CEO da GUD aponta inovação sustentável e
prosperidade inclusiva como alternativa para o
crescimento
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Identificar ativos para a inovação e a sustentabilidade, além de incentivar as potencialidades das
cidades e investir em recursos benéficos para as pessoas são algumas das ações contempladas no
modelo de Estratégia Econômica Metropolitana, apresentado na reunião-almoço da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) nesta segunda-feira (13), pelo CEO da ONG
Global Urban Development (GUD), Marc Weiss.
O consultor discorreu sobre as principais ideias e metodologias do modelo de desenvolvimento
estratégico da GUD, e como este projeto evoluiu na região de São Francisco e Califórnia (EUA) nos
anos 1970, passando pela Universidade Colúmbia, na década de 1980, até se tornar política nacional
do governo Clinton, incluindo o bem-sucedido plano desenvolvido para a cidade de Washington, em
1998.
De acordo com Weiss, o modelo de Estratégia Econômica Metropolitana estuda nas cidades os temas
que envolvem inovação sustentável e prosperidade inclusiva. Desta forma, busca-se traçar um
conjunto de ações para uma política de desenvolvimento industrial a partir das vocações identificadas
e, após, propor metodologias e parcerias para a implantação de zonas de inovação sustentável.
O especialista relatou também sobre como a GUD globalizou esse modelo de desenvolvimento a
partir do ano de 2001, tendo o Brasil aderido à estratégia. Nestes 13 anos em que atua no País, Marc
Weiss já desenvolveu alguns estudos, como o que fez para o estado de Minas Gerais. Hoje, também
contribui para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, por meio de uma parceria com a Agência
Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), num projeto estadual de 16 anos,
previsto até 2030, que conta com a participação do Banco Mundial.
Weiss recomendou a Estratégia Econômica Metropolitana, a Inovação Sustentável e a Prosperidade
Inclusiva para Caxias do Sul. Ele acredita que haveria um crescimento dinâmico da cidade gerado a
partir de iniciativas conjuntas entre representantes do setor público, universidades e empresários.
Weiss acredita que é possível pensar estratégias para implementar esse desafio em Caxias do Sul.
Nos links abaixo, mais informações sobre o tema:
Oportunidades de Desenvolvimento Local e Regional Relacionados a Implementação do Estaleiro
EBR de São José do Norte
Harvard MES Article
National Governors Association Report -State Policy Approaches to Promote Metropolitan Economic
Strategy
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