
O design tem sido entendido ca-
da vez mais como uma aborda-
gem de transformação e inova-
ção não apenas de produtos e
serviços, mas de processos, pen-
samentos, práticas e contextos.
Partindo dessa premissa, o pro-
jeto Conexões Criativas encerra
seu ciclo de debates hoje com o
tema “Cidade de Design e De-
sign de Cidade”. O encontro é
gratuito e acontece às 19h30 no
Theatro São Pedro. Os interessa-

dos também podem assistir pe-
lo site www.pensarte.org.br.

Reinventar cidades, com
seus problemas e soluções, re-
quer novos olhares e propostas.
Para tanto, será abordado o ca-
so referencial de Montreal —
por Marie José Lacroix —, cida-
de que respira e transpira de-
sign em sua economia. A espe-
cialista dirige o escritório de De-
sign de Montreal. O evento con-
tará com mediação do arquiteto
e urbanista Jorge Wilheim —
que foi consultor do Ministério
dos Esportes para Olimpíada de
2016 e liderou o consórcio que

elaborou os estudos urbanísti-
cos para as estações do trem de
alta velocidade (TAV). Foi res-
ponsável pela montagem e arti-
culação da Conferência Habitat
2 da ONU (Istambul, 1996). A
economista e urbanista Ana Car-
la Fonseca também participará.

Ao longo do ano, o Conexões
Criativas promoveu oito encon-
tros para debater as relações en-
tre cultura, economia e criativi-
dade no espaço urbano. Reuniu
grandes nomes, trazendo profun-
didade e abrangência a temas
inéditos relacionados à econo-
mia criativa e às cidades. ■ N.F.

Acervos de 13 instituições brasi-
leiras receberam certificados
que asseguram sua inclusão no
Programa Memória do Mundo
da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e
Cultura (Unesco). Três das insti-
tuições foram contempladas
com certificado de nominação
no Registro Regional para Amé-
rica Latina e Caribe do Memória
do Mundo, enquanto as demais
tiveram as documentações reco-
nhecidas no Registro Nacional
do programa.

A Fundação Biblioteca Nacio-
nal (FBN) obteve o reconheci-
mento regional para o Atlas e
Mapa do cartógrafo Miguel An-
tônio Ciera. O Instituto de Estu-
dos Brasileiros (IEB), da Univer-
sidade de São Paulo (USP), jun-
tamente com a Bibliothéque
Saint-Geneviève, de Paris, rece-
beu o certificado do Registro Re-
gional pela coleção de documen-
tos do historiador francês Ferdi-
nand Denis (1798-1890), um es-
tudioso do Brasil do século 19.

O terceiro conjunto contem-
plado com o certificado regio-
nal do Memória do Mundo é o
do Fundo Comitê para a Defesa
dos Direitos Humanos dos Paí-
ses do Cone Sul (Clamor), per-
tencente ao Centro de Docu-
mentação Cientifica (Cedic) da
Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo (PUC-SP).

“Recebemos mais de 40 pro-
postas este ano, e elas foram
analisadas pelo comitê, que
contou com o apoio de especia-

listas das respectivas áreas”, diz
o presidente do Comitê Regio-
nal para a América Latina e o Ca-
ribe do programa da Unesco, Vi-
tor Fonseca. Criado pela Unes-
co em 1992, o Memória do Mun-
do reconhece documentos, ar-
quivos e bibliotecas de grande
valor internacional, regional e
nacional.

Segundo Fonseca, a destrui-
ção de acervos durante a guerra
civil na antiga Iugoslávia foi a
grande motivação, na época, pa-
ra a criação do Memória do Mun-
do. O comitê para a América La-
tina foi implantado em 2000 e,
desde então, concedeu certifica-
dos a 84 conjuntos de documen-
tos, dez deles brasileiros.

O Comitê Nacional do Brasil
(MOWBrasil) do programa da
Unesco concedeu desde 2007
certificados de registro nacio-
nal a 55 acervos. Este ano foram
contempladas documentações
da Fundação Getulio Vargas
(FGV); Fundação Biblioteca Na-
cional (FBN) e do Museu impe-
rial; entre outros.

Todos os acervos brasileiros
incluídos no Programa Memó-
ria do Mundo da Unesco pode-
rão ser vistos pelo público, com
entrada franca, a partir de 26
de fevereiro, quando o Arquivo
Nacional inaugurará uma expo-
sição em sua sede, na Praça da
República,173, no centro do
Rio. ■ Paulo Virgilio, ABr

Cidades e design em debate

Passei 13 anos da minha carreira trabalhando e envolvi-
do com tecnologia. Meu primeiro emprego foi na área
de suporte em um provedor de Internet. Sempre acredi-
tei que a minha carreira seria construída trabalhando
com a minha paixão.

Percorri um caminho desafiador até decidir empreen-
der e fundar minha startup. A motivação era ter meu
próprio projeto, e construir algo de valor para socieda-
de. O que eu não sabia era que essa transição seria o
maior desafio de todos, e que eu teria que recomeçar al-
gumas coisas, até aquelas que eu já havia conquistado.

Quando tive a ideia sobre minha empresa há dois
anos, era difícil escutar alguma coisa sobre startup, em-
preendedorismo digital, investimento anjo ou ecossiste-
ma. Diferentemente, hoje, percebo quanta gente em-
preende por motivos de oportunidade ou porque acha
legal a modinha. Já eu acredito em fazer por uma moti-
vação certa.

Há muito tempo parei de usar uma palavra, na verda-
de substitui por outra: “difícil” por “desafio”. E, sim,
empreender é, em minha opinião, o maior desafio de
uma decisão de vida.

Às vezes escuto as pessoas dizerem: “Vou arriscar e
trocar de emprego!”. Não arriscamos trocando de em-

prego, arriscar mesmo
é quando nos responsa-
bilizamos por outras
pessoas, é quando deve-
mos satisfação para a so-
ciedade ou para nossos
clientes, quando temos
um compromisso com
nossos colaboradores,
sócios e investidores.

Em uma entrevista
para uma revista, uma
jornalista me questio-
nou: “A pessoa nasce
empreendedora?”. A
minha resposta foi o
que aprendi nesses
dois últimos anos, por
que aprendemos com o

tempo e com a experiência. Disse para ela que acredita-
va que ninguém nascia com o dom para empreender, e
sim com a percepção de algumas características pes-
soais somadas ao modelo mental de cada pessoa. Desta-
quei então três pontos: facilidade em lidar com as in-
certezas, ambiente e resiliência.

O primeiro é porque estamos falando de risco, e a in-
certeza do negócio é constante. Muitas pessoas não su-
portam a ideia de não ter a segurança de um salário no
fim do mês, ou a responsabilidade de não ter os recur-
sos suficientes para pagar seus colaboradores.

O segundo vem embalado de uma história: quando
era adolescente, lembro-me da minha tia no interior de
São Paulo que fazia sonho e salgados para vender. Ela
queria melhorar, crescer e trabalhava para isso. Tam-
bém passei por médias empresas, onde trabalhava dire-
tamente com o empreendedor. Era bacana a experiên-
cia de estar ali vendo como era o dia-a-dia, as dificulda-
des de alguém para construir algo, mas com paixão,
com uma motivação que não deixava desistir.

E por último, resiliência. A melhor definição de resi-
liência em minha opinião é de Conner-Davidson, que
diz que empreendedores mais resilientes apresentam
uma melhor adaptação frente às mudanças e obstácu-
los, ou seja, os “desafios”. Quando decidimos empreen-
der, sofremos um impacto, percebemos como é duro o
dia a dia, que não temos ajuda o suficiente, que o am-
biente é hostil, que é difícil encontrar bons profissio-
nais, acertar o produto, validar etc... E que erramos! E
entendemos que é assim que podemos crescer, que as
dificuldades fazem as oportunidades e que a curva de
aprendizagem nos ajuda a crescer. ■

Instituições brasileiras
no Memória do Mundo
Programa da Unesco efetuou 13
inclusões, entre elas a Fundação
Biblioteca Nacional e o IEB

O debate acontece hoje entre
Marie José Lacroix, Jorge
Wilheim e Ana Carla Fonseca

Resiliência sim,
loucura não!

Rafael Andrade/Folhapress

FERNANDO CANUTO
Fundador e CEO do bougue,

portal especializado em

assessoria para a contratação

on-line de serviços para

casa ou escritório

Há muito tempo
parei de usar
uma palavra, na
verdade substituí
por outra: “difícil”
por “desafio”. E,
sim, empreender
é, em minha
opinião, o maior
desafio de uma
decisão de vida

BibliotecaNacional: reconhecimentopeloAtlasdeMiguel Ciera
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Inovação & Economia Criativa, p. 16.




