar os terrenos. A única restrição era que qualquer

ação deveria estar vinculada à elaboração prévia de um plano urbanístico.

Mas, apesar do dinamismo aparente que o processo passou a ter, o

procedimento continuou sendo pouco utilizado em toda a Itália, porque o preço

pago pelas desapropriações continuou fixado em relação ao preço das terras

agrícolas, mantendo, assim, o descontentamento dos proprietários.
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Mesmo com a nova lei, o município continuou a atuar da forma

anterior, somente acrescentou um outro estímulo para os proprietários:

aqueles que concordassem com a proposta da prefeitura, rapidamente

poderiam obter um acréscimo no valor que variava de 20 a 50%. Com isso,

somente uma pequena parte dos proprietários envolvidos contestou

judicialmente as desapropriações.

Atuando sobre uma base legislativa mais sólida, o município tratou de

traçar estratégias diferenciadas para os Artisan Parks e as grandes empresas,

que também requeriam áreas especiais nos distritos, porém em maior

extensão. Para atender a essas novas demandas, o governo local formou um

consórcio com outros dez municípios vizinhos e criou cinco zonas industriais

fora dos limites de Modena, em lugares menos desenvolvidos

economicamente.

Podemos citar alguns requisitos que estavam presentes no acordo

desse consórcio: para evitar uma forte migração, não se aceitavam empresas

que já não estivessem estabelecidas na região; foi adotada uma política de

preço que dava maiores descontos para terras mais distantes do centro ou que

apresentavam outras desvantagens; com relação às pequenas firmas, o

consórcio adotou políticas mais autônomas apesar de coordenadas.

Nota-se que o governo local buscou o consenso como estratégia nos

dois momentos. No primeiro, tentava evitar as contestações judiciais, que

atrasariam o processo, além de que uma situação litigiosa, necessariamente,

teria que contar com o consentimento federal. Na forma encontrada, os

proprietários lucrariam futuramente e o governo local, apesar de pagar um

preço superior ao agrícola, conseguiria comprar os terrenos com preços abaixo

do vigente no mercado. No segundo caso, apesar do poder adquirido pelo

governo local de efetivar as desapropriações compulsoriamente, preferiu-se,

mais uma vez, uma forma consensual. Isso demonstra um opção por um tipo

de política que procura diminuir o arbítrio, tão comum nas relações com o

Estado. Além disso, claramente, o governo local deixou de somar os
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proprietários de terras entre os opositores ao projeto e o fez, sem ter de

oferecer "vantagens extras".

Com o intuito de reduzir os custos de construção das instalações das

firmas, o município concedeu à iniciativa privada o direito de construção e

comercialização, o que deveria ser feito de acordo com os padrões

estabelecidos pela municipalidade, a preços e condições previamente

acordados, bem como a compradores definidos pela prefeitura. As construções

eram grandes galpões subdivididos em pequenos compartimentos ocupados

pelas firmas individualmente.

A seleção dos compradores era complicada. Buscou-se privilegiar

aqueles que já operavam na cidade e incomodavam de alguma forma, como

por exemplo: com poluição sonora ou atmosférica ou ainda causando

problemas no tráfego, o que poderia ser melhor controlado nos distritos

industriais. Além de outros critérios utilizados, procurava-se conceder

preferência para os trabalhadores organizados em associações de pequenas

empresas, que eram colocados em áreas próximas. O incentivo a tais

associações foi sempre um objetivo mais geral nas iniciativas da prefeitura,

inclusive cedendo lotes para a construção de suas respectivas sedes.

Posteriormente, era dada preferência para quem desejasse adquirir os

terrenos sob a forma do sutface rights35. O incentivo a esse tipo de acordo era

dado para evitar especulação com os terrenos, para tanto a lei definia que em

caso de venda a municipalidade teria opção de compra e o preço de venda

deveria ser igual ao de compra, acrescido das benfeitorias e da inflação do

período.

A dificuldade na condução dos conflitos que tais iniciativas suscitavam

era grande. Uma delas foi conseguir convencer os possíveis compradores a

abandonar sua pequena empresa e se instalar em lugares coletivos, onde,

muitas vezes, não possuíam a propriedade do terreno, mas apenas o sutface

35 o pretendente, ao adquirir o "direito de usufruir" o terreno, poderia fazê-lo por sessenta anos, como
previa a lei aprovada em 1971. De acordo com a lei, metade das terras desapropriadas deveria ser
repassada para esse sistema.
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rights. Somente esse problema exigiu um grande esforço para tentar mudar a

noção de propriedade dos pretendentes, pois, além de não mais possuírem

seus terrenos na forma como sempre compreenderam possuir, também

tiveram que aceitar dividir seu espaço com outros produtores, dentro de um

mesmo galpão. Podemos enumerar outros problemas advindos do

gerenciamento das listas de compradores, por exemplo: até que ponto haveria

necessidade de algumas firmas se deslocarem do centro? Qual firma se

localizaria perto das principais vias de acesso? Quais receberiam um

tratamento especial? A solução encontrada para as tensões inerentes às

questões citadas foi trabalhar junto com as associações, formando comissões

especiais para decidir sobre os critérios a serem adotados.

Por fim, pergunta-se qual o resultado dessas iniciativas? Alguns

levantamentos feitos pela prefeitura apontam que os lotes custaram quase

25% menos que o preço de mercado. O metro quadrado de área construída

variou de 30 a 50% do preço da construção de um mesmo galpão individual. O

papel do poder local na construção dos distritos foi o de proporcionar

economias de escala na construção das instalações. As transações

envolvendo compra e venda de lotes não resultaram em ônus, apenas a

infraestrutura dos distritos exigiu gastos públicos.

As medidas tomadas, descritas acima, reforçam os aspectos do

conceito de distrito industrial que estamos utilizando neste trabalho. Podemos

enumerá-Ias: as decisões consensuais com os proprietários de terras e com os

que pleiteavam a aquisição de um lote, que não devem ser entendidas como

ausência de conflitos, mas, sim, como a criação de um espaço para solucioná-

los; a forma como se deu a ocupação do espaço dos galpões, que reforça as

relações de vizinhança e o abandono de uma noção de propriedade; aliás, o

próprio papel do governo local ao convencer os pequenos empresários a

aceitarem as condições do surface right demonstra a confiança nos

representantes e na consistência do projeto.
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o consórcio para garantia dos empréstimos

Esse é um outro tipo de instrumento instituído para assistir ao

crescimento das pequenas empresas. Mais uma vez, o ocorrido no município

de Modena é representativo do caso regional da Emília Romanha.

O consórcio regional foi fundado em 1974, abrigando 15% dos

pequenos proprietários da região de Modena, aproximadamente 3.500

membros, cada um contribuindo com uma certa quantia mínima estipulada. O

consórcio desempenhava duas funções: garantir os empréstimos dos seus

membros feitos com alguma instituição financeira e negociar taxas de juros

mais baixas. Existe uma lei regional que regulamenta este tipo de

intermediação, estipulando algumas regras, como: estabelecimento de um

limite máximo que pode ser garantido; a partir de uma certa quantia, o governo

contribui com uma parte da taxa de juros negociada; a garantia é válida

somente para empréstimos de dois anos; contribuição da cooperativa

anualmente com 1% do total dos empréstimos garantidos para constituir um

fundo de segurança.

Para entender o funcionamento do consórcio, é necessário ter em

mente outras características sociais. A maioria dos pequenos empresários faz

parte de outras associações, como as de empresários ou sindicatos. Cerca de

60% são membros da Confederação Nacional dos Artesãos que, entre outras

funções, intermedia encomendas e o faz procurando consolidar as

características de cooperação e solidariedade. Outro ponto importante, para

reforçar a idéia de participação ativa desses pequenos empreendedores em

associações coletivas, é que a grande maioria é membro de um partido

político, principalmente do Partido Comunista, dada a sua forte presença na
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região, mas existe também a presença de trabalhadores, em menor número,

vinculados à Democracia Cristã e ao Partido Socialista.

Na região de Modena, existem cerca de trinta e sete agências da CNA,

que são procuradas para realizar operações de garantia de crédito. O

interessado dirige-se a uma dessas agências, onde um secretário recolhe

dados sobre a situação da empresa: compromissos financeiros de curto e

longo prazo, custos e margem de lucro etc. Tais informações são

encaminhadas para os diretores da cooperativa de crédito junto com um

parecer do secretário. As informações são analisadas e se acrescentam alguns

dados pessoais, como a competência e a confiabilidade do pretendente, entre

outros antecedentes profissionais.

O corpo de diretores das cooperativas de crédito é composto por sete

pequenos proprietários mais um membro da CNA. Os sete proprietários são

escolhidos por terem alcançado um sucesso reconhecido, são geralmente

pertencentes a diferentes setores da indústria, têm conhecimento do mercado

e atuam de maneira voluntária. As decisões de aprovação de crédito são

tomadas levando-se em conta informações pessoais e relativas ao potencial

do empreendedor e não às garantias materiais do pretendente.

Esse aspecto diferencia o caráter do crédito cooperativo daquele

tratado junto aos bancos. A decisão sobre a liberação do crédito baseia-se na

confiança e na fidelidade do requerente, bem como em seu perfil profissional.

As cooperativas possuem uma qualidade de informação superior, porque

geralmente conhecem a trajetória profissional dos associados. Mas o elemento

central que distingue os dois tipos de crédito são os laços sociais criados pelas

associações, os quais exercem uma pressão social sobre o mau pagador, o

que explica o baixo nível de inadimplência. O aspecto de compromisso social e

o ambiente cooperativo podem ser comparados com as guildas medievais,

com a diferença de que o compromisso não se verifica somente em relação

aos companheiros de profissão, mas também em relação aos vínculos

cruzados pela participação comum em várias associações. O tomador de
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empréstimo sabe que o fato de não honrar o compromisso faz com que a

comunidade assuma o prejuízo.

Podem ser discutíveis os efeitos de um controle social exercido dessa

maneira, pois um certo domínio moral pode acabar se exercendo sobre

indivíduos que possuem comportamentos sociais diferenciados, mas que de

forma alguma incidem de modo negativo na atividade produtiva. Realmente, tal

procedimento é um risco, mas, por outro lado, relações impessoais, baseadas

em um histórico puramente técnico, podem acabar cerceando a capacidade

criativa da comunidade, o que impede a realização plena de sua

potencialidade produtiva. A forma notada de convívio social na região criou

espaços de discussão na comunidade que, caso esteja ocorrendo o exercício

desse arbítrio moral citado, possui condições de superar certos desvios.

Os centros de serviços reais

A última experiência está intimamente ligada à discussão sobre

economias de escala, ou seja, sobre as diferenças de competitividade entre as

pequenas e as grandes empresas.

É fácil observar que uma parte das grandes empresas possui linhas de

produção passíveis de serem divididas em etapas, sem prejuízo para a

eficiência da produção. Isso se deve ao tipo de tecnologia utilizada. Uma

indústria siderúrgica não pode produzir em pequena escala, nem mesmo se

pode fracionar um alto-forno. Contrariamente, muitas indústrias são mais

competitivas se divididas em pequenas empresas, pois não incorrem em boa

parte dos custos fixos necessários para a organização de uma grande

empresa. Não existe diferença entre a produção de dez tornos sob um mesmo

teto ou de dez tornos em locais separados. Nesse aspecto, portanto, a

vantagem competitiva da pequena empresa é incontestável - possui maior
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agilidade, tem custos organizacionais mais baixos e muitas vezes tem acesso

a isenções fiscais.

O problema da escala de produção não se restringe à organização da

linha de produção. Economias de escala em outros setores, como o marketing,

administração financeira ou mesmo o gerenciamento e o acesso à informação,

são indispensáveis para a sobrevivência da empresa em um mercado

competitivo. Se em relação à fragmentação da linha de produção de

determinadas indústrias, encontra-se um ambiente mais competitivo nos

distritos industriais, por outro lado, a condição de organizar as pequenas firmas

para suprir determinadas carências, como visto na garantia dos empréstimos,

é básica para sua sobrevivência. Ou seja, é indispensável fazer frente a toda

gama de vantagens que as grandes empresas possuem. Uma das

desvantagens de primordial importância é a falta de informação em relação ao

mercado como um todo: novas tendências, tecnologia, inovações gerenciais,

resumindo, toda a forma de informação que está disponível no mercado a um

alto custo.

Para suprir a necessidade desses serviços, a solução encontrada foi

deixar algumas áreas, como a capacitação gerencial, com a iniciativa privada e

criar os centros de serviços às empresas. Esses centros funcionavam como

intermediários entre as empresas consumidoras ou produtoras de inovações e

os distritos industriais. Tinham como funções: arcar com os custos de um

programa de pesquisa; obter informações sobre novas soluções em relação a

problemas no processo produtivo; analisar cuidadosamente tendências de

mercado; examinar mercados potenciais; julgar vantagens e desvantagens de

um equipamento avançado; informar sobre as necessidades burocráticas para

entrar em mercados estrangeiros, entre outras.

A formação desses centros ocorreu, primeiramente, com a

participação do poder público local junto com a Confindustria e a associação

dos pequenos produtores que, posteriormente, acabaram se agregando à rede

ERVET. A necessidade de intervenção do setor público para a criação dos
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centros explica-se pelo custo elevado dos investimentos iniciais e pelo "alto"

conhecimento necessário, na tentativa de sanar o que se pode caracterizar

como uma falha de mercado. O setor público financiou os centros por um

período limitado, no caso de Modena, por cinco anos, período suficiente para

que os centros se auto-financiassem.

Para se ter uma idéia de como funcionam esses centros, podemos

tomar como exemplo o CITER (Centro Informazione Tessile Emüia-Romaqna),

situado a alguns quilômetros de Modena, que se tornou uma referência em

matéria de centros de serviços. O CITER possui quatro funções: produzir um

relatório periódico, contratando professores especializados para fazer análises

de mercado; informar os produtores sobre os diversos tipos de fios disponíveis

no mercado e seus preços; procurar informações sobre todo tipo de

maquinário e as analisar comparativamente; fornecer projeções sobre a

tendência da moda. Para esta última função, o CITER procura acessar estudos

de agências que verificam as motivações, costumes e comportamentos da

população ou de subgrupos de consumidores. Empresas como a FIAT ou a

RAI, ou mesmo partidos políticos utilizam esses estudos na definição de novos

produtos e elaboram relatórios periódicos que também são analisados. Através

disso, pode-se entender as motivações dessas empresas na definição do

design dos carros ou da linha da programação da televisão.

A função do CITER não é propor restruturações nas formas de

produzir, ou mesmo desenhar modelos, ele apenas coleta informações e as

analisa com profundidade. Podemos perguntar-nos qual foi a importância do

CITER para o distrito industrial? Isso é difícil de se medir, no entanto, tudo

parece indicar que foi um elemento fundamental na maior sofisticação da

produção, além de se notar que seu número de associados passou de 95, em

1981, para 480, em 1985, os seus serviços são requisitados por outros centros

têxteis da Itália, que o contratam.

Mais do que demonstrar a relevância dessas intervenções públicas no

estímulo ao crescimento econômico, esse relato demonstra a maneira como se
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deu, vale frisar: procurando sempre buscar o consenso social em torno das

medidas adotadas, tal como nas desapropriações para a construção das áreas

industriais; buscando consolidar tanto a tendência histórica ao associativismo

presente na região, quanto as características fundamentais de solidariedade e

cooperação presentes nos distritos industriais da região.

Portanto, não podemos afirmar que a ação do poder público seja a

condição necessária e suficiente na determinação do desenvolvimento local.

Prova disso são os exemplos de outras regiões, como o Veneto, que

apresenta características semelhantes e dinamismo econômico análogo ao

que se verificou na Emília Romanha, mas sem a intervenção pública, ou

mesmo o Sul do país, que contou com um grande esforço do poder público,

mas não mostrou resultados satisfatórios (Brusco 1989). O que se pode

afirmar é que o papel fundamental do poder público na Emília Romanha foi o

de potencializar os recursos locais e o de manter um padrão de intervenções,

cujas características reforçam valores sociais constituídos historicamente, os

quais podem ser considerados como a sustentação do modelo de

desenvolvimento notado na região.
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Conclusão

o caso italiano tem despertado um grande interesse em estudiosos e

administradores públicos. Os primeiros buscam o entendimento do fenômeno

de um desenvolvimento assentado em pequenas empresas, os limites e os

novos conceitos que emergem da observação dos distritos industriais,

enquanto que os administradores procuram um exemplo de organização dos

atores locais, novas formas de intervenção econômica sobre o território e

graus de liberdade sobre os efeitos de variáveis macroeconômicas, que

escapam ao administrador local.

Apesar do indubitável sucesso observado na Emília Romanha,

devemos relativizar sua contribuição, principalmente naquilo que autores,

como Michael Piore e Charles Sabel (1987), apontam como um novo modelo

que nasce da superação do fordismo. Para os autores, a especialização

flexível, que permite à pequena empresa constituir sistemas de produção

competitivos, aparece como um rompimento com o padrão tecnológico fordista,

determinando uma nova lógica que contrapõe a concentração territorial, a

massificação e a estandardização da produção fordista a um localismo, que

faz emergir a questão regional, a diversificação e a flexibilidade da produção.

Nessa nova lógica, os distritos industriais são constituídos como única

forma de sobrevivência das pequenas empresas. Isso se deve a uma corrente

de causalidades, que tem por primeiro elo a flexibilidade como resultado da

especialização das empresas que, por sua vez, torna-se dependente do

sucesso dos produtores complementares da cadeia produtiva (Amin 1991).

Portanto, a amplitude de relações sociais, a rede de instituições interligadas

(sindicatos, associações, cooperativas, centros de serviços etc.), formando um

ambiente produtivo, são elementos essenciais presentes nos distritos que

garantem a sobrevivência das empresas especializadas.

Como tratado no início deste trabalho, poucos são os estudos teóricos

que procuram inserir, de forma consistente, o caso italiano nas discussões
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sobre desenvolvimento econômico. Alguns autores enquadram-no como um

tipo de desenvolvimento endógeno, assentado em subsistemas de pequenas

empresas que compõem uma rede entre produtores de uma mesma indústria.

No caso de Piore e Sabel, estes procuraram mostrar que os distritos industriais

baseados em uma tecnologia flexível é um fenômeno que ocorre em várias

partes do mundo, com características em comum que acabam por caracterizá-

lo como um modelo de desenvolvimento, um novo paradigma industrial, que

substitui o fordismo e determina uma nova dinâmica espacial: o localismo. Mas

o fazem unindo, de forma um tanto arbitrária, o conceito de especialização

flexível, com a teoria da regulação e elementos schumpeterianos sobre a

dinâmica da inovação tecnológica (Amin 1991).

Ainda retomando a discussão feita no início, o objetivo do trabalho não

foi o de resolver o problema teórico, mas apenas alertar para o quanto o caso

é incipiente, tornando-se difícil a sua configuração em um modelo. Na verdade,

ao tentar demonstrar que a Emília Romanha possui elementos que a

diferenciam, estávamos nos baseando na idéia de que os territórios são

diversos, seus caminhos também e, portanto, não podemos falar em um

modelo único. Mesmo na Itália, regiões como o Veneto, a Toscana, Marche e a

própria Emília Romanha, apresentam características e um histórico de

consolidação dos distritos diferenciados em relação a vários aspectos: as

intervenções do setor público no desenvolvimento notado, influências

econômicas externas, o papel das instituições e dos atores sociais, entre

outros elementos que, justamente pelas suas especificidades, incentivaram

inúmeros estudos de caso. Obviamente, existem outros aspectos comuns,

realmente determinados por uma nova dinâmica industrial, provocada por uma

resposta à crise dos anos setenta, o que está longe de compor um novo

paradigma, mas sim, de configurar-se como uma alternativa.

80



As intervenções do poder público e a formação política

Existe um certo ceticismo sobre os limites da intervenção do poder

público e das possibilidades de inserção da economia local no sistema

produtivo. Mas, como visto ao longo do trabalho, a atuação do governo local foi

determinante na superação dos limites de reprodução econômica dos distritos

industriais, principalmente no momento de constituição dos serviços reais, que

estruturou, de forma mais apropriada, a rede de relações já existente nos

distritos. A iniciativa de criação do ERVET antecipou os problemas decorrentes

da lentidão, inerentes à dinâmica desses sistemas produtivos, em incorporar

novas tecnologias e manter a competitividade das diversas indústrias. Isso se

deu de forma inovadora, quando comparado ao papel de instituições similares

em outras regiões, pois, antes de tudo, o ERVET significou a formação de um

espaço de discussões sobre a política industrial na região, em que os atores

participavam diretamente da formulação das peças de planejamento

econômico.

Isso remete a um outro aspecto da intervenção do poder público, que

foi a busca do consenso social como aspecto fundamental no seu sucesso.

Quando observadas as intervenções na província de Modena, notamos uma

clara tentativa de não tornar as ações sobre o espaço urbano - o caso das

desapropriações, por exemplo - algo autoritário. O próprio desempenho das

associações comprova isso, pois se nota uma extensão entre a atuação do

setor público e as entidades privadas, não somente, como dito acima, na

definição das políticas, mas se tomarmos o exemplo da cooperativa de crédito,

sua função era justamente a de julgar a viabilidade dos projetos, escolher

dentre os demandantes e dar as garantias que viabilizariam a intermediação

dos recursos. Esse papel poderia ser assumido pelas instituições financeiras

públicas, mas isso tornaria as decisões muito mais arbitrárias do que as
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tomadas pelas cooperativas, cujo controle social garantia uma melhor

alocação dos recursos.

Portanto, podemos concluir que o papel do poder público é essencial

para potencializar os elementos presentes na região. Isso foi demonstrado

através do planejamento das intervenções de política industrial, da busca de

experimentação constante de ações inovadoras, da criação de espaços de

participação, com a conseqüente continuidade entre os interesses públicos e

privados. Além disso, podemos salientar uma prática política capaz de

reproduzir características históricas de cooperação e solrdariedadew,

essenciais para a dinâmica dos distritos emilianos.

Apesar de essencial, o papel do poder público não explica a ocorrência

desse tipo de desenvolvimento na região. Como apresentado no segundo

capítulo, a história da formação social e política pode ser considerada

determinante na configuração das principais características presentes na

Emília Romanha. A região vista como uma "comunidade cívica", forjada desde

o século XI, com a formação das comunas, demonstra o início de modos de

participação democrática, bem como o nascimento dos ideais de solidariedade

e cooperação presentes nos estatutos das diversas associações medievais.

Posteriormente, a tradição de lutas da região contra o fascismo, a organização

dos trabalhadores do campo, a presença do Partido Comunista Italiano, o

incentivo ao empreendedorismo como forma de emancipação dos

trabalhadores e a evolução da especialização flexível que, mostrou a

configuração, desde o início do século, dos distritos especializados, reforçam a

idéia de que a forma de desenvolvimento encontrada está intimamente ligada

a sua evolução histórica. Mesmo quando demonstrada a importância da

continuidade do projeto político do PCI na região, devemos refletir sobre o fato

de que tal permanência é produto das aspirações dos cidadãos da região e

não de um projeto político que surge autonomamente.

36 Essa última característica é apontada pelos críticos como um limite para se entender tal forma de
desenvolvimento como um modelo, pois é muito complicado se pensar a sua reprodução em outros
locais, tendo em vista o caráter voluntarista dos elementos de solidariedade e cooperação.
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Apresentando em outros termos, o fator fundamental do modelo

emiliano é o ambiente inovador. Como vimos anteriormente, Marshall chamou

esse ambiente dos distritos especializados de "atmosfera industrial", que se

concretiza através de um processo histórico, que sedimenta no território o

saber produtivo e institucional, um capital acumulado durante gerações. A

intervenção do poder público deve ser entendida no sentido de reforçar as

instituições, que historicamente, garantiram a preservação das suas

características essenciais, de forma a potencializar o desenvolvimento desse

sistema produtivo e garantir a sua perpetuação em um ambiente de

concorrência internacional cada vez mais acirrada, principalmente em relação

à grande empresa.
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A ortodoxia do desenvolvimento

Ao estudar o caso emiliano, pode-se encontrar uma referência para o

rompimento de certas idéias deterministas sobre o desenvolvimento

econômico local. Podemos considerar como teorias deterministas os modelos

explicativos mais ortodoxos, principalmente os que defendem a idéia de que o

desenvolvimento econômico se dá de forma a superar etapas evolutivasv. De

acordo com essa visão, o diferencial de estágios entre diversas regiões ou

países deve-se aos "acasos históricos", os quais fizeram despertar,

primeiramente em algumas regiões, as etapas iniciais desse processo

inexorável de desenvolvimento. O desenvolvimento diferenciado entre as

regiões levaria a uma hierarquia entre as regiões mais desenvolvidas, que

criariam certos produtos, e as mais atrasadas, que receberiam esses produtos

após a sua banalização, criando o chamado ciclo do produto de Vernon.

Uma outra ortodoxia é a teoria da dependência, segundo a qual o

subdesenvolvimento de alguns explica-se pelo desenvolvimento de outros,

pois a riqueza alimentava-se da miséria. Isso era explicado pelas relações de

dominação política e pela concorrência do mercado mundial, que impedia de

modo duradouro a rota de ascensão dos subdesenvolvidos. Assim se

consolidaria "uma divisão internacional do trabalho entre um centro dominante,

manufatureiro e terciário e uma periferia dominada, exportadora de bens

primários, agrícolas e minerais. A troca desigual proibiria a periferia de

acumular os meios para sua decolagem. Além disso, os progressos da

competitividade do centro imporiam a essa periferia 'barreiras à entrada' cada

vez mais altas" (Lipietz 1994).

Essas teorias estruturantes começam a ser questionadas justamente

quando se buscam explicações para o desenvolvimento de áreas periféricas.

37 Segundo essa teoria, as regiões deveriam passar pelas mesmas fases: a pré-industrial (primária), a
industrial (secundária) e pós-industrial (terciária, ou mesmo quaternária) (Benko, 1994).
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o caso italiano é um deles, que passa a ser um exemplo de desenvolvimento

local endógeno. Mas devemos colocar tal exemplo como rompimento de uma

lógica determinada pela grande empresa, que submete o espaço e sua

reprodução? Essa seria uma ingenuidade. Podemos colocá-lo como uma

forma possível de sobrevivência do local, que organiza suas potencialidades,

navegando nos interstícios da reprodução do grande capital, pois tais espaços

existem e podem ser aproveitados de forma a democratizar o acesso ao seu

produto. Não é uma solução estruturante, nem devemos ter o otimismo de

pensar que poderia sê-lo, mas é uma fonte inspiradora a outras localidades,

que por semelhança de algumas características, podem utilizar positivamente

o exemplo aqui apresentado.

Podemos discutir outros elementos menos perceptíveis e igualmente

transformadores. Não cabe voltar, por exemplo, à questão da competitividade

da pequena empresa, pois isso foi tratado a exaustão, mas devemos atentar

ao tipo de indústria a que nos referimos. As teorias deterministas do

desenvolvimento econômico, ao apontar uma hierarquia do espaço dada pela

divisão territorial do trabalho, mostram também que o centro desenvolvido se

caracteriza por possuir indústrias mais dinâmicas, que provocam efeitos

positivos em toda a economia. Isso pode ser notado com a indústria

automobilística e de bens duráveis nas décadas de cinqüenta e sessenta,

posteriormente, com a indústria eletrônica e, atualmente, com a tecnologia da

informação. Obviamente, notaremos uma correlação entre os países e regiões

que abrigaram essas indústrias e níveis elevados de renda. Mas, observando o

caso italiano, temos regiões com alta participação no comércio internacional,

que se destacam pelo PIB per capita e pelo nível de vida elevado. Esse é o

caso de Modena, Parma e Bolonha, que se destacam por possuírem indústrias

de setores tradicionais, respectivamente: têxtil, alimentício e o metal-mecânico.

Sem contarmos a cerâmica, na província de Modena, mais precisamente na

comuna de Sassuolo, e a calçadista, também presente em Bolonha, que

ocupam posição de destaque. Ou seja, é possível uma inserção econômica
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competitiva a partir da transformação tecnológica de setores tradicionais, num

processo contínuo de internalização de etapas produtivas e de agregação de
valor ao produto final.

Podemos ilustrar essa colocação com um exemplo. A produção de

cerâmica, que poderia ser tomada como o mais tradicional dos setores citados,

não se restringe ao produto final. O maquinário é feito na região em

consonância com os requisitos dos produtores finais; os centros de serviço

pesquisam novos materiais e tendências da decoração; os arquitetos

participam desse processo, elaborando maneiras de visualizar a concepção

dos projetos, através de software e catálogos criativos, ou seja, tranformando

um produto repleto de restrições em algo sofisticado. O importante, nesse

exemplo, é transmitir a idéia ao administrador público que qualquer

intervenção não deve prescindir do conhecimento apurado das características

locais, sua vocação e inserção no sistema econômico, tentando entender as

formas objetivas de agregar valor à produção local.

Finalizando, cabe colocar uma última pergunta: qual a importância do

caso italiano para o que se coloca atualmente, em termos de desenvolvimento,

ao Brasil? Essa é uma reflexão interessante de ser feita, principalmente pela

enorme distância que separa a formação histórica dos dois países. Mas, sem

retroceder muito para explicar as diferenças, podemos partir da citação de

Milton Santos (1999), ao tratar os efeitos da onda globalizante na produção do

que ele estava chamando de "deficientes cívicos":

"A globalização, como agora se manifesta em todas as partes do

planeta, funda-se em novos sistemas de referência, em que noções clássicas,

como a democracia, a individualidade forte, constituem matéria predileta do

marketing político, mas graças a um jogo de espelhos, apenas comparecem
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como retórica, enquanto são outros os valores da nova ética, fundada num

discurso enganoso, mas avassalador. Em tais circunstâncias, a idéia de

emulação é compulsoriamente substituída pela prática da competitividade, o

individualismo como regra de ação erige o egoísmo como comportamento

quase obrigatório, e a lei do interesse sem contrapartida moral supõe como

corolário a fratura social e o esquecimento da solidariedade. O mundo do

pragmatismo triunfante é o mesmo do "salve-se quem puder", do "vaie-tudo",

justificados pela busca apressada de resultados cada vez mais autocentrados,

por meio de caminhos sempre mais estreitos, levando ao amesquinhamento

dos objetivos, por meio da pobreza das metas e da ausência de finalidades".

Essa citação ressalta o extremo de um outro projeto, que se

apresenta, atualmente, nas escolhas políticas. Os princípios e conseqüências,

apontados por Santos, mostram uma contraposição muito clara ao projeto local

emilíano: a ausência de solidariedade, a desagregação do coletivo e do

espírito público. Claramente, são aspectos desagregadores causados por um

projeto que tem como visão de mundo a concorrência e o livre mercado, em

que "o mais forte sobrevive", "quem não tem competência não se estabelece",

entre outros corolários que o equilíbrio entre a cooperação e a competição do

caso emiliano se contrapõe. Não estamos negando o mercado, mas apenas

colocando que existem formas possíveis de alocação eficiente de recursos e

socialmente mais interessantes.

A importância dessa passagem é realmente provocar a reflexão que,

em última instância, permeou a motivação para esse estudo: qual é o espaço

de intervenção sobre os rumos econômicos do território? O quanto é inevitável,

principalmente às regiões mais atrasadas, os efeitos "avassaladores" de uma

lógica global? O caso emiliano mostra que, apesar dos fortes determinantes

históricos, existe espaço criativo para a intervenção pública capaz de constituir,

não um modelo, mas uma alternativa.
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o caso aqui apresentado não se trata de um deslumbramento quanto

a uma forma de desenvolvimento. Podemos entender, com clareza, que esse

desenvolvimento está condicionado à formação do território e que as

empresas que ali produzem estão inseridas no capitalismo global. Tanto que

muitas delas encontram-se no Brasil, participando ativamente de um dos

maiores processos de internacionalização e concentração industrial e nem por

isso estamos ouvindo, no debate, palavras como solidariedade e cooperação.

Ao dizer que o caso emiliano representa uma alternativa, estamos

colocando a esfera das decisões políticas como responsável pela escolha de

um projeto de desenvolvimento. O Brasil claramente tem o seu, que de forma

alguma passa pela preocupação com um planejamento regional. Retomemos

uma das perguntas colocadas acima: é possível as lideranças locais se

contraporem à lógica globalizante e aos seus efeitos, apontados por Milton

Santos?

Primeiro, devemos lembrar o que foi apontado anteriormente sobre o

que o caso representa em termos de rompimento de certas ortodoxias.

Levando em conta que o Brasil situa-se na periferia e constitui-se de outras,

encontra-se espaço para discutir a inserção do país e de suas periferias no

sistema econômico. A Amazônia não poderia formar um distrito que une o

extrativismo? O saber popular sobre as propriedades das ervas e a pesquisa

biotecnológica; ou as olarias de todo o interior paulista, a indústria têxtil de

Americana, a indústria calçadista no Sul (Vale dos Sinos), ou mesmo a

questão agrária no país, em nenhum momento entendeu-se a reforma agrária

como a possibilidade de reestruturação da agro-indústria. Sempre foi tratada

como uma questão iminentemente política. Isso demonstra um fato, existe uma

ausência de coordenação visando o desenvolvimento, apesar de existir uma

rede significativa de associações e institutos, públicos ou privados, que

trabalham com essa questão. Não existe no país bancos de desenvolvimento

que cumpram seu papel (com exceção do banco do nordeste), ou mesmo
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bancos com fortes ligações regionais (que tenham sobrevivido), fato muito
comum na Itália.

O administrador público que se propõe a intervir nos rumos do

desenvolvimento deve lembrar que o país tem dois desafios: reverter as

disparidades regionais e a concentração de renda. Pequenas empresas

aumentam o número de proprietários e adaptam-se perfeitamente à

flexibilidade forçada do atual mercado de trabalho brasileiro: trabalho em

domicílio, meia jornada, ou por contratação temporária. Mas também deve

lembrar que "um verdadeiro desenvolvimento deve ter outros elementos, como

o respeito à diversidade cultural, a valorização da solidariedade e da justiça,

alterações na relação humana com o meio ambiente e o fortalecimento da

sociedade civil. Desenvolvimento deve ser um processo de reprodução dos

povos em condições dignas, combinando crescimento econômico, condições

de vida, democracia política, autodeterminação, cidadania, possibilidade de

expressão e de participação nas tomadas de decisão e de direitos sociais"
(Sauer 1998).

A política industrial no Brasil, principalmente as medidas recentemente

tomadas pelos governos estaduais, concentram-se em incentivos fiscais e

subsídios no sentido de influenciar as decisões de localização de novos

empreendimentos. Nos municípios, notamos a proliferação de distritos

industriais, localizados próximos a vias de acesso, rodovias e ferrovias, e o

oferecimento de incentivos para que as empresas instalem-se nessas áreas.

Esse tipo de intervenção, pode ser enquadrada no chamado paradigma da

localização, que pretende única e exclusivamente atrair empresas. Isso pode

até ser importante, mas desde que baseado em algum planejamento sobre o

porque atrair empresas, que tipos de empresa, ou outras questões que devem

ser previstas para potencializar os ganhos com a ação.

Uma política industrial inspirada no exemplo emiliano estaria baseada

no chamado paradigma da informação, ou seja, medidas que visem, além do

estímulo à criação ou atração de novas empresas, proporcionarr um ambiente
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informativo capaz de apresentar vantagens de aglomeração para algum setor

ou indústria. Tais medidas não se restringem à infraestrutura física, mas a uma

boa articulação institucional, entre universidade, associações de produtores,

sindicatos, governo local, abrindo espaços para a discussão dos novos
projetos.

O município não precisa enfrentar essa tarefa de maneira isolada, os

consórcios de municípios são uma maneira eficaz de lidar com o problema.

Principalmente, pelo fato dos efeitos positivos e negativos causados pelo

desenvolvimento econômico extrapolam as fronteiras do município. Aliás, a

questão é regional, mas os governos estaduais, na maior parte dos estados

brasileiros, apresentam um distanciamento muito maior daquele verificado na

Emília Romanha com as comunas, além disso, os governos estaduais têm

atribuições mais variadas do que as regiões italianas. Esses fatores são

estimuladores da busca por outras formas de associação dos municípios,

repartindo os custos do esforço pelo desenvolvimento.

Obviamente, seria ilusório tentar reproduzir o caso emiliano que, como

vimos, seus principais elementos possuem uma raiz histórica. Mas, quanto ao

papel do poder público, é possível reverter a visão de intervenção que temos

no Brasil, no sentido de se tornar um coordenador de um projeto de longo

prazo. São raros os lugares onde a estabilidade política permite a execução de

um projeto mais longo, mas, com certeza, alguns poucos poderão ser

estudados futuramente.
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