
	

Pacto	do	Rio	–	Por	uma	Metrópole	Sustentável	

Por	Eduarda	La	Rocque	e	Viviane	Mosé,	Usina	Pensamento	

Pacto	do	Rio	|	Apresentação	

Uma	rede	entre	redes*	
	
O	 sucesso	 dos	 esforços	 para	 reduzir	 as	 desigualdades	 e	 melhorar	 os	
serviços	públicos	depende	muito	da	cooperação	entre	os	diversos	setores	
da	sociedade.	Esta	é	uma	das	teses	principais	da	terceira	via,	que	busca	a	
reconciliação	 entre	 dois	 princípios,	 até	 então	 antagônicos,	 a	 eficiência	
econômica	 e	 a	 justiça	 social.	 A	 terceira	 via	 tem	 na	 justiça	 social,	
especialmente	 na	 redução	 das	 desigualdades,	 um	 dos	 seus	 principais	
objetivos.	E	defende,	também,	a	eficiência	econômica,	tendo	em	vista	as	
políticas	clássicas	contraprodutivas,	que	geraram	enormes	déficits	fiscais,	
em	diversas	partes	do	mundo.	
	
Mas	o	maior	desafio	na	aproximação	destas	forças	é	a	boa	governança,	ou	
uma	nova	governança,	 capaz	de	articular,	de	 fato,	os	diversos	 interesses	
em	 torno	 de	 princípios	 comuns.	 Sabemos,	 dadas	 a	 complexidade	 das	
questões	contemporâneas,	que	somente	a	cooperação	intersetorial	pode	
dar	conta	de	questões	tais	como	o	aumento	da	violência	nas	cidades.		
	
Foi	 da	 urgência	 de	 enfrentar	 os	 desafios	 das	 favelas	 pacificadas,	 com	
grande		quantidade	e	diversidade	de	forças	envolvidas,	da	necessidade	de	
dar	conta	das	múltiplas	e	opostas	demandas,	que	nasceu	o	Pacto	do	Rio:	
um	conjunto	de	compromissos	que	busca	alinhar	esforços	e	objetivos,	de	
modo	a	que	as	ações	se	interliguem	e	se	fortaleçam,	formando	uma	rede.	
	
Uma	rede	entre	redes	é	o	Pacto	do	Rio,	uma	convergência	de	 forças	em	
torno	 de	 um	 objetivo	 comum:	 uma	 cidade	 mais	 integrada	 entre	 seus	
espaços	urbanos,	 com	mais	oportunidades	e	mais	 segura	para	 todos.	 	O	
Pacto	 do	 Rio	 é	 um	 modelo	 de	 gestão,	 um	 modo	 de	 relacionamento	
fundado	no	acordo,	 na	parceria	 entre	os	 setores,	 com	o	objetivo	de	um	
melhor	 aproveitamento	 dos	 recursos,	 no	 sentido	 de	 produzir,	 tanto	



prosperidade	 mesmo	 que	 sem	 crescimento,	 quanto	 a	 elevação	 da	
qualidade	 de	 vida,	 principalmente	 dos	 mais	 vulneráveis,	 através	 de	
indicadores	quantitativos	que	meçam	a	prosperidade	dos	territórios,	tais	
como	o	Indicador	de	Progresso	Social	da	RPS,	o	Índice	de	Prosperidade	das	
Cidades,	da	Onu-Habitat	e	o	IPF	–	Índice	de	Prosperidade	de	Favelas	que	
se	desenvolve	agora	no	âmbito	do	Pacto	do	Rio.			
	
	
*	Baseado	no	artigo	“Novas	formas	de	combater	a	desigualdade	de	oportunidades”	-	
por	Eduarda	de	La	Rocque	e	Petras	Shelton-Zumpano	-		
http://www.usinapensamento.com.br/wp-content/uploads/2017/06/LRP5jan14-1-1-
1.pdf	
	

Histórico:	

O	 Pacto	 do	 Rio	 é	 um	 movimento	 lançado	 em	 dezembro	 de	 2014	 por	
Eduarda	 La	 Rocque,	 como	 presidente	 do	 Instituto	 Municipal	 Pereira	
Passos,	com	o	objetivo	de	 integrar	as	ações	e	os	setores	 representativos	
da	 sociedade	 em	 torno	 de	 um	 objetivo	 único:	 uma	 trajetória	 de	
desenvolvimento	sustentável	para	a	cidade	e	seus	entornos	como	legado	
dos	jogos	olímpicos.		

O	 foco	 do	 Pacto	 era	 a	 redução	 de	 desigualdade	 social,	 especialmente	
entre	asfalto	e	favela,	uma	vez	oriundo	da	vasta	experiência	da	UPP	Social	
e	 do	 Fórum	 de	 Desenvolvimento	 Nacional/INAE,	 Movimento	 Favela	 é	
cidade.	 O	 Pacto	 conseguiu	 apoio	 de	 diversas	 empresas,	 perfazendo	 um	
total	de	produtos	no	valor	aproximado	de	R$3MM,	doados	 in	kind	pelos	
sócios	colaboradores	do	projeto,	enquanto	coordenado	pelo	setor	público	
(IPP).		

Em	 setembro	 de	 2015,	 a	 iniciativa	 sai	 do	 setor	 público	 e	 passa	 a	 ser	
coordenado	 pelo	 Cariocas	 em	 Ação,	 uma	 startup	 de	 cidadãos	 que	
pretendia	se	transformar	numa	ONG	e	recebeu	o	apoio	 inicial	da	UNFPA	
(US$20mil	 como	 “seed	 money”	 e	 participação	 ativa	 na	 construção	 do	
projeto	 Promotores	 da	 Cidadania)	 e	 da	 Associação	 Comercial	 do	 Rio	
(ACRio),	que	hospedou	a	sede	do	Cariocas	por	12	meses.		

Naquela	ocasião	já	se	configurava	o	cenário	de	declínio	do	Rio,	fruto	agora	
sabe-se	 da	 corrupção,	 mas	 principalmente	 da	 má	 gestão	 dos	 riscos	



urbanos	 envolvidos	 no	modelo	 de	 desenvolvimento	 em	que	 se	 apostou,	
baseado	 no	 boom	 do	 petróleo	 e	 gás,	 concentrador	 de	 renda,	
excessivamente	expansionista	para	zonas	pouco	infra-estruturadas	e	com	
aumento	 das	 desigualdades	 de	 condições	 de	 vida.	 Além	 da	 falta	 de	
integração,	de	governança,	de	participação	e	 controles	efetivos	 sobre	os	
resultados	obtidos	com	os	enormes	investimentos	realizados.		

O	 Cariocas	 em	 Ação	 realizou	 em	 2016,	 em	 julho	 na	 ACRio,	 o	 Fórum	 de	
Sustentabilidade	 do	 Rio	 –	 Acordos	 pela	 Metrópole	
http://forumdesustentabilidade.rio/	 e	 em	 dezembro	 a	 sede	 do	 Cariocas	
passa	para	a	Unisuam,	 	onde	se	organiza	o	Seminário	de	Prosperidade	–	
Acordos	 pelas	 Favelas	 (http://seminariodefavelas.rio/).	 Com	 o	
desmantelamento	do	governo	e	a	falta	de	verbas	destinadas	ao	projeto,	o	
Cariocas	 em	 Ação	 se	 tornará	 inoperante	 após	 a	 entrega	 do	 IPF	 de	
Manguinhos	em	junho	de	2017.		

A	mandala	dos	seis	poderes	(M6P)	

O	 Pacto	 se	 transformou,	 entretanto,	 num	modelo	 de	 desenvolvimento	
territorial,	 que	 pode	 ser	 aplicado	 a	 qualquer	 “território”.	 Leia-se	 por	
território	um	espaço	 territorial	 -	 uma	 favela	ou	um	business	district,	 por	
exemplo-	ou	 simplesmente	um	objetivo	 ,	 tal	 como	melhorar	 a	educação	
da	escola	X.	Esta	metodologia	é	representada	pela	mandala	dos	6	poderes	
(M6P)	e	consiste	de	duas	etapas	básicas:		

1) A	 definição	 de	 um	 indicador	 consensual	 entre	 as	 partes	
interessadas,	que	são	agrupadas	em	seis	poderes,	 com	atribuições	
bem	definidas.		

2) Um	 modelo	 de	 gestão	 para	 o	 atingimento	 e	 monitoramento	 da	
meta,	 baseada	 no	 conceito	 de	 valor	 compartilhado	 e	 co-
responsabilização	entre	os	poderes,	supervisionado	por	um	comitê	
com	 representantes	dos	 seis	 poderes	 através	de	uma	 rede	que	 se	
multiplica.		
	
Foi	a	revolução	trazida	pela	Internet,	num	sistema	preconizado	por	
Foucault	na	Microfísica	do	Poder,	que	torna	possível	aos	cidadãos	
pilotar	um	regime	participativo	munido	à	informação	qualificada.	
Este	nos	parece	o	único	modelo	de	“governamentalidade”	possível	
no	mundo	contemporâneo.		



	
Para	implementá-lo	precisamos	de	um	centro	de	resiliência	
metropolitana,	um	órgão	de	informação	compartilhada	e	avaliação	
de	políticas	públicas.		

	

O	Pacto	de	Manguinhos	

O	 Pacto	 do	 Rio	 mantém	 uma	 operação	 ativa	 na	 Comunidade	 de	
Manguinhos,	 coordenada	 pelo	Cariocas	 em	 ação,	 através	 de	 um	 acordo	
com	 a	 UNISUAM	 e	 outros	 parceiros,	 contando	 hoje	 com	 dois	 projetos:		
promotores	 da	 cidadania	 e	 índice	 de	 prosperidade	 de	 favelas	
(http://www.pactodorio.com.br).	

O	Cariocas	em	Ação	é	uma	associação	sem	fins	 lucrativos	que	 incorpora	
instituições	e	pessoas	interessadas	em	contribuir	com	o	desenvolvimento	
sustentável	 da	 cidade	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 de	 seu	 entorno.	 O	
desenvolvimento	 sustentável	 prioriza	 aqui	 três	 eixos	 articuladores	 das	
ações:	

1) A	 redução	 das	 desigualdades	 socioeconômicas,	 a	 luta	 pelo	
exercício	 igualitário	 dos	 direitos	 dos	 diversos	 segmentos	 da	
população	e	a	remoção	de	assimetrias	territoriais;	

2) A	promoção	de	um	novo	modelo	econômico	condizente	com	os	
desafios	contemporâneos	em	termos	de	sustentabilidade,	e;	

3) A	criação	e	o	fortalecimento	de	redes	de	cooperação	inclusivas,	
não	hierárquicas,	com	o	objetivo	de	potencializar	a	eficiência	das	
ações	 e	 intervenções	 que	 se	 enquadrem	 nos	 dois	 itens	
anteriores.		

A	UNISUAM	 (Centro	Universitário	 Augusto	Motta)	 atua	 desde	 dezembro	
de	2016	como	base	operacional	do	Pacto	de	Manguinhos,	fornecendo	sua	
ampla	 infra	 estrutura	 e	 o	 apoio	 do	 seu	 corpo	de	 professores	 e	 alunos	 à	
iniciativa.		

O	 objetivo	 do	 Pacto	 de	 Manguinhos	 é	 promover	 a	 prosperidade	 das	
favelas,	 especialmente	 o	 seu	 desenvolvimento	 sócio	 econômico,	
mantendo	sempre	em	vista	o	desenvolvimento	sustentável	do	território,	e	
considerando	 os	 conceitos	 da	 nova	 economia-	 colaborativa,	 circular	 e	



criativa.	 Em	 função	 disso,	 propõe	 que	 as	 ações	 e	 intervenções	 em	
Manguinhos	e	adjacências,	possam	ser	integradas	em	torno	de	objetivos	e	
princípios	 comuns.	 O	 intuito	 é	 fortalecer	 os	 vínculos	 da	 comunidade	
consigo	 mesma	 e	 com	 os	 seus	 entornos,	 de	 modo	 a	 que	 as	 ações	 se	
fortaleçam	formando	redes,	ou	ciclos	produtivos	que	se	retroalimentem,	
em	ciclos	cada	vez	maiores.	

Assista	ao	vídeo	do	Pacto	do	Rio	-	
https://www.youtube.com/watch?v=rQt8oQ0-mx4&feature=youtu.be	

IPF	–	Índice	de	Prosperidade	de	Favelas	
	
O	IPF	busca	medir	as	reais	necessidades	das	favelas	e	regiões	vulneráveis	
dos	 centros	 urbanos.	 Desenvolvido	 em	 parceria	 com	 moradores	 de	
favelas,	 gestores	 públicos,	 pesquisadores	 e	 outras	 partes	 interessadas,	 a	
partir	 de	 metodologias	 já	 desenvolvidas	 tais	 como	 o	 IPC	 (Indice	 de	
Prosperidade	das	Cidades,	da	OnuH)	e	o	 IPS-Rio	 (realizado	pelo	 Instituto	
Pereira	 Passos	 em	 parceria	 com	 a	 Rede	 de	 Progresso	 Social),	 que	 visa	
medir	 questões	 relacionadas	 à	 atendimento	 de	 necessidades	 básicas	 da	
população,	níveis	de	bem-estar	e	acesso	a	oportunidades,	entre	outros.	O	
projeto	 se	 divide	 em	 duas	 etapas:	 uma	 primeira	 de	 discussão	 com	
especialistas	 da	 área	 socioeconômica	 e	 representantes	 da	 comunidade	
para	 a	 construção	dos	 indicadores	 e	questionários	 e,	 uma	 segunda	 fase,	
de	aplicação	dos	questionários	no	campo	e	cálculo	do	índice.	O	piloto	está	
sendo	 desenvolvido	 na	 comunidade	 de	 Manguinhos	 e	 conta	 com	 a	
parceria	 do	 Instituto	 Afortiori	 e	 da	 Coca-Cola,	 dentre	 outros	
colaboradores.	No	dia	12	de	dezembro	de	2016		 foi	realizado	na	unidade	
de	Bonsucesso	da	UNISUAM,	o	Primeiro	Seminário	de	Prosperidade	das	
Favelas,	 onde	 foi	 lançado	 o	 projeto	 de	 construção	 do	
índice.		(http://www.seminariodefavelas.rio;)	
	

Promotores	da	Cidadania		

Em	 Agosto	 de	 2016	 teve	 início,	 com	 o	 apoio	 da	Icatu	 Seguros	 e	 outros	
parceiros,	 o	 projeto	 Promotores	 da	 Cidadania.	O	 programa	 envolve	 a	
formação	 de	 jovens,	 entre	 16	 e	 24	 anos,	 contratados	 com	 remuneração	
para	estudarem	empreendedorismo	e	cidadania,	através	de	metodologias	
inovadoras	que	abrangem	uma	formação	técnica	em	sala	de	aula,	visitas	a	
museus	e	outros	espaços	públicos,	bem	como	a	a	atuação	dos	 jovens	na	
comunidade	 de	Manguinhos.	 Ao	 final	 de	 oito	meses	 apresentaram	 cada	



um	o	seu	Projeto	de	vida,	e,	 juntos,	um	projeto	para	o	desenvolvimento	
da	 comunidade.	 Esta	 experiência	 está	 servindo	 como	 base	 de	 pesquisas	
em	educação	para	áreas	vulneráveis.		
Assista	ao	vídeo	-	https://youtu.be/4f6scnNXpOk	

	
Rio	|	A	Oportunidade	Perdida	

Nos	últimos	anos,	o	Rio	de	Janeiro	teve	seu	momento	de	apogeu	e	queda.	
Começou	a	recuperar	os	seus	dias	de	glória,	com	economia	pujante,	índice	
de	 desemprego	 entre	 os	 menores	 do	 país,	 finanças	 recuperadas.	 O	
alinhamento	 político	 entre	 os	 poderes	 municipal,	 estadual	 e	 federal	
permitiu	 dar	 continuidade	 ao	 processo	 de	 urbanização,	 a	 partir	 da	
melhoria	 da	 infraestrutura	 e	 dos	 serviços	 públicos,	 principalmente	 em	
áreas	 de	 baixa	 renda.	 A	 nova	 política	 de	 segurança	 pública	 restaurou	 o	
bom	 tráfego	 de	 pessoas	 em	 áreas	 antes	 usurpadas	 da	 cidade	 e	 dos	
próprios	cidadãos	e	os	índices	de	violência	caíram.	
	
E	o	Rio	acabou	se	reinserindo	na	esfera	mundial.	Aumentou	a	atração	para	
novos	investimentos,	que	vêm	em	busca	de	uma	cidade	surpreendente	e	
rica	por	sua	diversidade.	O	Rio	foi	sede	das	Olimpíadas	de	2016,	foi	palco	
da	partida	final	da	
Copa	 do	 Mundo	 de	 2014	 e	 espaço	 da	 Rio+20,	 em	 2012.	 Participou	 de	
vários	 fóruns	 internacionais,	 entre	 eles,	 a	 Rede	 de	 Soluções	 para	 o	
Desenvolvimento	Sustentável	das	Nações	Unidas	 (SDSN),	criada	em	2012	
pelo	Secretário	Geral	da	ONU	Ban	Ki-moon.	
O	 ano	 de	 2015	 representou	 uma	 oportunidade	 única	 para	 os	 agentes	
interessados	no	desenvolvimento	sustentável	do	Rio	de	Janeiro.		
	
O	ano	em	que	a	cidade	comemorava	450	anos	surgiu	como	um	intervalo	
propício	à	execução	de	 iniciativas	 sociais	 inovadoras,	que	 considerassem	
os	desafios	do	pós	2016,	 tendo	como	alvo	uma	cidade	mais	 sustentável,	
inclusiva	e	integrada.	Um	dos	traços	mais	persistentes	da	estrutura	urbana	
do	 Rio	 de	 Janeiro	 é	 a	 significativa	 parcela	 da	 população	 que	 reside	 em	
áreas	informais.	Segundo	o	Instituto	Pereira	Passos	(IPP),	órgão	municipal	
responsável	pela	geração	de	informações	e	conhecimento	sobre	a	cidade,	
há	 no	município	 1024	 comunidades,	 totalizando	 cerca	 de	 1,5	milhão	 de	
moradores.	 Como	 presidente	 do	 IPP,	 Eduarda	 La	 Rocque	 lança	 em	
dezembro	de	2014,	o	Pacto	do	Rio.		
	



Apostando	na	 integração	dos	múltiplos	setores	da	sociedade	como	única	
maneira	de	combater	a	desigualdade,	e	tendo	como	foco	a	inclusão	social	
e	a	diminuição	da	distância	entre	 favela	e	asfalto,	o	Pacto	do	Rio	é	uma	
rede	 de	 impacto	 social,	 que	 congrega	 a	 população,	 as	 organizações	 da	
sociedade	 civil,	 as	 instituições	 de	 pesquisa,	 os	 órgãos	 públicos,	 as	
empresas	privadas	e	os	organismos	 internacionais,	 tendo	como	principal	
objetivo	 apresentar	 soluções	 de	 desenvolvimento	 sustentável	 para	 a	
cidade	do	Rio,	e	propor	caminhos	para	resolver	os	problemas	relacionados	
ao	desenvolvimento	urbano	no	país.		
	
Com	o	desmantelamento	do	governo	e	a	falta	de	vontade	de	integrar	da	
sociedade	 rent	 seeking	 fluminense	 não	 conseguimos	 levantar	 verbas	
suficientes	para	o	projeto	e	o	Pacto	do	Rio	se	tornará	 inoperante	após	a	
entrega	do	IPF	de	Manguinhos	em	junho	de	2017.		

No	entanto,	a	história	merece	ser	contada.		

Pacto	do	Rio	|	Por	que?	

Os	Estados	sofrem,	no	mundo	todo,	enorme	dificuldade	em	adaptarem-se	
à	 globalização,	 especialmente	 aqueles	 de	 tradição	 burocrática	 que,	 por	
seus	processos	lineares	e	exaustivos,	tornam-se	incapazes	de	responder	às	
atuais	demandas,	
cada	 vez	 mais	 complexas.	 A	 sociedade	 da	 informação	 trouxe	 para	 os	
governos	 um	 impasse:	 de	 um	 lado	 a	 gestão	 pública,	 burocrática,	 linear,	
lenta,	de	outro	a	sociedade	em	rede,	que	se	caracteriza	pela	conexão,	pela	
produção	de	sempre	novos	canais	de	participação,	que	geram	questões	e	
temáticas	cada	vez	mais	globais,	impondo	
desafios	múltiplos	e	complexos.	
	
A	crise	de	representatividade	política	é	um	bom	exemplo;	os	governos	são	
cada	vez	mais	obrigados	a	atuar	como	mediadores	de	múltiplos	atores	e	
instituições,	 incluindo	 a	 sociedade	 civil	 e	 empresas,	 mas	 não	 possuem	
ferramentas	para	articular	estas	múltiplas	demandas.	 Incapaz	de	cumprir	
seu	papel	de	articulador,	o	governo	termina	
tornando-se	 alvo	 único	 de	 todas	 as	 insatisfações	 e,	 diante	 da	
impossibilidade	de	atendê-las,	aumenta	a	crise	política.	As	manifestações	
em	 2013	 são	 um	 exemplo	 disso.	 Esta	 compreensão	 piramidal	 do	 poder,	
tendo	o	 Estado	 como	ponta,	 termina	de	 algum	modo,	 eximindo	o	papel	
das	empresas	e	da	sociedade	civil	na	construção	de	cidades	sustentáveis.	
	



O	 estado	 de	 bem-estar	 social,	 que	 se	 fundamenta	 em	 atender	 as	
reivindicações	 de	 seus	 cidadãos,	 termina,	 hoje	 sabemos,	 por	 inflar	 suas	
responsabilidades.	O	que	parece	ser	a	receita	perfeita	para	uma	sociedade	
democrática	focada	no	bem	estar	social,	na	verdade	se	torna	um	grande	
problema:	 a	 produtividade	 econômica	 diminui,	 conforme	 áreas	 da	
economia	 como	 saúde	e	educação	 se	expandem.	E	mais	do	que	 isso,	 os	
direitos	sociais	aumentam	consideravelmente	a	medida	que	a	população	
envelhece,	e	a	massa	produtiva	de	pessoas	encolhe.		
	
Os	 eleitores	 estão	 sempre	 em	 busca	 de	 melhorias	 dentro	 dos	 serviços	
públicos,	 mas	 sem	 consciência	 de	 que	 esses	 mesmos	 direitos	 estão	
atrelados	 à	 deveres.	 Como	 impostos,	 por	 exemplo.	 A	 diminuição	 da	
desigualdade	 no	 mundo	 somente	 vai	 acontecer	 quando	 atingirmos	 um	
equilíbrio	 entre	 os	 setores,	 e	 isto	 exige	 a	 articulação	 de	 todas	 as	 forças	
que	 atuam	 na	 sociedade.	 Todos	 têm	 um	 papel	 fundamental	 a	
desempenhar,	 identificar	 estes	 setores	 e	 definir	 suas	 atribuições,	 bem	
como	 articular	 estas	 forças	 num	 corpo	 único	 chamado	 cidade,	 estado,	
país,	é	o	alvo.	
	
A	justiça	social	exige	grandes	investimentos	em	infraestrutura,	educação	e	
qualificação	 produtiva.	 Fazer	 estes	 investimentos	 sem	 incorrer	 em	 uma	
excessiva	 e	 ineficiente	 estatização,	 exige	 transformar	 o	 campo	 da	
governança.	A	 transparência,	 a	 forte	participação	e	 responsabilização	da	
sociedade	 civil	 no	 desenvolvimento	 urbano,	 a	 responsabilidade	
corporativa	e	a	 regulação	pelo	Estado	dos	 impactos	 socioambientais	 são	
essenciais	 nesse	 sentido.	 Por	 considerar	 que	 a	 integração	 dos	múltiplos	
setores	 da	 sociedade	 é	 a	 única	 maneira	 de	 combater	 a	 desigualdade	 e	
promover	 o	 desenvolvimento	 urbano,	 especialmente	 em	 territórios	 com	
altos	déficits	de	oportunidades	de	vida,	nasceu	o	Pacto	do	Rio.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

“A	diminuição	da	desigualdade	no	
mundo	somente	vai	acontecer	quando	

atingirmos	um	equilíbrio	entre	os	
setores,	e	isto	exige	a	articulação	de	

todas	as	forças	que	atuam	na	
sociedade.	”	

	
	
	
	
	
	
	



	
	

Pacto	do	Rio	|	O	que	é?	

O	 Pacto	 do	 Rio	 é	 um	 conjunto	 de	 compromissos	 articulados	 que	 busca	
alinhar	os	objetivos	da	população	com	os	de	órgãos	públicos,	de	parceiros	
privados,	 da	 sociedade	 civil,	 do	 setor	 de	 pesquisa	 e	 de	 organismos	
internacionais,	para	promover	e	monitorar	o	desenvolvimento	sustentável	
da	 cidade	 do	 Rio	 e	 seus	 entornos.	 A	 proposta	 é	 o	 planejamento	 e	 a	
execução	 integrada	 das	 ações	 a	 partir	 de	 uma	 base	 de	 informações	
qualificada	 e	 compartilhada,	 tendo	 sempre	 como	 princípios	 a	 justiça	
social,	 a	 eficiência	 de	 recursos	 (econômicos	 e	 ambientais)	 e	 a	 boa	
governança	(ética,	transparência	e	mecanismos	de	participação).	
	
Valorizando	as	 inovações	no	campo	da	gestão	participativa,	por	meio	da	
formação	 de	 redes	 intersetoriais	 e	 de	 parcerias	 público	 privadas	
participativas,	 o	 Pacto	 do	 Rio	 é	 um	 centro	 de	 produção	 e	
compartilhamento	de	conteúdos,	que	alimenta	uma	rede	de	acordos	e	de	
trocas,	tendo	em	vista	uma	cidade	integrada,	menos	desigual	e	mais	justa.	
	
	
Pacto	do	Rio	|	O	que	quer?	

O	 objetivo	 do	 Pacto	 do	 Rio	 é	 promover	 e	monitorar	 o	 desenvolvimento	
sustentável	da	cidade	através	da	integração	da	sociedade.	O	principal	risco	
neste	 sentido	 é	 a	 	 desigualdade	 social	 e	 a	 insegurança,	 que	 estão	



intimamente	 relacionadas.	

	
	
	
	
O	Pacto	do	Rio	busca	uma	cidade	sustentável,	ou	seja,	resiliente,	integrada	
entre	seus	espaços	urbanos	e	mais	segura	para	todos.	Tendo	sempre	em	
vista	 uma	 segurança	 cidadã,	 buscamos	 mais	 igualdade	 nas	 condições	
urbanísticas	 entre	 favela	 e	 asfalto,	 e	 uma	 maior	 geração	 de	
oportunidades,	com	foco	especial	nos	jovens.		
	
O	objetivo	é	aumentar	a	segurança	por	meio	da	redução	da	desigualdade,	
aumentando	as	oportunidades.	E,	para	 isso,	propõe	um	modelo	crível	de	
integração	 que	 parte	 de	 estudos,	 que	 fazem	 diagnósticos	 para	
fundamentar	projetos,	
definir	indicadores	e	produzir	metas	para	captação	de	recursos..	
	
Através	de	estudos	que	já	monitoram	o	que	existe	nas	comunidades	e	de	
novas	 pesquisas	 a	 serem	 feitas,	 o	 setor	 de	 pesquisas	 busca	 produzir	
indicadores	que	permitam	esta	integração.	E	que	possam,	por	meio	de	um	
eixo	de	captação	de	
Recursos,	 financiar	 projetos	 nestes	 três	 temas:	 resiliência,	 espaços	
urbanos	e	segurança	cidadã,	e	que	tenham	como	principal	foco	favelas	e	
jovens.		



	
Tudo	 no	 Pacto	 está	 centrado	 em	 informação,	 esta	 é	 a	 essência,	
informação	qualificada	e	compartilhada.	Mas	o	Pacto	também	se	sustenta	
na	 mobilização	 de	 todos	 os	 segmentos	 da	 sociedade,	 em	 uma	 boa	
comunicação	 e	 em	 uma	 estrutura	 de	 governança	 eficiente,	 que	 são	 os	
pilares	 de	 suporte	 para	 sua	 efetivação,	 formando	 assim	 o	 círculo	 no	
entorno	da	estrela	da	integração.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

“O	objetivo	é	aumentar	
a	segurança	por	meio	da	
redução	da	desigualdade,	

aumentando	as	
oportunidades.”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Pacto	do	Rio	|	Como	é?	

O	Pacto	do	Rio	é	uma	parceria	público	privada	participativa	que	envolve	
seis	segmentos	da	sociedade,	o	público,	o	privado,	o	setor	de	informação	
(entidades	de	pesquisa,	universidades	e	 imprensa)	organizações	sem	fins	
lucrativos,	a	população	e	os	órgãos	internacionais.	
	
SETOR	PÚBLICO		
Responsável	 pela	 oferta	 de	 serviços	 públicos,	 seu	 principal	 desafio	 é	
aumentar	 a	 qualidade.	 Poderes	 Executivo,	 Judiciário	 e	 Legislativo,	 nas	
esferas	Federal,	Estadual	e	Municipal.		
	
SETOR	PRIVADO		
Aporta	 investimentos,	 recursos	 e	 serviços.	 O	 desafio	 do	 setor	 privado	 é	
articular,	 com	transparência,	 interesses	e	 fins	privados,	 com	 interesses	e	
fins	públicos,	potencializando	o	valor	a	ser	compartilhado	por	todos.	
		
POPULAÇÃO		
Quem	 se	beneficia	 dos	 serviços	públicos,	 e	 deve	devolver	 em	 cidadania.		
Participação	 no	 planejamento,	 acompanhamento	 e	 avaliação	 das	 ações	
públicas.	É	a	população	quem,	em	ultima	instância,	deve	cuidar	da	cidade,	
como	agentes	da	cidadania.	
	
TERCEIRO	SETOR		
Organiza	 ações	 da	 sociedade	 em	 prol	 do	 bem-estar	 coletivo,	 sem	 fins	
lucrativos,	 é	 responsável	 pela	operacionalização	e	 execução	de	projetos.	
Faz	a	mediação	entre	os	setores.	
	
	
SETOR	DE	INFORMAÇÃO		
Responsável	 pela	 disseminação	 de	 conteúdo,	 desenvolvimento	 de	
metodologias,	 indicadores,	 avaliação	 de	 impacto,	 desenvolvimento	 de	
estudos	e	capacitações.	Abrange	universidades	públicas,	privadas,	centros	
de	 estudos	 e	 de	 pesquisas.	 A	 imprensa	 entra	 neste	 grupo,	 cumprindo	
papel	fundamental.				
	
ORGANISMOS	INTERNACIONAIS		
Responsável	 por	 oferecer	 recursos,	 monitoramento	 e	 geração	 de	 redes	
colaborativas.	
	
	



	
	
	
	
	
	
	

“É	a	participação	da	
população	que	vai	garantir	
que	o	Pacto,	acordado	

entre	seis	setores,	seja,	de	
fato,	de	interesse	público.”	

	

	

	

	



	

	

	

Pacto	do	Rio	|	Como	se	organiza?	

O	modelo	de	governança	do	Pacto	do	Rio	parte	do	principio	de	que	há	um	
potencial	ganho	de	eficiência	a	partir	de	um	agir	conjunto.	Quando	os	seis	
setores	 envolvidos	 se	 comprometem	 a	 compartilhar,	 antes	 de	 tudo,	
informação	e	conhecimento,	chega-se	a	uma	compreensão	mais	ampla	e	
conjunta	da	 situação,	 facilitando	os	 resultados,	o	que	 leva	a	um	 jogo	de	
“soma	 positiva”	 em	 que	 todos	 tem	 contribuição	 a	 dar	 e	 benefícios	 a	
receber.	
	
Desde	sua	conceituação,	o	Pacto	do	Rio	propõe	uma	estrutura	interna	que	
permite	a	transição	de	um	sistema	inicial	de	gestão	centralizado,	para	um	
arranjo	 descentralizado	 (baseado	 em	 acordos	 de	 cooperação)	 e	
finalmente,	 para	 uma	 organização	 com	 atribuições	 bem	 definidas,	 o	
Centro	 de	 Resiliência	Metropolitana,	 	 que	 deve	 implantar	 uma	 rede	 em	
formato	distribuído.	
	
	

	
	
	



O	 arranjo	 em	 trama,	 distribuído,	 de	 Paul	 Baran	 desenvolvido	 em	 On	
Distributed	 Communications	 para	 área	 de	 comunicação	 pode	 se	 aplicar	
para	certos	desafios	urbanos	–	tais	como	o	de	integrar	as	favelas	à	cidade-	
que	 exigem	 um	 alinhamento	 plural	 de	 forças,	 diferente	 da	 estrutura	
hierarquizada	de	poder	com	a	qual	estamos	acostumados.		
	
	


