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Um bate papo com o Gênio

Leonardo da Vinci

Pérsio Alberto Mandel (*)

No Museu da Imagem e do Som (MIS) de 
São Paulo, foi inaugurada a exposição “Le-

onardo da Vinci 500 anos de um gênio” 

( http://bit.ly/mis_davinci ),  e recomendo que 
você, caro leitor, vá experimentar.

Estudiosos classifi cam Leonardo da Vinci, 
como Gênio dos Génios, já que ele foi multifa-
cetário, pintor, arquiteto, desenhista, inventor, 
escultor e inovador dentre as mais reconhecidas 
e estudadas competências.

Perguntei a mim mesmo, durante minha visita: 
se tivesse a oportunidade de bater um papo com 
ele e com você, caro leitor, como este bate papo 
aconteceria.

Tomo como referência algumas citações do 
Leonardo da Vinci:

(Leonardo da Vinci - LDV) Existem três 

tipos de pessoas: as que veem, as que veem 

quando alguém mostra e as que não veem.

(Pérsio Alberto Mandel - PAM) Reitero o convi-
te para que você vá à exposição. A citação acima 
remete às OPORTUNIDADES que aparecem em 
nossa vida. Algumas delas vemos claramente e 
a partir delas, geramos resultados favoráveis. 
Outras só percebemos quando outras pessoas 
nos avisam. Certamente todos nós já perdemos 
algumas oportunidades e nem percebemos. 
Nossa vida pode ser representada também pelas 
oportunidades que aparecem. Em relação aos 
concorrentes, o que podemos fazer é perceber 
as oportunidades antes deles.  

(Leitor) Qual a sua refl exão sobre a citação 
do Leonardo da Vinci? (em qual das categorias 
você se identifi ca?).

(LDV) O tempo permanece longo o sufi ciente 
para quem o aproveita.

(PAM) O único recurso que não se recupera é 
o tempo. Devemos ser efi cazes e tornar o tempo 
nosso aliado. O tempo é escasso e caro para ser 
desperdiçado. 

(Leitor) Qual a sua refl exão sobre a citação 
do Leonardo da Vinci? (como você prioriza o 
seu tempo?).

(LDV) Aprender nunca esgota a mente.

(PAM) O ditado popular diz que a melhor 
escola é a vida, e que só não aprende aquele 
que já morreu. A grande fonte de inspiração do 
Leonardo da Vinci era a natureza. Leonardo da 
Vinci era um eterno curioso e muito irrequieto. 
Ele foi muito criativo e inspirador neste aspecto. 
As pessoas curiosas estão sempre em busca de 
novos conhecimentos. A tecnologia disponível 
nos assegura muito mais fontes de conhecimento 
do que há 500 anos. Depende da nossa força de 
vontade de buscar sempre conhecer mais.

(Leitor) Qual a sua refl exão sobre a citação 
do Leonardo da Vinci? (você tem recordação da 
última situação que você teve curiosidade de 
aprender mais sobre aquele assunto?).

(LDV) O prazer mais nobre é a alegria 

do entendimento.

(PAM) Não existem motivos pelos quais as pes-
soas não possam entender das coisas. Sou bacharel 
em Química, e a Química me ensinou que não 

devemos aceitar as coisas sem entendê-las, nem 
simplesmente decorar. Quanto mais entendemos 
das coisas, mais temos vontade de saber mais. 

(Leitor) Quantas vezes, caro leitor, você já se 
surpreendeu com o entendimento das coisas, e 
eu que nem sabia do quanto sabia!!!

LDV) Fico impressionado com a urgência 

do fazer. O saber não é sufi ciente; devemos 

aplicá-lo. Ter a disposição não é sufi ciente; 

devemos fazê-lo.

(PAM) O saber é importante, mas não ganha 
mais o jogo sozinho. Nos tempos atuais, com 
o advento da tecnologia da informação, as 
informações estão disponíveis a um toque nos 
computadores e smartphones. O diferencial nos 
tempos da Indústria 4.0 é a atitude de fazer as 
coisas. Pessoas que não inovarem e empreen-
derem estarão fora do mercado de trabalho. 

(Leitor) Pense bem, caro leitor, quantas vezes 
você obteve sucesso pelo saber e em quantas 
ocasiões os resultados vieram por saber+fazer.

(LDV) Já há muito tempo, atentei para o 

fato de que pessoas de grandes realizações 

raramente relaxam e deixam as coisas 

acontecerem para elas. Elas correm atrás 

e fazem acontecer.

(PAM) Existe uma música brasileira (Para não 
dizer que não falei das fl ores – Geraldo Vandré), 
que diz “Quem sabe faz a hora, não espera 
acontecer”. Leonardo da Vinci é considerado 
gênio pelo que fez. 

(Leitor) Você concorda com a procrastinação, 
caro leitor?

Proponho que os leitores refl itam sobre o 
que já fi zeram e estão fazendo para um mundo 
mais social e sustentável.

Vamos em frente, pois as oportunidades estão 
aí e o tempo tem que ser otimizado.

Você tem o meu apoio. 
Sucesso!!!
Se quiserem compartilhar suas refl exões, ou 

seguir o bate papo, estou à disposição (persio@
akia.com.br) 

 (*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 
de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria Empre-

sarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. Coautor 
do livro “Organizações Inovadoras do Setor Financeiro”. 

Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. Professor 
convidado no Curso Gestão da Inovação na UFABC.

Doenças infecciosas, enchentes, 
incêndios fl orestais e escassez de 
alimentos pintam futuro sombrio 
para uma criança nascida hoje, caso 
o ritmo de emissão de carbono 
continue nos níveis atuais

Matheus Souza/Jornal da USP

Ninguém mais duvida que as mudanças climáticas 
trazem consequências catastrófi cas para o meio 
ambiente. Agora, um estudo elaborado por 120 es-

pecialistas de diferentes países estima quais são os efeitos 
dessas mudanças para a saúde dos seres humanos, e mostra 
que um grupo é especialmente atingido: as crianças.

Publicado na revista científi ca The Lancet, o relatório 
Countdown on Health and Climate Change 2019 (Contagem 
Regressiva sobre Saúde e Mudanças Climáticas) aponta que 
uma criança nascida hoje terá prejuízos ao longo de toda a 
vida caso o ritmo de emissão de carbono continue nos níveis 
atuais. Com sistema imunológico ainda em desenvolvimento, 
elas são mais vulneráveis aos impactos. 

O estudo também teve colaboração de brasileiros. Da 
USP, são coautores o professor Paulo Saldiva, da FMUSP, e 
Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas e pesquisador do IEA da USP.

Além do relatório geral, o estudo também levantou dados 
específi cos de alguns países, de acordo com o impacto para 
cada região. No caso do Brasil, por exemplo, as mudanças cli-
máticas tornam o ambiente mais propício para a proliferação 
da dengue e de outras doenças infecciosas, que afetam mais 
as crianças. Desde os anos 1950, os mosquitos têm aumen-
tada em 11% sua capacidade de transmitir dengue no País.

Outro efeito diz respeito à alimentação. Com a elevação 
da temperatura média do planeta, a produção agrícola é 

Pior que nossos pais: mudanças climáticas 
já afetam a saúde das novas gerações

diretamente atingida. No Brasil, o potencial médio de pro-
dutividade da soja caiu mais de 6% desde a década de 60. 
Dessa forma, os bebês estarão mais vulneráveis ao aumento 
do preço dos alimentos e à desnutrição .

Durante a adolescência, o impacto da poluição do ar 
piorará. O fornecimento de energia derivada do carvão 
triplicou no Brasil nos últimos 40 anos e os níveis perigosos 
de poluição atmosférica ao ar livre contribuíram para 24 
mil mortes prematuras em 2016.

Eventos climáticos extremos, como enchentes e tufões, 
se intensifi carão na idade adulta de quem nasce hoje. No 
Brasil, 1,6 milhão de pessoas foram expostas a incêndios 
fl orestais desde 2001/2004, e em todo o mundo houve 

um aumento recorde de 
220 milhões de pessoas 
acima de 65 anos expostas 
a ondas de calor em 2018 
em comparação com o ano 
2000. Em relação a 2017, a 
alta foi de 63 milhões.

Para que uma criança 
nascida hoje cresça em 
um mundo que atingirá 
emissões zero até seu 31º 
aniversário, em 2050, é 
preciso seguir as diretri-
zes do Acordo de Paris e 
limitar o aquecimento a um 
nível bem abaixo de 2°C. 
Na avaliação dos autores, 
só isso pode garantir um 
futuro mais saudável para 
as próximas gerações.

O que é mais sustentável também é mais 
saudável

Para o professor Saldiva, o relatório é importante por-
que destaca as consequências diretas para o ser humano, 
chamando maior atenção da sociedade e das lideranças 
políticas para a necessidade de políticas ambientais mais 
efetivas. “É possível divergir do ponto de vista político e 
econômico, mas existem poucos argumentos para se con-
trapor à saúde”, coloca.

Conforme ele explica, existe uma diferença entre Gases 
de Efeito Estufa (GEE), como metano e gás carbônico, e 
os chamados poluentes locais, como monóxido de carbo-
no, fuligem, hidrocarbonetos e outros. Os GEE têm baixa 
toxicidade local, mas longa permanência na atmosfera, e 
por isso infl uenciam no aquecimento global. Já os poluentes 
locais têm curta permanência na atmosfera, mas causam 
efeitos diretos à saúde.

A questão central, aponta Saldiva, é que tanto os GEE 
quanto os poluentes locais têm a mesma origem de emissão. 
Um dos principais argumentos levantados para barrar a ado-
ção de políticas que combatam as mudanças climáticas é o 
ônus fi nanceiro que elas trazem, porém, quando estimados 
o custos dos problemas de saúde causados pela poluição, 
fi ca evidente que a economia também seria benefi ciada por 
políticas favoráveis ao meio ambiente.

“Os benefícios da redução dos poluentes locais são ime-
diatos e ao mesmo combatem o aquecimento global. Ou 
seja, o que é mais sustentável também é mais saudável”, 
diz o professor. Dentre as principais recomendações feitas 
no estudo estão o investimento em transporte público de 
baixa emissão de carbono, migração para fontes de energia 
sustentáveis e uso de biocombustível, recomposição das 
áreas verdes no espaço urbano e, sobretudo, o comprome-
timento com as metas fi rmadas no Acordo de Paris.

Concentrada nas grandes cidades, a poluição local é um dos fatores ambientais mais prejudiciais à saúde humana.

Marcos Santos/USP Imagens

Com sistema imunológico ainda em desenvolvimento, crianças podem 
adquirir problemas de saúde que as acompanharão até a vida adulta.
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