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Serra Gaúcha como Zona de Inovação
Antonio Feldmann
A matriz econômica de Caxias do Sul dá sinais claros de fadiga. Estudos alertam para a redução acelerada dos indicadores de produtividade e competitividade. Os
empregos estão em baixa. A região que se consagrou pelas virtudes manufatureiras não consegue mais atrair novos empreendimentos. Indústrias estão optando por
investir no Sudeste. Avaliam que, sem respostas para a infraestrutura de transporte e logística, sua competitividade e perpetuação como negócio ficam
comprometidas. A decisão faz sentido. É influenciada pela ausência de soluções de curto e médio prazo em infraestrutura, obsolescência da estrutura existente e
pela morosidade na atualização de modais integrados de transporte para escoar a produção.
Para romper esse desencanto, que tem raízes estruturais, o primeiro passo é arrancar o véu do progresso assegurado pelo êxito obtido. É indispensável fazer um
diagnóstico realista da situação. Seja qual for o cenário, qualquer mudança de expectativa passa pela soma dos mais competentes formuladores da livre iniciativa,
poder público e academia. Este despertar para a necessidade de transformação já existe. É tempo de institucionalizálo para que, atuando em rede, formule ações
estratégicas a partir da base de excelência aqui instalada. A meta: levar ao reconhecimento via empreendedorismo colaborativo Caxias e região como polo inovador e
sustentável. A esse destino denominamos Zona de Inovação Sustentável.
Uma forçatarefa aglutinadora de profissionais de mercado com diferentes expertises, com um capital de relacionamentos que constituem a força da indústria
caxiense e serrana, contribuiria na formulação de diretrizes e ações estratégicas para viabilizar o upgrade da economia regional. A convergência de talentos num
ambiente culturalmente amigável proporcionaria a sustentabilidade desejada para os negócios. Uma Zona de Inovação Sustentável para a Serra Gaúcha é a proposta
para reverter a situação que angustia a todos. Já deu certo em outras economias no Brasil e no mundo.
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