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No Fórum de Inovação 2009, promovido pela EDP e pelo Brasil Econômico, especialistas 
atribuem às pessoas e às empresas o papel principal no processo de desenvolvimento urbano 
 
 
O sueco Kjell A. Nordström, pode-se dizer, é atento. Sua avaliação da contemporaneidade é 
simples e eficiente, como se fosse necessário apenas abrir um pouco os olhos para enxergar o 
que realmente está acontecendo no mundo. Extrovertido, divertido e com forte influência do 
mundo pop, ele não parece se incomodar com a fama de enfant terrible do mundo dos 
negócios - o que vê, inclusive, como um elogio. 
 
"Eu estou no ranking dos 50 melhores pensadores do  mundo como número 13. Eu, sendo o 
enfant terrible. Eu gosto disso. Por que não? Pelo menos eu sou diferente dos outros 49 da 
lista", diz. Professor do Institute of International Business da Faculdade de Economia de 
Estocolmo, ontem ele foi o principal palestrante do Fórum de Inovação 2009, promovido pela 
EDP Energias de Portugal e pelo Brasil Econômico, que contou também, como debatedores, 
com José Goldemberg, professor da Universidade de São Paulo (USP), Marcos Bicudo, 
presidente da Philips, e Roberto Loeb, arquiteto. 
 
A preocupação com soluções inteligentes para a preservação do meio ambiente e para o 
crescimento populacional mundial foi o principal tema do evento. Na platéia, personalidades 
como o arquiteto Ricardo Ohtake, diretor do Instituto Tomie Ohtake, Roberto Freire, presidente 
do PPS, o empresário português Jorge Mendonça e o presidente do Instituto Acende Brasil, 
Cláudio Sales, acompanharam debates sobre as soluções que as empresas já estão 
desenvolvendo para atender à demanda de energia que as cidades terão no futuro. 
 
O palestrante Nordström é enfático quanto ao principal segredo para a inovação e o 
desenvolvimento: o talento humano. São as pessoas que fazem diferença nas empresas e é 
baseado em seu talento que o capital terá condições de evoluir, diz o professor, que é contra 
teorias de que o capitalismo está sucumbindo com a crise internacional. "A crise não é do 
capitalismo, e sim de ética e de globalização", afirma. 
 
Nordström acredita que as companhias operam como máquinas capazes de se conectar e 
interagir de forma produtiva. Para isto, o segredo é buscar diferenciação. É seguindo este 
conceito que o jornal Brasil Econômico realizou, com o evento de ontem, a primeira de uma 
série de conferências em parceria com empresas, segundo o diretor de redação, Ricardo 
Galuppo. "Queremos contribuir para a discussão de temas importantes para o Brasil e fazer 
disso uma rotina", declarou Galuppo. E o tema da inovação na área energética é um dos que 
apresentam maior urgência, visto o desenvolvimento econômico do país. 
 
Antônio Vidigal, diretor de inovação da EDP Energias do Brasil, alertou que um dos maiores 
desafios globais da atualidade é encontrar fontes de energia renováveis. "Temos de inovar 
porque em 2050 o planeta estará 4 graus mais quente. Daí, como vamos sobreviver? Temos 
que juntar a tecnologia da informação com a tecnologia da energia", propôs Vidigal. Ele 
afirmou que a EDP está investindo em energia limpa em diversas áreas, como a de energia 
offshore, solar e mobilidade elétrica, entre outras. 
 
O presidente da EDP no Brasil, Antônio Pita de Abreu, destacou que até 2020 a EDP estará 
participando de uma "revolução energética". "Temos de ter capacidade para atender à 
demanda, já que até 2030 a energia consumida nas megacidades aumentará mais de 60%", 
previu. "Temos de pensar em ter uma menor predominância de combustíveis fósseis e mais 
energia eólica, por exemplo." 
 
O Brasil será um dos destaques neste desenvolvimento. Isso porque, segundo o presidente do 
Instituto Acende Brasil, Cláudio Sales, apesar do apagão que aconteceu recentemente, não se 
pode negar o rápido processo de inovação da matriz energética brasileira. 
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