
situação emergencial de violência 
urbana no Rio de Janeiro hoje é um 
caso que justifica uma concentração 
de esforços do setor público, usan-

do de informação e inteligência, para con-
ter a expansão do tráfico e do controle 
territorial armado, mas requer outras me-
didas complementares. Conter a violência 
é importante, mas a longo prazo a única 
solução sustentável é prevenir. Isso sig-
nifica investir em projetos que ajudem a 
consolidar a paz nos territórios “pacifica-
dos”, através da inclusão social e produtiva 
daquelas comunidades, preferencialmente 
por meio do estímulo ao empreendedoris-
mo local. 
  Uma integração das ações públicas 
de    desenvolvimento sócio-econômica é 
bem-vinda, mas só terá sustentabilidade 
se encampada pelo setor privado, pela so-
ciedade civil organizada e principalmente, 
pela população fluminense. Para sairmos 
do fundo do poço é fundamental o desen-
volvimento do mercado de capitais e de 
tecnologia social com soluções inovadoras 
que envolvam novos modelos de educação, 
de informação, de empregabilidade, de 
mecanismos de participação e principal-
mente novos modelos de governança para 
parcerias público privada participativas. 
     Foram muitos os fatores que determina-
ram esse caos que chegamos no Rio, cor-
rupção com certeza o principal fator, mas 
deve-se considerar um “conceito mais am-
plo de corrupção”, que se alastra por toda 
a sociedade num pacto pela ineficiência. O 
eixo central para a falência –e agora para a 
tentativa de uma recuperação rápida- é o 

de  governança, o tão falado quarto pilar 
da sustentabilidade. Informação qualifi-
cada e integração de ações para se atingir 
eficiência em busca do desenvolvimento 
com mais justiça social. Mas qual meta 
perseguir?  
     O principal motivo da falência do mod-
elo de desenvolvimento adotado pelos 
países, estados e cidades nos últimos anos 
é que estamos perseguindo a meta errada: 
PIB nem emprego significam prosperi-
dade. Um mundo em que 1% da população 
detém 45% da riqueza, além de injusto, é 
insustentável. 
   O processo de urbanização rápido pode 
ser muito maléfico para a qualidade de 
vida. Os países devem deixar de ter como 
principal meta o PIB per capita, por ser 
uma medida que não mede o bem-estar 
da população, não leva em consideração 
parte substancial da economia criativa 
nem o desgaste do meio ambiente, além 
do grave defeito de não ter qualquer pe-
nalidade para a desigualdade. Ignoram-se, 
assim, os efeitos devastadores da violência 
na produção, tanto de bem-estar quanto de 
riqueza.  
   Por outro lado, da situação de crise e 
violência extrema, de insegurança e mal 
estar urbano para ricos e pobres, nasce a 
oportunidade de se criar uma nova roda-
da de mobilização da sociedade. Aposto 
particularmente no desenvolvimento do 
mercado de fundos filantrópicos, patrimo-
niais e de impacto, com o objetivo de se di-
minuir o mal-estar urbano.  A utilização de 
Indicadores territorializados de qualidade 
de vida, como metas de política pública, 

fundos de impacto e redução de desigual-
dades, faz-se portanto emergencial. 
     Para integrar as informações e coor-
denar as ações para a recuperação suste-
ntável do Rio é necessária a criação de um 
Centro de Resiliência Metropolitana, que 
integre informação qualificada sobre a 
gestão pública, de forma a permitir maior 
integração e eficiência entre os setores 
envolvidos, além de prover mecanismos 
de participação e controle mais efetivos. 
O Centro de Resiliência Metropolitana do 
Rio deve se desenvolver através do IPP, 
que deve se tornar um órgão independen-
te, de estado e não de governo, ainda mais 
independente do que são hoje o IPEA e 
o IBGE.  Para se evitar a corrupção e ga-
rantir uma trajetória de desenvolvimento 
sustentável  para as cidades, precisamos 
de um modelo de gestão de riscos urbanos 
e da criação de órgãos independentes de 
avaliação e monitoramento de políticas 
publicas. 
    Todos estes órgãos de informação, as-
sim como agências reguladoras e de fo-
mento, deveriam ser em parte geridos 
por fundos filantrópicos, num modelo de 
parceria público-privada-sociedade civil, 
para garantir a transparência e qualidade 
das informações, a eficiência das ações 
bem como o monitoramento efetivo das 
metas a serem perseguidas pelos governos 
e todos os demais setores da economia. O 
desenvolvimento do mercado de capitais 
e das “finanças verdes” pode ser o fator 
de reversão do Rio e do país rumo ao caos 
social.  
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