


Como tudo

Harvard
Kennedy School

2006
atitudes e crenças dos lideres públicos é fundamental 

Começou 

Mudar 

para mudar o Brasil!



Liderança e Gestão Pública

1 semana com 18 prefeitos 

9 Estados Brasileiros

Pluralidade de Partidos

2008

O 1º Curso para prefeitos

Replicando o modelo do curso 
de Harvard



PILARES DE ATUAÇÃO







GOVERNANÇA - CONCEITO

“Conjunto de práticas de responsabilidade das lideranças das 
organizações, necessárias para avaliar, direcionar e monitorar a 

atuação da sua gestão, com vistas a garantir a melhoria do 
desempenho das políticas públicas e da prestação de serviços 

de interesse da sociedade.”



EXEMPLOS DE 
CURSOS



COMPETÊNCIAS 
ESSENCIAIS

•

•

•

•



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO

DIAGNÓSTICO E DESENHO DA INTERVENÇÃO

Marco Lógico Teoria da Mudança



APLICAÇÕES DA TEORIA DA MUDANÇA

Participação Cidadã Abordagem de 
Institucionalização de 

Políticas Públicas

Finanças Municipais –
Capacitação de servidores





TRANSFORMAÇÃO 
DE LIDERANÇAS



TRANSFORMAÇÃO 
DE LIDERANÇAS



COMPETÊNCIA 1: Liderança Adaptativa

As mudanças de comportamento e cultura são fundamentais para a consolidação
de transformações e são capazes de deixar um legado, sobretudo quanto atrelado aos
valores defendidos pelo líder

1. Não colaborou em nada
10. Colaborou de forma expressiva com minhas habilidades de líder

Como o MLG auxiliou-o nos seus 
processos de liderança?

“Entendi que além do perfil técnico que tenho, o perfil
político e adaptativo são fundamentais para exercer
funções chaves em qualquer Instituição/Empresa.”

- Daniela Goes (Turma 2014)

“Conseguimos motivar um comportamento de
agentes de transformação entre os participantes do
Programa Líderes Cariocas na Prefeitura do Rio de
Janeiro apesar de retirar alguns benefícios..”

- José Moulin (Turma 2014)



COMPETÊNCIA 2: Política

A política que compreendemos no MLG depende da habilidade de persuadir uns aos
outros em objetivos comuns, envolvendo negociação na arte daquilo que é possível
e zelando pela ética.

1. Não colaborou em nada
10. Colaborou de forma expressiva com minhas habilidades políticas

Como o MLG auxiliou-o nos seus processos de 
leituras e percepções políticas?

“Quando assumi este novo cargo, vindo de um
processo seletivo, tive que provar aos vereadores que
manteria o diálogo sempre aberto, apesar de ser
eminentemente técnica. Hoje todos me apoiam..”

- Maria Tereza Paschoal (Turma 2015)

“Tivemos que reformular um programa que culminou
na demissão de 1.200 pessoas na rede estadual de
educação de SC...pude aprender bem como
neutralizar as oposições e ganhar a opinião pública
(pais, professores etc.).”

- Diego Callegari (Turma 2016)



COMPETÊNCIA 3: Resolução de Problemas Complexos

Definir bem um problema, compreender suas causas, formular hipóteses e uma
lógica de causa e efeito para as ações propostas são elementos essenciais a uma
intervenção de impacto

1. Não colaborou em nada
10. Minhas habilidades melhoraram radicalmente após o MLG

Como o MLG colaborou no seu 
desenvolvimento?

“Fiz mediação de conflito de gestão e me surpreendi
com a capacidade de "ler" os fatos e pessoas que
desenvolvi ao longo do curso e das relações
compartilhadas nele”

- Alice Szezepanski (Turma 2014)

“Desenvolvi em parceria com a empresa de
informática e com o Conselho de Diretores uma
ferramenta de gestão para os diretores da rede
municipal... Os diretores ficaram muito satisfeitos
com o resultado.”

- Carla Andrade (Turma 2015)



COMPETÊNCIA 4: Gestão Pública

Ter conhecimento sobre a máquina pública, seus processos, marcos legais e
dominar modelos e ferramentas são condicionantes da capacidade de transformação
das lideranças.

1. Não colaborou em nada
10. Colaborou de forma expressiva com minhas capacidades técnicas

Como o MLG auxiliou-o nos seus domínios de 
procedimentos e ferramentas de gestão?

“Na Semplan, construímos um plano de comunicação
para o Programa Lagoas do Norte, com base no
trabalho final da disciplina de comunicação do MLG.”

- Washington Bonfim (Turma 2014)

“Entre 2013 e 2016, desenhei na prefeitura do Rio o
projeto de desburocratização dos Alvarás que foi
executado nos 4 anos seguintes.”

- Bruno Bondarovsky (Turma 2015)



TRANSFORMAÇÃO 
DE LIDERANÇAS



REDE DE LÍDERES MLG

Fizemos 2 consultas:
1. Aponte até 3 líderes MLG com os quais você 
teve mais contato
2. aponte até 3 líderes MLG que lhe inspiraram 
por seus feitos profissionais



REDE DE LÍDERES MLG

Visão da Rede
Sóciograma

Os nós da rede
Diagrama de Alvo



QUEM SÃO OS INFLUENCIADORES DA REDE MLG?

José Rodolfo Fiori
Sócio Fundador da Muove Brasil (consultoria que 
promove o uso dados para auxiliar os pequenos 
municípios)

Eugenio Zuliani
Ex-prefeito de Olímpia-SP e atualmente 
Coordenador do Programa Cidade Legal da 
Secretária de Estado de Habitação de São Paulo

Roberto Sá
Secretário de Segurança do Estado Rio de Janeiro



TRANSFORMAÇÃO 
DE LIDERANÇAS



OS LÍDERES MLG ESTÃO PROGREDINDO EM SUA 
CARREIRAS?

Aparecida de Fátima Pereira
Atual: Coordenadora Regional de Educação RO
Antes: Coordenador Curso de Pedagogia 

Eduardo Deschamps
Atual: Sec. Estado Educação SC + Presidente do 
Conselho Nacional de Educação + Conselho 
Estadual de Educação de SC
Antes: Sec. Estado Educação SC 

Anna Carolina Ribeiro
Atual: Diretora do Departamento Municipal Obras e 
Serviços (Salto Grande-SP)
Antes: Inspetora do CREA-SP

Indicador de Impacto do Cargo
Variação T0 vs T1 (2017)

Progressão na carreira

Alguns Exemplos...



TRANSFORMAÇÃO 
DE LIDERANÇAS



ALGUMAS INTERVENÇÕES PROMOVIDAS POR 
LÍDERES MLG

Magda Lisboa
Projeto de alvarás: a iniciativa de desburocratização na prefeitura do Rio de Janeiro

Beatriz Silveira
Diminuição do desmatamento ilegal no Pará; enfrentamento ao tráfico de animais 

Thiago Simão
Programa Cidade Legal (regularização fundiária) do Estado de São Paulo, juntamente com 
Eugenio Zuliani

Evanilde Gomides
Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde - Conecta SUS (Estado de Goiás)



TRANSFORMAÇÃO 
DE LIDERANÇAS



EXEMPLOS DE IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Processos Digitais na Prefeitura de Santos
Fábio Ferraz
Resultados: 
• 70% de todos os processo internos da Prefeitura de Santos atualmente são 100% digitais. Não há papel!
• Processos que tinham prazo de duração de, por exemplo, 60 dias passaram a ser solucionados em 6 dias. 
• Em média, 80% de redução de tempo de finalização dos processos
• Economia estimada de R$ 500 mil reais/ano somente em folhas de papel

Projeto Birigui Sustentável - Parceria inédita com o McDonald´s
Tadeu Saravalli
Resultados:
• Empoderamento dos alunos de escolas pública e privada e envolvimento dos pais 
• Arborização de uma região determinada da cidade.

Programa de Enfrentamento ao Desemprego (PED) - Teresina
Fabio Nery
• Já foram abertos mais de 15 mil postos de trabalho com a implantação de 4 sites (instalação física), sendo 

mais de 50 mil pessoas beneficiadas nesses 4 anos de implementado o programa, caracterizando o programa 
público com parceria privada que mais gerou emprego na história do Piauí



Fabio Hideki Ono
fabio.ono@clp.org.br





MLG



PERFIL DOS
LÍDERES MLG



REGIÕES DO BRASIL REPRESENTADAS



IGUALDADE DE GÊNEROS



DIVERSIDADE DE ÁREAS DE ATUAÇÃO



OS LÍDERES MLG








