
A população urbana no Brasil
chega a 85% e, na medida em
que as cidades crescem, a difi-
culdade de manter o equilíbrio
espacial, social e ambiental au-
menta. Pensando neste desa-
fio, a Rede Nossa São Paulo, o
Instituto Ethos e a Rede Social
Brasileira por Cidades Justas e
Sustentáveis uniram forças pa-
ra elaborar um conjunto de
ações como referência para o
desenvolvimento urbano sus-
tentável, fomentando a partici-
pação da sociedade, o compro-
metimento dos prefeitos e atua-
ção da iniciativa privada.

O chamado Programa Cida-
des Sustentáveis estabelece um
roteiro para os gestores com 12
eixos, abrangendo a área políti-
ca, cultural, social, ambiental e
econômica, para viabilizar plane-
jamento e metas. Um dos eixos é
a governança, que visa fortale-
cer processos decisórios em con-
junto à sociedade — um exem-
plo é o orçamento participativo.
A cidade de Diadema, na Grande
São Paulo, já utiliza o sistema
desde 2001 e conseguiu, com as
sugestões da população, ameni-
zar um de seus principais proble-
mas, a violência. O número
anual de homicídios, que ultra-
passava a marca de 300 em
2001, caiu para 44 em 2010.

O objetivo é que práticas co-
mo essa se espalhem pelo Brasil
e que os futuros prefeitos confir-
mem seu engajamento assinan-
do a carta-compromisso, que
formaliza a adesão à agenda e à
prestação de conta das metas. O
programa disponibilizará em
seu site um espaço para que cada
prefeito que aderir à agenda pos-
sa disponibilizar os indicadores
atuais e as metas. O relatório de-
ve ser atualizado anualmente pa-
ra que os cidadãos acompanhem
e avaliem a gestão. “É muito im-
portante ter uma sociedade civil
engajada para acompanhar a ges-
tão. O objetivo é difundir essa
consciência sustentável e fazer
acontecer”, diz Odede Grajew,
diretor do programa.

O papel das empresas no pro-
cesso é fundamental já que es-
sas tem a possibilidade de indu-
zir o desenvolvimento sustentá-
vel nos governos. “As empresas
têm grande influência na políti-
ca e estão diretamente ligadas
às cidades em que atuam”, afir-
ma Jorge Abrahão, presidente
do Instituto Ethos.

Segundo Mauricio Broinize,
um dos coordenadores do pro-
grama, existe uma grande difi-

culdade dos gestores públicos
em organizar sua administra-
ção. “O país tem instrumentos
de gestão, como os planos dire-
tores, que são mal aproveita-
dos. Estamos agregando o pla-
no de metas para incentivar um
melhor planejamento das ações
públicas”, justifica.

O programa de metas não é
novidade. Não tem sido aplica-
do como estratégia nacional,
mas alguns municípios que já
utilizam a ferramenta consegui-
ram priorizar as ações e conquis-
taram melhora em áreas funda-
mentais. No Rio de Janeiro, a or-
ganização Rio Como Vamos lan-
ça anualmente o Sistema de In-
dicadores da Cidade, que mos-
tra em números a avaliação do
sistema de saúde, educação, se-
gurança entre outros. No balan-
ço de 2010, o resultado foi esti-
mulante: 83% das metas foram

cumpridas e a população apro-
vou a atuação do prefeito Eduar-
do Paes (PMDB), avaliando posi-
tivamente sua gestão.

Por outro lado, outras cida-
des que aderiram ao modelo
não obtiveram resultados tão
positivos. Em São Paulo, o pre-
feito Gilberto Kassab (sem parti-
do) se comprometeu em atingir
223 metas no começo do manda-
to, das quais até hoje apenas
10% foram cumpridas. Em Ilha
Bela (SP), o prefeito Toninho Co-
lucci (PPS), chegou a implemen-
tar o programa em sua gestão,
mas segundo a Organização da
Sociedade Civil de Interesse Pú-
blico (Oscip) Nossa Ilha mais Be-
la, os resultados ficaram aquém
do esperado. “O poder público
não gosta de ser cobrado e acom-
panhado”, diz Georges Henry
Grego, presidente da organiza-
ção. Embora a iniciativa ainda

não tenha rendido melhora sig-
nificativa ao município, ele está
otimista quanto a implantação
do Programa Cidades Sustentá-
veis. “O programa é extenso e
precisa ser adaptado, mas deve
ajudar. O PPS foi o primeiro par-
tido a se comprometer com o
projeto e vamos usar isso para
cobrar o prefeito.”

A iniciativa tem suas limita-
ções. Para a socióloga especialis-
ta em gestão pública Marianne
Nassuno, a melhora da adminis-
tração pública não depende só
de metas. “Uma boa administra-
ção não depende só da vontade
política. As prefeituras têm que
estar aparelhadas em termos de
servidores e orçamento para
dar conta das ações. Um grande
obstáculo também é a burocra-
cia, visto que hoje um processo
de compra demora nove meses
para ser aprovado”, destaca. ■
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A conexão e a complexidade são duas características ob-
servadas na sociedade em rede em que vivemos, que po-
dem aumentar o envolvimento dos cidadãos com as
questões públicas. As inúmeras conexões que fazemos
pela internet faz com que tenhamos cada vez mais aces-
so a conteúdos variados, com pessoas as quais nunca
imaginaríamos ter algum tipo de interação, influenciá-
las e mobilizá-las no mundo todo. Do ponto de vista de
políticas públicas, podemos facilmente obter informa-
ções sobre os desafios e soluções encontradas por ou-
tros países. Também temos mais acesso às informações
dos governos municipais, estaduais e federal no Brasil,
o que permite começar uma trajetória de demanda por
mais transparência da administração pública, cobrança
do cumprimento de propostas/metas e exigência de re-
sultados dos gestores públicos.

Ainda que haja uma série de desafios a serem supera-
dos, como mostra o caso do Programa Cidades Susten-
táveis, há mais espaços de interação entre a sociedade
e governo, informações disponíveis que respaldam os
cidadãos, e uma vontade de grupos da sociedade de

contribuir com o setor
público na busca de po-
líticas públicas que im-
pactem positivamente
os cidadãos. Ademais,
barreiras de tempo, es-
paço, idade, classe eco-
nômica e hierarquia
que impediam a comu-
nicação estão sendo su-
peradas. Professores da
rede pública municipal
do Rio de Janeiro já se
comunicam diretamen-
te pelo Twitter com a
Secretaria de Educação
do Estado. Esse é um
exemplo real de apenas
uma das inúmeras ferra-

mentas que possibilitam maior expressão e ação em
prol de causas locais ou internacionais.

A conexão on-line ou off-line, ao possibilitar o aces-
so a tanta informação e destacar a interdependência en-
tre pessoas, países, problemas, evidencia a complexida-
de dos desafios que o mundo enfrenta. Ao trazer para o
campo das políticas públicas, é importante destacar
que a complexidade é característica de qualquer desa-
fio público — por exemplo, tornar as cidades brasileiras
mais sustentáveis — não há relações claras de causa e
efeitos, há inúmeros atores com perspectivas diferen-
tes e a realidade é tão sistêmica que não há caminhos
óbvios. Por isso, cada vez se torna mais evidente a ne-
cessidade de expandir os paradigmas - as lentes pelas
quais vemos um desafio - para gerar as mudanças ne-
cessárias no Brasil e no mundo. Afinal, como disse Eins-
tein, não é possível resolver um problema com o mes-
mo nível de consciência que o gerou.

No entanto, só conseguiremos questionar as premis-
sas de uma realidade, pensar em alternativas viáveis e
capazes de resolver os desafios públicos que nos afe-
tam (qualidade da educação, saúde, transporte, etc.) se
envolvermos os vários agentes de uma questão, escu-
tarmos e entendermos seus pontos de vista, empode-
rarmos cidadãos e gestores públicos a desenvolverem
juntos soluções. Logo, a conexão e a complexidade co-
mo características cada vez mais fortes na sociedade
criam oportunidade para envolver a sociedade no dese-
nho e acompanhamento das políticas públicas. Somos
todos responsáveis pela construção do país — socieda-
de, governo e empresas. ■
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Somos todos
responsáveis

A professora, especialista
em gestão pública, analisa a
iniciativa Cidades Sustentáveis.

O Programa Cidades
Sustentáveis é viável?
A iniciativa pode ser viável, desde
que os itens da agenda possam
ser escolhidos pelos prefeitos, de
acordo com as necessidades de
cada município. Para disseminar
de fato a ideia, será preciso
que o programa seja implantado
em algumas cidades, essa
é uma forma de ilustrar a prática.
É importante que as ações
demonstrem resultados para
servir de modelo às demais
cidades. O resultado será
percebido em longo prazo.

É um passo importante para
disseminar o voto consciente?
O programa contribui para isso,
mas outras medidas têm que
ser tomadas antes de pensar em

conscientizar a população, que
de maneira geral não sabe votar
mesmo. Primeiro é necessário
melhorar o grande problema do
país, a educação, para depois
falar em consciência do voto e
cobrança das promessas do
candidato eleito.

Que aspectos positivos
a senhora destacaria?
E negativos?
Um dos pontos positivos é a
preocupação com a questão
ambiental, em especial a com
a discussão sobre os resíduos
sólidos. Porém, acredito
que devemos pensar em coisas
menos pretensiosas primeiro,
como oferecer saneamento
básico, saúde e educação para
todos. P.A.

Coordenadora do curso de
administração da FGV/SP

“Ideia do programa
é válida, mas existem
alguns obstáculos“

Professores da rede
pública municipal
do Rio de Janeiro já
se comunicam
diretamente pelo
Twitter com
a Secretaria de
Educação, exemplo
de ferramenta para
expressão e ação
em causas locais

Marina Amaral
Cançado
Sócia-fundadora do
Instituto Tellus

...ELISABETE ADAMI

EIXOS DO PROGRAMA

Fonte: Informações retiradas do programa  
da prefeitura do Rio de Janeiro, que ainda 
não utiliza a agenda proposta

MOTE OBJETIVO

METAS

Governança Fortalecer os processos de 
gestão com a participação 
da sociedade

As metas são elaboradas de acordo  
com as necessidades das cidades

Os indicadores partem dos eixos   
para apontar a demanda principal   
de cada área

A PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 
PROPÔS, POR EXEMPLO: 

Garantia de que 75% das crianças 
com 7 anos até o final de 2010 fossem 
alfabetizadas

Duplicação da malha cicloviária   
do município até 2012 (para 150 km)

Reduzir a taxa de mortalidade infantil 
em pelo menos 4% até 2010, tendo 
como referência o ano de 2008

Equidade, 
justiça social  
e cultura de paz

Promover comunidades 
inclusivas e solidárias

Ação local para 
saúde

Proteger a saúde   
e bem-estar dos cidadãos

Gestão local para 
sustentabilidade

Implantar uma gestão 
eficiente com plano   
de execução e avaliação
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