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Para o Rio reagir, são necessários diagnósticos qualificados e, além deles, propostas concretas de um novo
modelo de governança para a sociedade. Precisamos de informação, transparência e integração real das iniciativas
do setor público, privado, da sociedade civil e do setor de pesquisa. De uma avaliação isenta do impacto das
políticas públicas, de modo a considerar sua eficiência — e isso não diz respeito apenas ao Poder Executivo, mas
a todas as instituições que se financiam com dinheiro público (Sebrae, todo o Sistema S, a Firjan, a Fecomércio, o
Legislativo, o Judiciário, os projetos com lei de incentivo fiscal).

Órgãos, políticas e funcionários públicos — especialmente os que ocupam cargos estratégicos — deveriam ser
avaliados por indicadores de resultados, e não apenas pela cobertura de seus programas. As pesquisas e o
dinheiro dos projetos sociais, infelizmente, poucas vezes atingem realmente a “ponta”, gerando resultados
concretos para a base da pirâmide.

Somente a partir da integração de dados, de informação qualificada, com indicadores de impacto para balizar as
iniciativas, é que conseguiremos trilhar um caminho rumo ao desenvolvimento sustentável — o que pressupõe
eficiência na gestão e uma rápida redução das desigualdades. Para integrar dados e informações, públicas,
privadas, de centros de pesquisa e coordenar as ações para a recuperação sustentável do Rio, propõe-se a criação
de um Centro de Resiliência Metropolitana (CRM-Rio), que, de forma independente dos governantes da ocasião,
possa produzir e disseminar informação qualificada sobre os desafios urbanos, de forma a permitir maior
integração e eficiência entre os setores envolvidos, alavancar projetos e instituir mecanismos de participação e
controle mais efetivos.

O CRM-Rio pode se desenvolver a partir do Instituto Municipal Pereira Passos, que deveria se tornar um órgão
independente, de integração de informações e avaliação de políticas públicas, um órgão de Estado, e não de
governo, que atendesse aos cidadãos cariocas, ao invés dos interesses de um governante ou de grupos
específicos.

Para financiar o CRM-Rio e outros projetos de impacto social, pode ser criado um fundo voluntário, o FV-Rio,
composto por doações dos “cariocas” (apaixonados pelo Rio, não necessariamente aqui nascidos nem moradores),
gerido pelo mercado de capitais e aplicado a projetos de recuperação da metrópole, desenhados por um comitê
multidisciplinar a partir de indicadores de impacto. Para sair da crise, precisamos do desenvolvimento do mercado
de capitais e de tecnologia social com soluções inovadoras para modelos de educação, de informação, de
empregabilidade, de inclusão, de mecanismos de participação e controle.

A partir do desenvolvimento de um arcabouço jurídico-institucional que garanta total transparência sobre a
aplicação dos recursos e seus resultados e de um modelo de governança corporativa adequado para parcerias
público-privadas participativas, será possível o crescimento de um mercado de fundos filantrópicos, patrimoniais,
de impacto e títulos de impacto social — com o objetivo de aumentar a qualidade de vida urbana, através de
informação, integração e um choque de eficiência e controle sobre a gestão pública.

O Rio tem condições de se transformar na capital mundial do bem-estar, para turistas e moradores, que devem
cada vez mais estar “empregados” na economia criativa. Esta transformação deve se dar através do
desenvolvimento de novas relações de trabalho, modelos de governança e das “finanças verdes”, com o
crescimento do mercado de tecnologia social e de capitais, seguros e resseguros aplicados às questões públicas.
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