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As razões do benchmarking 
entre Rio Grande do Sul e a 

região do Veneto 



è um modelo bem 
sucedido, com resultados 

concretos e visiveis



è um modelo apropriado e 
de pequenas atividades e 

com tecnologias acessiveis



que o Brasil está
se tornando uma nova 

potencia emergente e tem 
que se orientar na escolha 
das formas e dos métodos 
de desenvolvimento e de 

progresso





Superficie :  Kmq  18.365
Habitantes : 4.540.853
Prefeituras : 581
Empregados :  1.982.000 (Agricoltura : 4% -
Industria 42% - Outras Atividades : 54%)
Desemprego : 3,4%
Numero das Empresas : 450.000
Empresas por 100 habitantes : 10
Turismo : 58 milhões de pernoites
Export : 38.637 mihlões Euro
Ativo Import/Export : 9.000 milhões Euro

Apresentação da Região 
do Veneto (2003)



VENETO NORDEST ITALIA VENETO / 
NORDEST

VENETO / 
ITALIA

Prodotto Interno Lordo
(mln €)

117.135,0 290.506,9 1.300.930,0 40,3% 9,0%

PIL per abitante
(€)

25.959,2 27.354,0 22.633,7 -5,1% +14,7%

PIL per unità di lavoro
(€)

53.213,7 54.560,4 53.669,2 -2,5% -0,8%

Inicio ( 1951 ) =  5.000,00 

atual   ( 2003 ) = pib 25.000,00   Exportações 38.000,00 mln
Elaborazioni Centro Studi Sintesi su dati Prometeia Calcolo

PIB per capita 2003 (€)



As formas do desenvolvimento 
Local

As formas principais e mais significativas na 
sua história e na perspectiva futúra são :

• os distritos
• os Pactos territoriais
• os Grupos de ação local do programa europeu

Leader
• os Projetos Integrados Territoriais
• a Agenda 21
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A BUSSOLA DOS VALORES
Satisfação do cliente

Espìrito do time Criatividade e inovação

Capacitação
profissional

Crescimento
pessoal

a                                                            

participação

Clima positivo e qualidade da vida

-
-

R.T.
.

Etica

Empresa



“As novas tecnologias da 
comunicação e das redes

São as forças impulsionadoras que 
criam e alimentam a imensa 

economia global,mas ao mesmo 
tempo fazem com que todos os seus 

componentes, ainda que 
pequenissimos, se tornem mais 

potentes e visiveis “



As novas economias

A economia das experiencias e 
a economia da felicidade (well 

being) :
Atribuição de um maior valor 
aos fatores intangiveis que aos 

tangiveis nas relações 
econòmicas



ATIVOS    INTANGIVEIS
1941 :18% 
2004 : 70%

Microsoft : 90%
Turismo : 75%

Disney-Fiction etc.: 80%
Armani : 77%



A economia das 
experiencias e das emoções



La economia de las experiencias come economia del tercero milenio

__________________________________________________________________________________________________________________
Hasta  inicio '800 Hasta 1970 Hasta  2000 III°milenio

Oferta economica  commodity  bienes servicios experiencias

Economia agricola industrial de servicios de las experiencias

Funciòn  economica extraer fabricar proveer montar escena

Naturaleza de la offerta funcional tangible intangible memorable

Atributo
clave

natural estandard personalizado personal

Método de proporcionar almacenar
cantitades

renovar
los almacenes

on demand
sin almacenes

revelado o emitido
periodicamente

vendedor mercader productor proveedor director de escena

comprador mercado fìsico utilizador cliente huesped

Factores de demanda Caracteristicas
naturales

Caracteristicas
distintivas

beneficios Sensaciones
emociones
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A economia da felicidade







“O bem-estar não è um conceito 
somente econòmico,màs psicològico e 

define o proprio estar bem 
( well being). 

As vantagens econòmicas não são mais 
suficientes para realiza-lo “

( Anthony Giddens-A terceira via)



O desenvolvimento local è um 
“outro”desenvolvimento

O desenvolvimento local não è um o 
desenvolvimento tradicional em 

“miniatura”,mas um desenvolvimento 
alternativo e uma maneira alternativa de 

atuar a polìtica : sem asimetrias, sem 
submissão o sujeição, com finalidades 

partilhadas, um senso forte de identitade e 
de participação. 



A opção estratégica do desenvolvi-
mento local

Foi muito importante para o Véneto : não somente porqué 
o nosso territorio conseguiu este modelo, mas porqué os 

resultados que este modelo deu são uma prova que 
funciona, que cria a riqueza e ao mesmo tempo asegura e 

garante a sua melhor distribuição e inclusão.
De fato hoje o problema maior não è tanto a criação da 

riqueza quanto a sua distribuição. As tendencias atuais no 
mundo globalizado està piorando a eqüidade e o ùnico 

capitalismo que aparece seja um perfeito capitalismo seja 
uma perfeita democracia econòmica è o capitalismo da 

forma véneta, como capitalismo difuso e local.



A riqueza das nações

è uma casa mòvel que caminha ora aquì ora alì

“C’è stato un tempo in cui i vantaggi si erano spostati da Roma ad
Alessandria d’Egitto, da Alessandria d’Egitto a Costantinopoli, da
Costantinopoli a Venezia e Genova, da Venezia ad Amsterdam, da
Amsterdam a New York, e così via. Ovunque vi erano i “fattori
critici di successo” giusti per quel tipo di rivoluzione economica in
corso, a condizione che la gente di quell’area, di quella regione o di
quella nazione avesse abbastanza intelligenza strategica, creatività e
autostima per cogliere il momento favorevole”

(Romano Toppan , A Veneza Oriental como laboratorio de 
desenvolvimento local , Editor Franco Angeli, 2004)

.



A riqueza das nações
è uma casa mòvel que caminha ora aquì ora alì

Em 1530 , quando Veneza era a 
capital da economia e da finança 

mundial, Nova York era um 
campo de batatas



O Brasil e Rio Grande do 
Sul 

Quais são as vantagens 
competitivas do Brasil ? 
Quais são as vantagens 
competitivas das terras 

gauchas ?



Marketing territorial 
integrado

Na época da competitividade global 
as vantagens  de uma estratégia 
territorial, que aposta sobre a 

qualidade e a integração da oferta de 
productos e serviços da àrea, são cada 

vez mais evidentes.



Os assim chamados Consórcios de Garantia ou aval solidário
(“Confidi”) das micro, pequenas e médias empresas têm tido, na
Itália, um notável desenvolvimento come em nenhuma outra
nação no mundo.
Tal fenômeno se manifestou nas suas máximas dimensões no
nosso País, que desde os anos 50 do século passado viu nascer e
multiplicar-se um numero enorme de empresas de pequenas e
pequeníssimas dimensões até chegar, hoje, a ter uma empresa a
cada dez habitantes.

OS CONSORCIOS DE 
GARANTIA COLETIVA 

“FIDI” DAS PME NA ITALIA



As incubadoras dos Consórcios foram as organizações sindicais de
categoria, a partir das associações de pequenas empresas na
metade dos anos 50. Depois vieram os Consórcios do terciário e da
industria no inicio dos anos 70.
Hoje se conta um milhar de Consórcios na Itália, de todos os
setores (os últimos sendo aqueles da agricultura e do turismo). A
dimensão dos mesmos é geralmente provincial mas com a lei
quadro dos consórcios se quis levar tais organismos a uma
dimensão mais ampla e estruturada no âmbito da lei bancaria
italiana, sob o controle do Banco da Itália.



A razão principal que esta na base do surgimento dos “Confidi”
foi, para as associações dos pequenos empresários e dos
comerciantes, aquela de unir muitos pequenos empresários que
individualmente tinham pouco poder de negociação em relação
ao sistema de crédito. Os sócios dos “Confidi”, garantindo-se
reciprocamente uns com os outros, multiplicavam por “n” vezes
a força de negociação individual e conseguiam obter dos
bancos maior quantidade de crédito a custos menores.
Me coloco na posição de responder a três questões sobre os
Consórcios de Garantia:



Qual é a filosofia de tais consórcios?

O núcleo central do seu funcio-
namento?

O resultado econômico alcançado?



Sistema de crédito italiano desigual: custa duas ou três vezes mais aos pequenos
empresários e às famílias do que às grande empresas e aos grandes ricos.

A missão dos Consórcios de Garantia é, portanto, aquela de fazer com que o
serviço do crédito seja equamente concedido a toda a clientela e possivelmente
tenha o mesmo custo para as mesmas formas técnicas de concessão, com
paridade de rating, prescindindo do tipo de cliente.

Hoje 100 mil pequenas empresas no Vêneto e mais de um milhão na Itália
pagam o custo do dinheiro como as grande empresas e mediamente causam aos
bancos perdas por insolvência inferiores à média.



The Toronto Film Cluster

Pool of  skilled labour

Geographic pool 
of  firms, producers

External market

Recruiting 
Chains

Signalling, 
marketing

Personal 
Networks

Signalling

Cross 
attraction







Quais são os papeis das nossas associações 
neste momento económico e social ?



Mercado e democracia
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