
Executivo do Vale do Silício faz workshop inspirador na ESPM-Sul 

Victor Hwang – CEO, cofundador e diretor de criação da Venture T2 falou sobre inovação e 
empreendedorismo nas cidades. 

 

Transformar a cidade de Porto Alegre em um espaço diferente, criativo, inovador e fomentar o 
empreendedorismo sustentável colocando a Capital em evidência no cenário mundial. Esse foi 
o desafio proposto por Victor Hwang durante sua visita à cidade nesta semana. O executivo do 
Vale do Sícilio realizou seu terceiro e último workshop na noite da última quarta-feira (18/09) 
na ESPM-Sul, em evento promovido pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Movimento Porto 
Alegre CITE (Cidadão, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo) em parceria com a 
instituição. 

Na plateia, publicitários, jornalistas, empresários, designers, todos dispostos a pensar a cidade 
de um jeito novo e promover mudanças para torná-la melhor. Entre eles, Alfredo Fedrizzi, 
sócio-diretor da agência Escala e um dos idealizadores do CITE, Cézar Busatto, secretário de 
governança de Porto Alegre e Sofía Hernandez Chong Cuy , diretora artística e curadora- geral 
da Bienal. 

Na abertura do evento, o prefeito José Fortunati manifestou sua satisfação em participar do 
movimento. “Não tenho dúvida que essa iniciativa tenha impactado positivamente o local em 
que vivemos. Quando a gente pensa uma cidade em termos históricos, observamos que, 
muitas vezes, ela muda seus rumos por diversos fatores. Precisamos reinventá-la buscando 
novas oportunidades”, destaca. Em seguida, Fortunati entregou um certificado de embaixador 
de Porto Alegre ao palestrante para simbolizar a construção de uma relação de parceria 
duradoura, e brincou: “Receba esta homenagem e garanta que pelo menos falará bem da 
cidade”. 

Simpático, autêntico e com uma proposta inovadora de pensar a construção e o 
desenvolvimento das cidades, o pesquisador, investidor, credenciado como um dos grandes 
nomes do mercado no segmento que representa, Hwang logo estabeleceu uma relação de 
empatia com o público. E provocou a todos sugerindo que  pensassem sobre três regras que 
norteiam suas vidas. A partir delas, falou sobre a importância de compartilhar sentimentos e 
desejos na busca do bem estar coletivo. 

O pesquisador mostrou estudos e cases voltados à aceleração de ecossistemas criados para 
estimular a inovação e o empreendedorismo. A imagem de uma porta aberta e do outro lado 
uma floresta tropical foi utilizada para explicar como criamos essa renovação nas cidades. 
Segundo ele, a floresta representa um espaço diversificado, cheia de possibilidades e de 
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imprevistos, no qual o imponderável se faz presente o tempo e não existe controle. Já uma 
plantação, outro exemplo citado, é um sistema com controle, onde existe previsibilidade. Para 
Hwang, os mesmos princípios que usamos para a biologia valem para a economia ao analisar 
os aspectos de uma cidade. “São as ligações entre os ativos que fazem a diferença. As cidades 
não podem ser desconectadas de seus indivíduos, devem ser mais humanas e com uma vida 
econômica voltada à natureza”, afirma. 

Para ele, os modelos em que os espaços urbanos são construídos são como plantações, onde 
tudo é como uma linha de montagem e é preciso buscar um novo paradigma para a inovação. 
“Quando estive aqui há 10 anos vi muitas oportunidades, só que o jogo mudou e tudo parece 
não fazer sentido neste contexto contemporâneo”, destaca. 

De acordo com o investidor, o sucesso futuro da cidade depende de seu povo e da capacidade 
das pessoas em interagir, colaborar e criar coletivamente. Mas é preciso mudar o 
comportamento das pessoas. “É importante encontrar novos espaços para colaborar, é 
necessário criar equipes com diversidade para inovar, buscar problemas e soluções. A inovação 
já está dentro dos brasileiros, mas existe muito medo e muitas barreiras porque as pessoas 
não compartilham suas regras”, alerta. 

O Vale do Silício foi utilizado como exemplo para mostrar que é possível construir ecossitemas 
inovadores a partir de uma perspectiva mais humanista. “O Vale do Silício não é um local 
apenas, é um estado de espírito que pode existir em qualquer lugar do mundo”, enfatiza. A 
seguir, apresentou sete regras praticadas na região:  quebrar as regras e sonhar; abrir portas 
e ouvir as diferentes formas de ver o mundo; confiar e ser confiável ao fazer negócios; fazer 
justiça e não visar somente às vantagens nas relações; experimentar e interagir juntos; errar, 
falhar e persistir; fazer favores sem esperar nada em troca. 

Para encerrar o encontro, o palestrante sugeriu que todos se reunissem em grupos para fazer 
um mapeamento do que está acontecendo em Porto Alegre. Depois, propôs um debate na 
busca de soluções e novos caminhos.  

Fonte: Portal da Propaganda. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/38413-executivo-do-
vale-do-silicio-faz-workshop-inspirador-na-espm-sul>. Acesso em: 24 set. 2013. 
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