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Pacto para alavancar Serra Gaúcha
Antonio Feldmann
As dificuldades econômicas que atravessam o mundo e impactam o País têm feito aflorar preocupações até mesmo na região mais desenvolvida do Rio Grande do
Sul. Há um sentimento de que a competitividade da nossa matriz de geração de riquezas que nos trouxe até aqui, possivelmente, não garanta sucesso futuro.
Temos participado de grupos de estudo preocupados com o cenário de transformação que ocorre em outras áreas e economias do planeta. Núcleos produtivos que,
pressionados por crises estruturais, submeteramse a um autodiagnóstico, identificando potencialidades, riscos decorrentes da cristalização de conceitos, tudo para
retomar o crescimento. Especialistas em diagnósticos de desenvolvimento urbano têm apontado estratégias de "produção avançada", para mudar de paradigma. Ao
buscar a cultura de inovação a partir da economia tradicional para alavancar a nova economia, criase um novo modelo de negócios: a viabilização de ações
convergentes entre Estado, município e iniciativa privada.
O que nos leva a pensar num futuro promissor é a estrutura que a região já tem e os mercados que conquistou. Para isso, a região precisa reconhecer e compartilhar
suas expertises. Estudos asseguram que num raio de 60 quilômetros dos nossos municípios está o mais diversificado polo econômico urbano e rural do País. A Serra
Gaúcha tem uma das maiores concentrações de universitários do Brasil.
Uma população considerável de inteligências conectadas em inovação. O ambiente que encontram para desenvolver seus talentos é de primeiro mundo, com
inserções práticas em milhares de empresas presentes nos cinco continentes. Precisamos consorciar esse capital de conhecimento a favor da sustentabilidade.
Contrapondo o cenário negativo, a Serra Gaúcha conecta esforços na atração de jovens talentos do Brasil e do mundo para conviver num ambiente amigável de
negócios. Estamos propondoTweet
um pacto
2 de reconversão da base econômica da Serra Gaúcha numa Zona de Inovação Sustentável. Precisamos dialogar com o novo.
É a visão.
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