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Victor Hwang, co-fundador, pesquisador e Diretor de Criação
da Venture T2, compareceu no auditório do prédico C, no
dia 18 de setembro. O tema de sua palestra foi “O segredo
para construir o próximo Vale do Silício”. Hwang mostrou
como Porto Alegre pode prosperar na nova economia.
O co-fundador da T2 fez uma analogia entre uma floresta
tropical e uma plantação. A ideia era explicar como surge
um ambiente mais propício para a inovação. Quando se fala
em plantação, segundo Hwang, logo se pensa em floresta. Porém, uma plantação
tem objetivos claros. No plantio se usam os elementos corretos para seu
crescimento, e quando nasce uma erva daninha, é podada para não contaminar o
resto da colheita.
Entretanto, em uma floresta tudo é aleatório. Lá, as ervas daninhas predominam.
“As ervas daninhas também estão presentes nos seres humanos”, explicou Hwang.
Nas florestas crescem coisas aleatórias. Ou seja, os títulos existentes não
importam, mas sim a interação efetuada.
Para Hwang, no modelo tradicional uma economia precisa possuir terra e capital. A
partir daí, desenvolvia uma estrutura de comércio. Porém, no mundo real não é
assim. Segundo o palestrante, tudo é controlado por seres humanos e são suas
ações que geram resultados, independente do que se tenha em mãos.
O palestrante ressaltou que a economia prospera no momento em que as
empresas ultrapassam todas as barreiras encontradas pelo caminho. Para isso
acontecer a empresa precisa estar em harmonia em todos os aspectos, as
pessoas tem que ser pragmáticas, tem que transitar em diversas opiniões para se
entrar em um consenso.
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A palestra de Vitor Hwang lotou o auditório do prédio C. Foto:
Victoria Campos

Hwang apresentou também um novo paradigma dizendo que não se pode inovar
qualquer coisa se o comportamento humano não for realmente ativo, para se inovar
tem que ter paixão pelo o que se esta disposto a fazer. É preciso construir as
raízes antes de construir os ramos, se fixar em algo antes de se ampliar. O
palestrante ainda insisitiu que muitas vezes as ervas daninhas podem se tornar
grandes árvores.
O prefeito José Fortunati compareceu ao evento. Em seu discurso sobre a inovação
de Porto Alegre disse que o início de tudo será a partir do momento em que jovens
capacitados deixarem de sair de Porto Alegre em busca de melhores
oportunidades em outras cidades. “Temos que fazer o movimento contrário,
precisamos criar uma estrutura que façam nossos jovens permanecerem em Porto
Alegre” ressaltou.
No evento, Fortunati entregou à Hwang um certificado e o nomeou embaixador de
Porto Alegre. O prefeito também presenteou o embaixador com um livro de
fotografias de Porto Alegre pois brincou que com tantos eventos ele não havia tido
tempo de conhecer a cidade.
Hwang agradeceu o novo cargo e disse que agora vai passar a chamar sua esposa
de embaixatriz. “Vou começar a convidar meus amigos para visitar a minha casa,
ou melhor, a embaixada” brincou.
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