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“Deve haver um engajamento

PUBLICADO EM 29/11/15 - 03h00

JULIANA SIQUEIRA

Inovação. Diversidade. Relacionamento. Nos últimos tempos, essas palavras têm tido um
grande poder de propagação. Elas foram, inclusive, utilizadas na palestra “Inteligência
Coletiva e Governanças Urbanas: redesenhando a cidade”, de Alejandro Castañe, sóciodiretor e consultor sênior da Garimpo de Soluções. No entanto, tiveram uma abordagem
muito mais ampla do que a convencional: afinal, como elas podem atuar na construção
de uma cidade melhor?

Conforme ponderou o profissional, embora muito se fale a respeito de inovação e a
maioria das pessoas a considere, de fato, necessária, há, ainda, aqueles que têm medo
dela. Isso está muito relacionado à educação, àquilo que se tem passado para as
próximas gerações. “Devemos sempre pensar em como estamos preparando os jovens
para as transformações do mundo, que exigem produções diferenciadas”, ressaltou ele.
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Isso passa, então, pela diversidade. Conforme ele ponderou, é importante estar sempre

buscando
nova forma de olhar, valorizando, inclusive,
o que se tem feito não só ao
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nosso redor, mas em lugares mais distantes. “É a questão do compartilhar. Podemos
fazer a seguinte pergunta: ‘o que estão fazendo em algum lugar e o que eu posso trazer
para perto de mim?’. Deve haver um engajamento efetivo, que une a ação e a reflexão”,
destacou.
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E é justamente nesse engajamento que reside a necessidade de ele ser uma característica
de todos. Castañé frisou que a governança pública tem as suas responsabilidades, mas as
pessoas devem também se perguntar o que elas podem fazer para ajudar. “E a nossa
responsabilidade?”, instigou ele.

Conforme o palestrante destacou, é preciso unir forças entre a administração pública, os
empresários, as organizações governamentais e também os cidadãos. Mas, claro, para
que isso ocorra, é importante existir algo mais.

“É preciso ter as ferramentas para isso. A tecnologia, por exemplo, é uma delas. Cada
um pode desempenhar o seu papel para fazer a diferença. Um complementa o outro.
Quanto mais gente tivermos para realizar algo, mais soluções teremos”, disse.

Ele finalizou a palestra afirmando a precisão de as pessoas buscarem sempre
informações, principalmente em uma época em que elas estão cada vez mais acessíveis.
“A internet é uma das formas de fazer isso, muito rica, inclusive. Há muita gente
inovando em todo o mundo. Devemos aproveitar as oportunidades”.
O que achou deste artigo?
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