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NOVAS IDÉIAS

As Novas Cidades-Estado
O texto que se segue é uma adaptação a partir da tradução do
informativo Arquetype Discoveries Worldwide de G. C. Lotaire
Rapaille.
Um novo modelo de crescimento e sucesso está sendo claramente redefinido no horizonte. Singapura agora é melhor que a
Suíça; e Dubai pode ser a nova Veneza. Isso é o re-emergir da
cidade-estado: independente, rápida em seus movimentos,
menos burocrática, alta densidade e simbolicamente, na maioria
das vezes, ao lado do mar. Pense sobre isso... Hong Kong, Veneza,
Singapura, Dubai, Macao, Mônaco. O que elas têm em comum?
Qual é o modelo?
Comércio é sua ideologia, importação/exportação, carregamento
e tecnologia fazem isso. Veneza nos eu tempo tinha os melhores
estaleiros. Hoje, a tecnologia da informação e a internet são o que
separa Singapura dos outros. Sem impostos ou com poucos
impostos, liberdade de empreendimento, bancos livres, livre
movimento de dinheiro, o resultado é maior renda que em qualquer outro lugar do planeta. A cidade-estado escolheu a criação
de riqueza em vez da distribuição de riqueza e atraiu todos os criadores de riqueza do mundo. Equidade pode ser atingida de duas
formas opostas. Todo mundo se torna rico ou mais rico
(Luxemburgo) ou todo mundo fica mais pobre (França, URSS).
Ou você cria uma atitude de luta de classe - mata os ricos (guilhotina) ou uma atitude de oportunidade igual (um dia eu ficarei
rico).
As cidades-estado são estados de alta densidade. A concentração
de uma população altamente qualificada em um espaço limitado
significa que você precisa concentrar suas energias em alta produtividade, alto retorno, alto valor, propriedades e alta eficiência
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(sem burocracia e sem impostos). Ao mesmo tempo, a alta densidade significa alta seguridade. O estado da lei, o respeito à propriedade individual e à segurança, combinado com uma população altamente educada cria o melhor ambiente para o investi-
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mento.
Esse é o novo modelo para o crescimento. Todo país que quer
crescer deveria ter muitas cidades-estado dentro de suas fronteiras, zonas de livre comércio para encorajar a criação de empregos. Por que Dalaware é mais rica (per capita) que Massachusetts
(impostochusetts)? Por que a Irlanda está 10 vezes melhor que a
França? Porque Delaware e Irlanda estão mais próximas do modelo da cidade-estado.
Essa a razão pela qual vamos dedicar nossa energia em 2008 para
descobrir o código da cidade-estado ao estudar Singapura e
Dubai (uma asiática e uma árabe). Esse trabalho pode ser seguido
de um para descobrir o código de Hong Kong e Macau.
Veneza não é mais uma cidade-estado. Séculos de sabedoria
foram destruídos por Napoleão, então foram os austríacos e finalmente pelos comunistas italianos que destruíram o seu espírito.
Hoje é apenas uma bagunça altamente poluída infestada de turistas gordos e bêbados com uma população residente que só
diminui.
Singapura e Dubai agora são as Venezas do século XXI. Mas qual
modelo elas seguirão? Las Vegas ou Zurich? Orlando (Disney) ou
Bahamas? Ou elas irão criar um novo modelo para a cidade-estado do futuro?

2

