RELATÓRIO ANUAL
DE ATIVIDADES

CARTA DE

APRESENTAÇÃO
Em 2015, o Vetor Brasil nascia com o sonho de potencializar o setor
público brasileiro por meio de uma rede engajada e diversa de pessoas.
Aprendemos muito nesses últimos anos e queremos compartilhar com
você todas as nossas conquistas e metas superadas.
Construir este relatório foi um exercício de reflexão e retorno à nossa
história. O caminho foi bem diferente do que imaginávamos, com
muito mais emoção e várias surpresas, mas os resultados mostram que
estamos na direção certa.
Em 2018, atraímos, pré-selecionamos e desenvolvemos 7 Líderes de
Gestão Pública e 148 Trainees de Gestão Pública. Nossa rede expandiu
o impacto para mais de 120 órgãos públicos, além de quase dobrar
seu número. São mais de 300 pessoas que já se organizam de forma
autônoma para ampliar ainda mais o alcance de nossos esforços e
disseminar os valores do Vetor Brasil pelo país inteiro.
Todo o suor de uma equipe altamente comprometida, com o apoio de pessoas e organizações que
acreditaram no projeto ao longo desses anos, está agora sendo reconhecido nacional e internacionalmente.
Podemos dizer que nossa hipótese inicial foi confirmada: governos têm interesse em investir em gestão
de pessoas, e profissionais de alto potencial têm vontade de contribuir para melhorias no serviço público.
O tema, que colocamos em pauta quando ainda era considerado pouco relevante, tem ganhado cada vez
mais espaço na mídia, no terceiro setor, na academia e dentro do próprio Estado.
O ano de 2019 abre espaço para novos pilotos e aprendizados. Começamos este ciclo obstinados em
nossa missão e confiantes para criar novas formas de apoiar governos e pessoas que queiram deixar um
legado para o nosso Brasil. Tudo o que construímos até agora nos dá coragem para assumir desafios ainda
maiores e continuar perseguindo metas ainda mais ousadas.

Joice Toyota
Diretora Executiva e Cofundadora
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A JORNADA

DE RAMIRO
Ele sempre sonhou em retribuir à sociedade todas as oportunidades que recebeu. E,
com o apoio do Vetor Brasil, se tornou um exemplo de que todas e todos podem fazer
parte da mudança no país
“Gestão pública”. “Impacto social”. Procurar.
Em 2015, José Ramiro Esteves consultou uma
ferramenta de busca sem saber exatamente o que
iria encontrar. Apenas com a certeza do que queria
buscar: uma maneira de colaborar com o setor
público e de provocar uma mudança positiva no
Brasil. Ao avaliar sua própria jornada e pensar em
como havia sido amparado por vários benefícios
sociais ao longo de sua vida, que lhe ajudaram a
concretizar sonhos que pareciam impossíveis em
sua infância na zona rural de Minas Gerais, Ramiro
sentia um forte desejo de retribuir à sociedade. Ele
queria melhorar a vida de outras pessoas como
ele, sua mãe, seu pai, vizinhas e vizinhos, e colegas
da pequena cidade de Novo Cruzeiro, onde havia
crescido.
Sua família vivia em um ambiente de recursos
escassos e com pouco acesso à educação. Os pais
só chegaram à 4a série, realidade da maioria das
pessoas da zona rural da época. Ramiro queria ir
além. Acordando de madrugada para trabalhar na
roça e depois pedalando ou cavalgando 14 km até
a escola, ele completou a 8ª série. Inspirado por
suas irmãs e com o apoio dos seus pais, Ramiro,
usando de diversos programas sociais, conseguiu
finalizar o Ensino Médio com bolsa em uma escola
federal a 300 km de sua casa. E, como cotista,
passou no vestibular da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro para o curso de Engenharia de
Materiais.
Aquela busca era seu próximo passo. A
ferramenta de pesquisa lhe apresentou algo
que ele nem imaginava que existia: Vetor Brasil,

uma organização da sociedade civil que atrai,
pré-seleciona e desenvolve pessoas para atuar
em órgãos públicos.
Sua infância árdua, que poderia parecer uma
desvantagem durante o processo seletivo, na
verdade pode ter sido uma das chaves para
sua aprovação no Programa Trainee de Gestão
Pública. Sua experiência com agricultura familiar
chamou a atenção da Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Pesca do Estado do Maranhão.
Ramiro sentiu que era a sua hora. O sonho se
concretizou quase de maneira literal: durante sua
passagem pela Secretaria, ele pôde melhorar a
vida de pessoas das zonas rurais que em muito
lembravam sua família.
E a história não terminou aí. Ela sequer
terminou. Depois de seu período como Trainee,
Ramiro renovou sua permanência no governo
para o ciclo 2019-2022, chegando a participar,
junto com um grupo de outros Trainees de
Gestão Pública no Estado, da formulação do
plano de governo. Atualmente, Ramiro atua
na Secretaria das Cidades e Desenvolvimento
Urbano como Analista de Políticas Públicas,
trabalhando com temáticas que influenciam
diretamente na vida de milhares de pessoas.
O Vetor Brasil é feito de muitos Ramiros,
formando uma rede diversa de profissionais
que possuem muito empenho, dedicação e
engajamento para fazer a mudança no país e
implementar programas que produzem impacto
na vida da população. Mas cada Ramiro é
também um vetor de transformação.
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PESSOAS ENGAJADAS

NOS LUGARES CERTOS
O Brasil é um país enorme e repleto de
complexidades. Natural, portanto, que a gestão
do seu setor público apresente diversos desafios.
Para construir soluções e enfrentar essa realidade,
é necessário contar com profissionais que
possuam alto potencial, motivação, resiliência
e criatividade; e certamente essas pessoas se
encontram nos governos, na iniciativa privada e no
terceiro setor. No entanto, conectar profissionais
com as oportunidades mais alinhadas às suas
competências é um desafio muito complexo e
dinâmico.
O Vetor Brasil surgiu em 2015 com muita
vontade de resolver esse quebra-cabeça. Nosso
papel é contribuir para que os governos possam
resolver problemas públicos ao acelerar a adoção
de metodologias mais efetivas e inovadoras de
gestão e desenvolvimento de pessoas, inspiradas
em boas práticas de países líderes em gestão
pública (como os da OCDE). Ou seja, nosso
objetivo é fortalecer a atuação dos governos. Não
compomos a administração pública ou visamos
substituí-la.
Somos uma organização da sociedade civil
(OSC), suprapartidária e sem fins lucrativos,
que atua em duas frentes. De um lado, atraímos
e pré-selecionamos, via processos seletivos
transparentes e objetivos, pessoas de diversas
trajetórias, que possuem as competências e o
engajamento necessários para transformar
o país através da gestão pública. Do outro,
estabelecemos parcerias com governos inovadores
e interessados em ter essas pessoas colaborando
e aprendendo com suas equipes por um tempo
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determinado. Após a escolha e contratação
pelos governos, essas pessoas integram a
Rede Vetor Brasil, composta por vetores de
transformação em todo país e realizam uma
trilha de desenvolvimento para potencializar o
impacto da atuação dos governos e desenvolver
seus próprios caminhos profissionais.
A cada pessoa que entra em nossa rede, os
efeitos de nossa atuação vão se tornando mais
nítidos: um setor público mais efetivo, inovador e
representativo, capaz de efetuar mudanças reais
no país e replicar por todo o território iniciativas
que foram bem-sucedidas. A partir disso,
conseguimos inspirar cada vez mais a população
a enxergar o setor público como um caminho
viável para promover impacto social em escala.

O SETOR PÚBLICO BRASILEIRO
No Brasil, foi a partir da Constituição de 1988
que o concurso público se tornou obrigatório,
como forma de garantir a igualdade de acesso
aos cargos públicos. Além disso, a Constituição
também concedeu estabilidade aos ocupantes
de cargos públicos como forma de assegurar a
legitimidade das instituições frente às mudanças do
ciclo político-eleitoral e permitiu a adoção de outras
formas de contratação. Assim, foram criados os
cargos de livre provimento.
A flexibilidade para contratação nos cargos de
livre provimento permitiu às lideranças políticas,
gestoras e gestores públicos e organizações
da sociedade civil desenvolverem modelos de
seleção profissional capazes de avaliar não só
conhecimentos técnicos, mas também habilidades
e atitudes indispensáveis para garantir o alto
desempenho de equipes no setor público.
A adoção de seleção focada em competências,
que envolvem conhecimentos, habilidades
e atitudes, tem crescido nos últimos anos e
atraído pessoas com perfis mais diversos para
a administração pública - como profissionais da
iniciativa privada, da sociedade civil organizada,
da academia e mesmo profissionais do setor
público que almejam novos desafios. Essa riqueza
e complementaridade de vivências, trajetórias e
opiniões trabalhando lado a lado tem transformado
positivamente a administração pública em muitos
sentidos: tornando-a mais representativa da
população brasileira, mais inovadora e, sobretudo,
mais efetiva.

O VETOR BRASIL
Nossa missão é clara: criar uma rede engajada
e diversa que potencialize o setor público brasileiro
Para cumprirmos nossa missão, estabelecemos quatro valores que
norteiam todas as nossas decisões, sejam as do dia-a-dia, sejam as de
longo prazo. São diretrizes que nos mantêm firmes em nossa trajetória:
DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO
Valorizamos a diversidade em todas as suas dimensões e em cada
uma das nossas atividades e ações. Aliada à equidade e inclusão, ela é
um meio fundamental para a promoção do alto desempenho no setor
público e a construção de políticas públicas para todas e todos.
ÉTICA A TODO MOMENTO
Ética é um pilar indispensável para potencializar o setor público
e fortalecer as instituições democráticas. Todas as nossas decisões
e atitudes são pautadas por esse valor, mesmo que isso implique em
pegar o caminho mais longo para chegar à solução de um problema.
OTIMISMO SEM INGENUIDADE
Estamos cientes de que os desafios do Brasil são grandes e os
obstáculos muitos. Entretanto, acreditamos que é possível alcançar um
objetivo ainda que ele seja muito difícil. Somos otimistas e sabemos que
colocar a mão na massa é o caminho para chegar onde queremos.
IMPACTO COM EXCELÊNCIA
Buscamos resultados que sejam impactantes, escaláveis e
sustentáveis, sempre respeitando o que foi e está sendo feito.
Procuramos diariamente transformar os erros em aprendizados e
trabalhar com dedicação e excelência na construção do Brasil que
sonhamos.

NOSSA CULTURA
- O melhor do Vetor são vetores

- Ser Vetor é ser a direção

- Ser Vetor é ser otimista

- Ser Vetor é entregar resultado

- Ser Vetor é ser o futuro

- Ser Vetor é ser parte da solução
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3. AGIR

COMO ESTAMOS

MUDANDO O PAÍS
1. ATRAIR E PRÉ-SELECIONAR
• Atraímos pessoas em início de carreira que desejam apoiar
governos em projetos com potencial de escala
• Buscamos ativamente profissionais mais experientes para
atuar em posições de lideranças no setor público
• Utilizamos métodos de seleção baseados em
competências, inspirados em países referência em gestão
de pessoas no setor público
• Mensuramos o potencial de cada
profissional assim como seus principais
pontos de desenvolvimento

presença em
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40

governos atendidos

13

partidos políticos

4. INSPIRAR E ENGAJAR
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• As histórias da nossa rede mostram que é possível fazer a mudança
atuando do lado de dentro do governo
• Inspiramos novas lideranças a colocar a mão na massa para
melhorar a gestão pública brasileira
• Participantes dos programas se engajam em uma rede de
compartilhamento de experiências, conhecimento e oportunidades

2. DESENVOLVER
• Após a decisão e contratação pelos
governos, essas pessoas entram em
nossa rede e acessam uma trilha de
desenvolvimento que potencializa
competências e desenvolve lideranças
preparadas para os desafios do
século XXI

• Trainees de Gestáo Pública aprendem na
prática como funciona o setor público e apoiam na
implementação de projetos em secretarias estaduais e
municipais de todo o país
• Líderes de Gestão Pública atuam em cargos de
alta liderança no governo, gerindo equipes e tomando
decisões que impactam a vida de milhares de pessoas
• Nossa rede atua ao lado de profissionais do setor
público para resolverem em conjunto problemas
complexos e impactar positivamente o Brasil
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*Dado referente a jan/2015 até dez/2018

ADSON LIMA,
OLINDA-PE

ALINE FIGUEIREDO,
SÃO PAULO-SP

TALITA BORGES,
CAMPO GRANDE-MS

LARA VILELA,
GUAÍRA-SP

Trainee de Gestão Pública na Casa
Civil de Salvador-BA, 2015

Líder de Gestão Pública - Diretora
de Projetos Urbanos na Unidade de
Gestão de Planejamento Urbano e Meio
Ambiente de Jundiaí-SP, 2017

Trainee de Gestão Pública na Secretaria
de Estado de Educação do Mato Grosso
do Sul, 2018

Trainee de Gestão Pública na
Secretaria de Educação e Esportes do
Estado de Pernambuco, 2016

Trabalhou na gestão e planejamento
da Política de Fomento ao Ensino Médio
em Tempo Integral na Secretaria de Estado
de Educação do Mato Grosso do Sul. Atuou
ativamente na implantação do Programa
em 16 escolas do estado e na expansão para
8 novas escolas, atingindo cerca de 5.500
estudantes.

Liderou a criação do Planejamento
Estratégico da Secretaria, juntamente com
um plano de acompanhamento de seus
principais programas. Entre projetos que
coordenou destacam-se: Foco Educação
PE e o Bônus de Desempenho Educacional
para o desenvolvimento e modernização da
gestão da educação do estado.

Atuou no acompanhamento
e intervenção em projetos estratégicos
de Sustentabilidade, Ordem Pública,
Melhorias da Gestão e Defesa da
Mulher, contribuindo para que Salvador
alcançasse 74% dos valores estabelecidos
nas metas de seu Plano Estratégico 20132016. Dentre os projetos, destacam-se
a revitalização do Parque da Cidade e a
implantação da Casa de Passagem Irmã
Dulce para mulheres vítimas de violência.

Coordenou a implementação do Projeto
Cidade das Crianças. Esta iniciativa integra
a Rede Latino Americana - Projeto Cidade
das Crianças e tornou o município de Jundiaí
uma referência no tema pela abordagem
inovadora e multidisciplinar.

MARINA BOMURA,
CAMPINAS-SP
Trainee de Gestão Pública na Secretaria de
Estado da Educação da Paraíba, 2018
Por meio da Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação das Organizações Sociais
(OSs), atuou na implementação da gestão pactuada
via OSs em 652 escolas da Rede Estadual da Paraíba.
O projeto é pioneiro em relação a implementação de
organizações sociais na área da educação pública
do Brasil. Entre os projetos, vale destacar o 1° Curso
de Capacitação para Cuidadores da Rede
Estadual de Ensino.

JOÃO ARTHUR REIS,
SANTA CRUZ DO SUL-RS
Trainee de Gestão Pública na Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do
Maranhão (FAPEMA), 2017
Atuou na estruturação do Programa Inova Maranhão,
lançando editais de fomento a startups e cadeias
produtivas locais. Na área de cooperação internacional,
desenvolveu editais de internacionalização de pesquisa
e gerenciou parcerias com universidades e agências
de fomento internacionais. Além disso, atuou em duas
missões internacionais do Governo do Estado.
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2018: UM ANO DE

MUITO CRESCIMENTO
Em 12 meses, quase dobramos o total de membros da Rede Vetor Brasil e
expandimos nosso impacto para mais de 120 órgãos públicos estaduais e municipais

PROGRAMA LÍDERES
DE GESTÃO PÚBLICA

PROGRAMA TRAINEE
DE GESTÃO PÚBLICA

18.755

+51MIL

Pessoas inscritas nos
processos seletivos
de 2018

14.491

Inscricões
desde 2015

Pessoas inscritas nos
processos seletivos de
2018

RECORDE
HISTÓRICO DE
INSCRIÇÕES

Pessoas inscritas
somento no processo
seletivo do 2º semestre
de 2018
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+1.200

+148
Trainees de Gestão
Pública só este ano

+7
Líderes de Gestão Pública
só em 2018

AMPLO CRESCIMENTO DA REDE
Em 2018, a parceria do Vetor Brasil com órgãos públicos abriu espaço
para a alocação de 148 Trainees. Com isso, a Rede Vetor Brasil, composta
por participantes dos programas Trainee de Gestão Pública e Líderes de
Gestão Pública, quase dobrou de tamanho neste ano, chegando a 307
pessoas.

+9

1%

307*

161

12

2016

1. Fizemos parte do Programa de Apoio à
Implementação da Base Nacional Comum
Curricular (proBNCC) criado pelo Ministério da
Educação (MEC). Através do Programa Trainee
de Gestão Pública, pré-selecionamos e apoiamos
o desenvolvimento de 23 Analistas de Gestão
Pública atuando em todo o Brasil com o apoio do
Conselho Nacional de Secretários de Educação
(CONSED) e suporte do Movimento pela Base.
2. Entre os órgãos parceiros do Programa
Líderes de Gestão Pública estão a Secretaria
Municipal de Gestão da Prefeitura de São Paulo, a
Secretaria de Saúde de Santos (SP) e o Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento do Brasil
Central (BrC)
3. Lançamos a Rede Online, uma plataforma
que conecta as pessoas da Rede Vetor Brasil,
possibilitando compartilhamento de aprendizados,
troca de experiências e apoio nos desafios do dia
a dia da gestão pública.

60

2015

MAIS MOTIVOS PARA
COMEMORAR

2017

2018

4. Participamos em matérias na imprensa que
mostram nosso destaque, como: “8 ideias (que
deveriam pautar o debate) para consertar o Brasil”
da Revista Exame.

*

O número não inclui as pessoas desistentes em 2018.
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INICIATIVAS DE

DIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO
Para que tenhamos políticas públicas coerentes com os reais desafios do Brasil, é
necessário que a população esteja representada do lado de dentro do governo.

Acreditamos no conceito de burocracia
representativa. Para que possamos ter políticas
públicas que atendam as reais necessidades da
população, é necessário que na administração pública
tenhamos representatividade. Ou seja, precisamos de
pessoas das mais variadas origens, vivências, raças/
cores, gêneros, regiões geográficas, orientações
sexuais, posicionamentos político-partidários,
trajetórias socioeconômicas e outros, para discutir,
criar e implementar projetos que sejam alinhados às
complexidades da sociedade e que levem para caminhos
eficientes e inclusivos.
Por isso, diversidade é um valor fundamental para nós.
É como resolvemos fazer. Nosso compromisso com o
tema está presente em todas as nossas ações. Conheça
algumas de nossas iniciativas de diversidade:

NA ATRAÇÃO DE PESSOAS
Para alcançar camadas historicamente excluídas da
sociedade, adotamos medidas como:
Peças de comunicação que reforçam a
representatividade, evidenciando grupos minorizados
como mulheres e a população negra. Ao trazer mais
representatividade em nosso material de divulgação,
estimulamos que mais participantes se reconheçam no
setor público e se inscrevam em nossos processos. Por
exemplo, na primeira edição do Programa Trainee de
Gestão Pública em 2015, 17% das pessoas selecionadas
se identificavam com o gênero feminino, já em 2018*, o
número passou para 52%.
Divulgação online e eventos presenciais para atração
de pessoas de todas as regiões do Brasil, com foco em
organizações parceiras que tem como atuação finalística os
grupos minorizados.

NO PROCESSO SELETIVO
Fomentamos também ações para tornar o nosso
processo seletivo mais diverso:
Ação afirmativa de raça/cor: compromisso em
manter a proporção de cor/raça entre o total de
pessoas inscritas e o total de pessoas aprovadas
na Etapa de Testes Online do Programa Trainee de
Gestão Pública. Exemplo: No processo seletivo do 2°
semestre de 2018, 10,2% das pessoas que finalizaram a
inscrição se autodeclararam pretas. Aplicamos notas
de corte distintas a partir dos critérios de identidade
racial estabelecidos pelo IBGE para manter essa
proporção entre as pessoas aprovadas nos Testes
Online (~9,5%). Percebemos ainda que mesmo sem
fazer ação afirmativa nas etapas seguintes, não
tivemos grandes variações nas proporções por cor/
raça até o final da seleção.
Desta forma implementamos uma ação para corrigir
distorções históricas, oportunizando que mais pessoas
pretas participem da administração pública brasileira.
Formações contínuas de profissionais que
realizam a avaliação no processo seletivo.
Realizamos formações específicas de diversidade e
vieses inconscientes para profissionais que farão as
avaliações do processo seletivo. Além disso, fazemos
um acompanhamento dos dados e indicadores de
forma contínua em todas as etapas da seleção, com
intuito de detectar vieses inconscientes e corrigir
possíveis distorções.
NOS DESENVOLVIMENTOS
Para potencializar experiências da rede de trainees
criamos, entre outras iniciativas:
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Protocolo de combate ao assédio sexual, com diretrizes
para acolhimento às vítimas e enfrentamento das situações
que possam ocorrer com pessoas da rede.
Conceitualização, reflexão e diálogo, ao longo de todo
o ano, de temas como privilégios, questões de gênero,
questões de raça/cor e questões LGBT+ para toda a rede.
Programa de responsabilização e conscientização para
pessoas da rede que efetuem qualquer tipo de infração
ao nosso Código de Ética. Esta trilha de aprendizado
é composta por leituras e reflexão, além da proposta
e execução de uma atividade prática em grupo para
desenvolver consciência e sensibilização quanto ao tema
infringido; exercitar a empatia; responsabilizar-se por seus
atos e ter de fato uma mudança de comportamento.
NA REDE VETOR BRASIL
Acreditamos que conseguimos potencializar a gestão
pública por meio de pessoas engajadas e diversas atuando
em rede. Assim, escolhemos a representatividade, o
diálogo e aprendizado construtivo como caminhos
para reproduzir no dia a dia do setor público uma
transformação para desconstruir os preconceitos
estruturais da sociedade.
Por isso, fomentamos momentos formativos de troca,
discussão e aprendizado sobre diversidade. Orientamos
nossa rede a ampliar esse discurso em seu dia a dia e fazer
pontes para aproximar pessoas com o tema, implementar
ações e fazer mudanças tangíveis.
Além disso, nossa rede de trainees se organizou de
forma autônoma e construiu coletivos identitários:
Transvetor, grupo transversal e transformador, focado
em pensar, criar, desenvolver e compartilhar ações de
integração e empoderamento de LGBT+ a partir do âmbito
da gestão pública.
Vetor das Minas, mulheres da Rede Vetor Brasil que
têm como missão desenvolver, formar e acolher mulheres
líderes, trabalhando temáticas que ajudem a promover
igualdade de gênero e combate ao machismo dentro e
fora dos ambientes de trabalho;
Vetor dxs Pretxs: Espaço de debate sobre identidade
racial e representatividade de negrxs na sociedade. O
grupo busca entender como se dá a percepção dx negrx

sobre si mesmxs e sobre sua interação social.
APOIO CONSULTIVO EM OUTRAS INSTITUIÇÕES
Apoio técnico ao projeto de Combate ao Assédio Sexual no
Trabalho do Governo do Estado de SP.

CENSO DE DIVERSIDADE
Com adesão de 79% da Rede de Trainees de Gestão
Pública, realizamos nossa primeira pesquisa interna
para entender a diversidade em nossa rede, além
de avaliar a percepção dela acerca de diversidade
e das nossas ações sobre o tema. Seguem algumas
reflexões e resultados:
(1) Mais de 95% das pessoas consideram que fazer
parte da Rede Vetor Brasil ampliou sua percepção de
diversidade.
(2) 85,58% da nossa rede percebe a importância de
levar em consideração questões de diversidade ao
formular políticas públicas.
(3) O Censo de Diversidade mostrou que a
organização ainda precisa caminhar para atingir o seu
objetivo de promover tanto a diversidade
passiva quanto a diversidade ativa entre a rede,
fomentando intencionalmente iniciativas de inclusão.
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“

UM NOVO

Jundiaí inovou em seu modelo de gestão, por plataformas de
serviços, para tornar a máquina pública mais eficiente e melhorar o
atendimento ao cidadão. Nesse sentido, a parceria com o Vetor foi
fundamental, pois precisávamos de profissionais preparados para
atuar na administração da cidade, com competências bem definidas
para auxiliar nas ações estratégicas do governo. O processo de
seleção, sem dúvida, foi um diferencial de qualidade.

Nossos parceiros revelam como Trainees e Líderes de
Gestão Pública têm transformado o setor público no
Brasil

JOSÉ ANTÔNIO PARIMOSCHI, 2017

“

MODO DE FAZER

Gestor de Governo e Finanças da Prefeitura
de Jundiaí (Jan/2017 - até o momento)

Secretário de Educação do Estado de São Paulo
(Jan/2019 - até o momento) e ex-Ministro da Educação

“

O Vetor Brasil inovou o debate
sobre profissionalização do serviço
público ao atuar desde a provisão
de Trainees de Gestão Pública até
a seleção de dirigentes públicos.

“

FRANCISCO GAETANI, 2019

Professor da EBAPE/FGV, ex-Presidente
da Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP) e ex-Secretário Executivo
dos Ministérios do Meio Ambiente e do
Planejamento, Orçamento e Gestão
*As informações sobre as posições das
pessoas são um retrato de junho/2019.
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LUCIENE FERREIRA
DA SILVA SOARES,
2019
Analista Fazendária da
Superintendência de Gestão
Estratégica da Secretaria de
Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul (Servidora de
Carreira)

“

A conexão que o Vetor Brasil
tem proporcionado para o âmbito
da gestão pública no país é
indispensável. Em Alagoas, essa rede
de engajamento, apesar de nova,
vem trazendo notável oxigenação
de ideias e resultados não só na
Secretaria do Planejamento, Gestão e
Patrimônio (SEPLAG), mas em toda
a administração pública alagoana,
que nos tem visto como exemplo. O
trabalho de Trainees de Gestão Pública
é um catalisador para que tenhamos
uma visão sistêmica aprimorada e
uma capacidade de entrega cada vez
maior, abrangendo, inclusive, cada
setor que faz parte da nossa secretaria
e que, com o suporte oferecido
pela Vetor Brasil, tem passado por
esse processo e pelo desafio de se
reinventar constantemente.

“

“

ROSSIELI SOARES, 2017

“

Foi muito marcante
quando trainees entraram
na equipe. Percebemos que
demos um salto, porque os
trainees integraram conosco,
[servidores] de carreira. Eles
compraram a ideia e vieram
com o maior gás. Apoiaram
com conhecimentos teóricos
e vontade de fazer, nos
ajudando muito. Eu percebo
o ganho que tivemos como
equipe tendo eles como
integrantes. Essa troca que
tivemos só agrega valor para
a administração pública.

“

“

Existem instituições como o Vetor Brasil
que têm uma capacidade e uma vocação para
encontrar pessoas que tem essa vontade de
transformar a sociedade participando da gestão
pública. É uma iniciativa inovadora, fantástica e
que poderá ser um modelo para o Brasil.

TADEU BARROS, 2018

Assessor Especial do Presidente do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais (Jun/
2019 - atual) e ex-Secretário Especial de
Planejamento e Orçamento na Secretaria
de Estado do Planejamento, Gestão e
Patrimônio de Alagoas

BALANÇO

FINANCEIRO
Confira nossos principais indicadores financeiros em 2018: como obtivemos nossa receita e como ela foi utilizada

Temos um compromisso com quem acredita que um
setor público mais diverso e engajado é o caminho para
mudar o país. Como organização da sociedade civil,
suprapartidária e sem fins lucrativos, realizamos nossos
projetos graças a pessoas e organizações que nos
apoiam nesta mesma causa. Seguindo a prerrogativa
de transparência que faz parte dos nossos valores,
compartilhamos as principais informações financeiras
de 2018.

Impacto em escala em todo o Brasil
R$ 17.028,74
custo por Trainee incluindo atração, préseleção, doze meses de desenvolvimento e
gastos institucionais do Vetor Brasil
95% de retenção de Trainees no programa
73% dos Alumni continuam trabalhando com
impacto social
1

148 Trainees com alocação em 2018
1 ano - tempo mínimo de trabalho no governo

RESULTADOS FINANCEIROS DE 2018
Receita
Doações de fundações, instituições
Doações de pessoas físicas
Receitas financeiras
Outras receitas

Despesa
Programa Trainee de Gestão Pública
Programa Líderes de Gestão Pública
Rede Online
Institucional
Contratação com Parceiros

5.231.202,70*
5.135.118,03
32.441,39
60.125,71
3.517,57

4.868.255,87*
1.368.850,49
655.402,09
284.421,75
1.151.403,03
1.408.178,51

R$ 4.564,002- salário médio de Trainee por mês
1
Número avaliando alocação 12 meses após o programa para turmas
de 2015, 2016.1, 2016.2, e 2017.1
2
Média calculada até 31 de dezembro de 2018

*As receitas apresentadas neste documento consideram as receitas operacionais (+R$ 5.314.042), as receitas financeiras (+R$ 60.125) e
subtraem o valor dos trabalhos voluntários e gratuidades recebidas em 2018 (-R$ 142.965). As despesas aqui apresentadas consideram as
despesas operacionais (+R$ 4.977.487), as despesas financeiras (+R$ 36.120), e subtraem o valor dos trabalhos voluntários (-R$ 142.965).
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RECONHECIMENTOS
Aprovações e colaborações, no Brasil e no mundo, que nos fazem acreditar
que estamos no caminho certo

2016
PRÊMIO DE IMPACTO SOCIAL DO GOOGLE.ORG
(IMPACT CHALLENGE BRAZIL 2016)
Fomos uma das cinco organizações vencedoras da edição 2016 do prêmio e
recebemos R$1,5 milhão para viabilizar a implementação de um projeto que alia
tecnologia e impacto social em escala.

2017
PRÊMIO VEJA-SE
Nossa diretora, Joice Toyota, foi a grande vencedora da categoria Políticas
Públicas. A premiação foi organizada pela revista Veja e definida a partir do voto
popular e do parecer de duas comissões julgadoras.

2018
RECONHECIMENTO PELA ORGANIZAÇÃO PARA A
COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE)
Fomos citados pela OCDE, organização internacional que estabelece padrões de
excelência em gestão pública e busca o intercâmbio de boas práticas em políticas
públicas, como um exemplo de organização da sociedade civil que contribui para o
desenvolvimento de processos seletivos transparentes, abertos e por competências
que podem melhorar o serviço público.
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PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO SOCIAL (CDES)
Em março de 2018, Joice Toyota, nossa Diretora Executiva, foi indicada e
passou a integrar o CDES. Criado em 2003, este colegiado de representantes
da sociedade civil dialoga diretamente com o Presidente da República,
propondo políticas públicas para estimular o desenvolvimento social e
econômico do país.

PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL E PARCERIA COM O
INSTITUTO REPÚBLICA
Palestramos no Encontro Anual do Instituto República sobre tendências
contemporâneas de gestão por competências. O Instituto República é uma
organização familiar que busca a valorização e qualificação de profissionais do
setor público brasileiro, especialmente na região fluminense do Rio de Janeiro.

SELO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE
Concedido pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São
Paulo, este mérito é dedicado a organizações que promovem a diversidade e a
inclusão social no mercado de trabalho. Recebemos o reconhecimento em duas
categorias: raça e gênero.

PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL DO
CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO (CLAD)
Até hoje, apenas quatro pessoas representando o Brasil falaram numa
plenária do CLAD, o principal evento iberoamericano sobre gestão pública. O
último brasileiro havia sido em 2012. Joice Toyota, nossa Diretora Executiva,
realizou a plenária de encerramento para mais de 1.000 pessoas, e, ao lado da
diretora do Programa Trainee de Gestão Pública Tâmara Andrade, estreitou
laços com ministros de Estado, especialistas e academia.

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS PÚBLICOS
A partir do reconhecimento da nossa organização como inovadora e
especialista na temática de gestão de pessoas no setor público, fomos
convidados para integrar grupos de trabalho dentro da administração
pública, como na coordenadoria de gestão de pessoas da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, além de apoiar na realização da
campanha “Trabalho Sem Assédio Sexual” da Corregedoria Geral da
Administração do Governo do Estado de São Paulo.

EVENTOS EM UNIVERSIDADES NO EXTERIOR
PARTICIPAÇÃO NO “ENCONTRO DE AUTORIDADES: UMA
NOVA AGENDA PARA A GESTÃO PÚBLICA DO BRASIL”
Com apenas três anos de trajetória, fomos convidados para compartilhar
expertise em gestão de pessoas no setor público em evento sobre gestão
pública organizado pela Fundação Lemann na Escola de Governo Blavatnik,
Universidade de Oxford (Reino Unido). O Encontro reuniu altas autoridades

XXIII Congresso Internacional do Centro Latinoamericano
de Administração para o Desenvolvimento (CLAD)

Os desafios da governança pública têm motivado discussões entre futuros
líderes que também estudam no exterior. A partir disso, em 2018, fomos
convidados para palestrar na Brazil Conference (organizada por brasileiros
que estudam em Harvard e MIT), Euroleads (organizada pela Brasa Europa)
e Brazusc (organizada pela Brasa EUA).

BRASUSC

Brazil Conference
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DEPOIMENTOS DA REDE

“

Me tornei Trainee de Gestão Pública no Governo do Ceará em 2017.
O Vetor Brasil foi uma arrojada e belíssima porteira, por acreditar
na potência do setor público para questionar nossas desigualdades
históricas e estruturais, e por me conectar com outras lideranças que
desbravam mares, rincões e sertões do Brasil, na luta pela construção
popular por um país mais justo, igualitário e desenvolvido.

“

CLARISSE DE ALMEIDA
Trainee de Gestão Pública na Secretaria do Planejamento
e Gestão do Estado do Ceará, 2017

“

Quando estava me formando passei a sentir muito forte a necessidade
de retribuir a sociedade o investimento realizado em mim até então.
Quando ouvi falar do Vetor Brasil, imediatamente pareceu-me a
opção ideal: trabalhar diretamente no setor público, para construir um
país melhor. Fui alocado para a Secretaria de Governo do Estado de
São Paulo e, ao longo de um ano, pude me envolver em discussões
e propostas de mobilidade urbana. Nesse período, destaco dois
aprendizados: a resiliência para se atuar no setor público e o foco em
carreira, promovido pelo Vetor Brasil e por meus colegas Trainees de
Gestão Pública. Hoje, como usuário do metrô, das rodovias ou dos
aeroportos, vejo pequenos frutos do meu trabalho e da minha equipe.

Trainee de Gestão Pública na Secretaria de Governo
do Estado de São Paulo, 2015
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“

ADAILTON LOPES

CONHEÇA

NOSSA DIRETORIA E NOSSOS CONSELHOS
A liderança do Vetor Brasil exerce suas funções de maneira autônoma e independente, com apoio e fiscalização de dois
conselhos que oferecem recomendações para o desenvolvimento institucional da organização.

DIRETORIA DO VETOR BRASIL

CONSELHO ESTRATÉGICO
É um conselho consultivo que apoia a organização e
sua liderança com recomendações em relação a assuntos
prioritários para sua missão, atuação e desenvolvimento.

ANDRÉ BARRENCE

DENIS MIZNE

IGOR LIMA

JOSÉ FREDERICO

REGINA PACHECO
JOICE TOYOTA

LARA BARRETO

TÂMARA ANDRADE

Diretora Executiva
e Cofundadora

Diretora de
Novos Negócios

Diretora do Programa
Trainee de Gestão Pública

CONSELHO FISCAL 2016-2019
Examina processos administrativos, financeiros, e jurídicos
promovendo a ética, transparência e a eficiência do Vetor Brasil,
e assegura o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu
estatuto social.

BRUNA EBOLI

MARCO CAMARGO

Diretora do Programa
Líderes de Gestão Pública

Diretor Institucional

BRUNO VILLELA

ISADORA CHANSKY

LUIZ RIBEIRO
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TUDO ESTÁ

INTERLIGADO
Rosana Daliner Marchese já trabalhava com educação. Mas percebeu que, se quisesse efetuar
mudanças de impacto na área, precisaria abordá-las por diversas frentes e com a ajuda de
diversos parceiros. Foi aí que entrou o Vetor Brasil
Depois de cursar o magistério, graduarse em Pedagogia, ser professora e fazer uma
especialização em Avaliação Educacional, Rosana
havia chegado à Secretaria de Educação de
Londrina (PR) para atuar com Apoio Pedagógico na
formação de professores. Neste momento da sua
jornada profissional, Rosana poderia concretizar seu
sonho: colaborar ativamente para melhorar, crescer e
fortalecer a educação do país.
O aprendizado, porém, nunca termina. Na
posição, ela iniciou o seu mestrado em Educação
e com o tempo e a experiência prática, notou que,
se quisesse fazer ainda mais, precisaria estimular
toda a rede de pessoas ao seu redor. A área
pedagógica em que atuava, por exemplo, dependia
das decisões do setor de infraestrutura, já que
em ambientes melhores e com mais recursos,
as crianças aprendem mais. A partir disso, ela
começou a enxergar o cenário completo, e a
buscar uma maneira de alterá-lo.
A oportunidade surgiu quando o Vetor Brasil
realizou uma parceria com a Prefeitura de Londrina
para apoiar na pré-seleção para o cargo de
Secretário de Educação do município, em 2016.
Rosana se tornou finalista do processo, mas não foi
aprovada pelo governo porque faltava experiência
em gestão pública exigida para a posição específica.
Entretanto, sua relação com o Vetor Brasil estava só
no começo.
Rosana causou tamanha impressão na nova
Secretária de Educação que foi convidada
para integrar a Assessoria Administrativa do
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departamento e fazer parte do Programa Líderes
de Gestão Pública. De professora, ela havia virado
gestora pública responsável por diversas equipes uma transição nada fácil, exigindo conhecimentos e
habilidades que ela ainda não tinha.
Felizmente, o Vetor Brasil estava lá para lhe
apoiar no desenvolvimento das competências
necessárias para atingir a excelência na nova função.
E, novamente, descobriu que tudo está conectado:
o conhecimento e o progresso, ela aprendeu que
vêm do trabalho coletivo e da troca de experiências.
Conheceu pessoas não só além de sua secretaria,
mas além do seu município e do seu estado. Foi
uma troca revigorante, que lhe deu muito mais
ideias para aplicar no trabalho.
Energizada e bem orientada, Rosana passou seus
últimos meses experimentando uma das maiores
satisfações que qualquer profissional pode ter,
especialmente alguém na gestão pública: ver suas
ideias, concebidas com tanto cuidado e empenho,
virarem realidade. Ela pode apoiar na criação de
ambientes de aprendizado e acolhimento que
irão efetivamente inspirar uma nova geração
de crianças e adolescentes a também ter suas
próprias ideias, criar os primeiros laços e construir
redes de apoio para o futuro.
Rosana tem certeza: é por meio da gestão pública
que é possível alcançar resultados que de fato
transformem a vida da população. E isso só será
feito em rede, com pessoas trabalhando juntas para
um Brasil melhor.
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