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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo delinear caminhos que 

possam viabilizar a sustentabilidade financeira do Vetor Brasil. A organização do 

terceiro setor, declara que desenvolve talentos e práticas no Governo com vistas a 

oferecer serviços públicos de qualidade a quem mais precisa, com projetos de 

trainee e estágio. Para tanto, este trabalho se propôs a estudar, segundo a literatura 

existente, quais fatores podem assegurar a sustentabilidade nesse tipo de 

organização. Em seguida, realizou-se um benchmarking no Brasil e no exterior com 

organizações que desenvolvem projetos que tenham semelhança com os que o 

Vetor Brasil realiza. No âmbito deste trabalho, realizou-se também uma pesquisa 

quantitativa com trainees e analistas de políticas públicas e gestão governamental. 

Nosso objetivo era comparar as motivações dos profissionais que acessam a 

administração pública via cargos comissionados/bolsistas ou concurso público. 

Posteriormente, a partir de entrevistas com gestores públicos, atuais e potenciais 

financiadores e grupo focal com trainees, delimitou-se o problema a ser solucionado. 

A partir da análise das experiências nacionais e internacionais e de todo o exposto 

colhido nas demais ferramentas metodológicas, recomendou-se a melhoria de 

aspectos de gestão destacados na literatura que são inerentes à sustentabilidade 

financeira das organizações do terceiro setor.  Por fim, elaboraram-se os produtos, 

conforme indicado no Termo de Referência, a pedido do Vetor Brasil: construir lista 

priorizada de iniciativas com potencial para geração de receita, estruturação de 

projetos-piloto e negociações ao longo dos próximos anos, roteiro de implementação 

de projetos, macroindicadores do progresso da organização para atingir a meta de 

sustentabilidade e projetos de 2016 para garantir os testes de hipóteses e de 

rentabilidade dos produtos. Com o presente trabalho, chega-se à conclusão de que 

a sustentabilidade financeira é um desafio percorrido pelas organizações do terceiro 

setor e está condicionada à profissionalização de sua gestão e à diversificação das 

fontes de financiamento.  

Palavras-chave: Administração pública. Jovens. Terceiro setor. Administração 

financeira.  



 

ABSTRACT 

 

The following undergraduation study aims to point directions in order to support Vetor 

Brasil’s financial viability. The nonprofit organization develops talents and implements 

best practices with the Brazilian Government in order to offer public services with 

quality to the ones who need it the most through its Trainee and Intern Programs. 

Therefore, this research is focused on analyzing, according to the available literature, 

which factors may ensure the sustainability in this kind of institution. As following, we 

have done a benchmarking investigation in Brazil and other countries with the same 

kind of organizations that have been building similar strategies/projects on 

developing professionals for the Public Sector. Also, a quantitative survey with 

trainees and analysts of Public Policies and Governmental Management of São 

Paulo was applied with the objective to compare what motivates them on choosing 

for the career at the Public Sector by opting between commissioned jobs or civil 

service examinations. Afterwards, based on the research results and the perspective 

through interviews with some public managers, investors and other potential 

investors we were able to complete the diagnosis in order to find the problem to be 

solved in this study. So, considering all the research methodology presented above, 

national and international data and information gathered, and based on the literature 

of the segment the improvement of management skills that are inherent to the 

financial sustainability of nonprofit organizations were recommended. At last, the 

products were developed, as seen on the Term of Reference: to build a primary list of 

actions with potential to revenue generation; structuring of pilot projects and deals 

among the next years; roadmap of pilot projects; main KPIs - key performance 

indicators and 2016 pilot projects to guarantee the organizational viability in the 

future. With this study, we can infer that financial sustainability is a challenge faced 

by the nonprofit organizations and high standards of management as well as different 

sources of funding are the key of success in this field.  

 

Keywords: Public management. Young generation. Third sector. Financial 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão do mestrado profissional em Gestão e 

Políticas Públicas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da 

Fundação Getúlio Vargas, aborda a sustentabilidade financeira do Vetor Brasil – 

organização do terceiro setor que seleciona jovens talentos para auxiliarem 

Governos do Brasil a desenvolver projetos inovadores nas áreas de educação e 

gestão financeira, entre outros.   

O estudo originou-se a partir das informações constantes do Termo de 

Referência (TR), recebido com a incumbência de torná-lo exequível como requisito 

para a conclusão do mestrado no ano de 2016 e obtenção do título de Mestre em 

Gestão e Políticas Públicas.  

Na proposta de TR, a organização lançou como problema a necessidade de 

desenvolver iniciativas com potencial de geração de receita suficiente para cobrir os 

custos de seus programas atuais e futuros, uma vez que atualmente a organização 

depende de doações para se sustentar e não cobra pelos seus serviços.  

A organização destacou que pretendia se tornar financeiramente sustentável, 

inclusive, a partir da cobrança de serviços. Em virtude disso, o próprio TR solicitou a 

elaboração de produtos, a saber: construção de uma lista priorizada de iniciativas 

com potencial para geração de receita, incluindo o detalhamento em diferentes 

cenários, riscos jurídicos e de execução com Governos, esforço de implementação, 

principais estratégias, etc; estruturação da necessidade de projetos-piloto e 

negociações ao longo dos próximos anos para garantir a sustentabilidade financeira 

da organização; o roadmap de implementação de projetos; desenvolvimento de 

macroindicadores do progresso da organização para atingir a meta de 

sustentabilidade e projetos de 2016 para garantir os testes de hipóteses e de 

rentabilidade dos produtos. 

A relevância do tema deste trabalho se deve não apenas por tratar do 

fortalecimento e captação de recursos das organizações do terceiro setor, mas 

também porque trata de uma questão fundamental que concerne à 

profissionalização da gestão pública brasileira, na medida em que discute a inserção 

e retenção de profissionais qualificados nos cargos de livre provimento.   

Ademais, baseadas no referencial teórico sobre os pilares que asseguram a 

sustentabilidade financeira das organizações do terceiro setor, no benchmarking das 
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organizações com projetos similares aos que o Vetor Brasil desenvolve, bem como 

nos resultados do grupo focal com trainees e das entrevistas realizadas com 

gestores públicos, atuais e potenciais financiadores, chegou-se às recomendações e 

nos projetos que poderão ser desenvolvidos, a fim de contribuir para a 

sustentabilidade financeira do Vetor Brasil.  

Não obstante, este trabalho também se propôs a compreender a expectativa 

de transformação da gestão pública sob o olhar do profissional que ingressa na 

carreira pública via cargos comissionados, nesse caso, como trainee, em relação 

aos ingressantes via concurso público na carreira de analista de políticas públicas e 

gestão governamental, conforme Lei Municipal nº 15.939 (BRASIL, 2013). Para 

tanto, realizou-se a pesquisa quantitativa via survey com esses dois grupos de 

profissionais.  

Assim sendo, reputou-se apropriado dividir o estudo da seguinte forma: 

Capítulo dois: indica o caminho metodológico trilhado neste estudo. 

Capítulo três: apresenta o cenário em que nasce o Vetor Brasil e os seus 

principais projetos. 

Capítulo quatro: aborda a visão dos principais stakeholders sobre o Vetor 

Brasil e sobre a gestão pública.  

Capítulo cinco: volta-se ao embasamento teórico dos meandros da 

sustentabilidade financeira nas organizações do terceiro setor. 

Capítulo seis: define e delimita o diagnóstico do problema. 

Capítulo sete: destaca o levantamento de experiências nacionais e 

internacionais que se assemelham àquelas em que o Vetor Brasil possui atuação – 

benchmarking. 

Capítulo oito: indica as recomendações que podem contribuir para a 

sustentabilidade financeira da organização. 

Capítulo nove: exibe a proposta de produtos objetivados solicitados no Termo 

de Referência pela organização. 

Por fim, no capítulo dez, o trabalho apresenta a conclusão, em que são 

reveladas as principais percepções colhidas durante o desenvolvimento deste 

estudo, que apontam a sustentabilidade financeira como um dos principais desafios 

das organizações do terceiro setor. 
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2 METODOLOGIA 

A pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos por meio da 

resolução de problemas específicos. No caso desta pesquisa, buscamos 

desenvolver estratégias que visem à sustentabilidade financeira do Vetor Brasil – 

organização do terceiro setor.  

Em relação à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa quantitativa 

e qualitativa.  No que tange aos objetivos pretendidos, a pesquisa é exploratória, 

combinada com diferentes ferramentas, dentre elas a elaboração do referencial 

teórico – para fins de análise, diagnóstico e propostas de recomendações acerca 

dos temas prioritários desta pesquisa. Assim, foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o papel das organizações do terceiro setor, as fontes existentes 

de financiamento e os desafios para a sustentabilidade financeira das organizações.   

Com vistas a facilitar a delimitação do problema a ser solucionado, foi 

utilizada como ferramenta a árvore de problemas. Para Tarapanoff (1995), a análise 

de problemas é a base para que seja elaborada uma hierarquia de objetivos, pois 

serve de base de informações para levantar os principais problemas e hierarquizá-

los de tal forma que seja identificado o problema central, suas causas e 

consequências. 

A pesquisa documental da organização, segundo Godoy (1995), constitui uma 

fonte não-reativa, uma vez que as informações nela contidas são imutáveis, sendo 

uma fonte natural de informações na medida em que, por se originarem num 

determinado contexto histórico, econômico e social, refletem a inserção da 

organização nesse mesmo contexto. Nesse sentido, para este trabalho, incluem-se a 

análise do estatuto social e os documentos executivos das propostas de programas 

do Vetor Brasil.  

Para entender quais eram as perspectivas da gestão pública visando a 

efetivação da contratação dos trainees, como se davam a sua atuação e as 

contribuições para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, com questionários semiestruturados com seis gestores públicos 

dos seguintes Governos: Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

São Paulo. Triviños (1987, p. 174) considera que:  
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A entrevista semiestruturada é aquela que parte de certos 
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 
que recebem as respostas do informante. 

 

Os financiadores da organização também foram entrevistados. Neste caso, as 

entrevistas semiestruturadas foram realizadas com três representantes de 

organizações que apoiam o Vetor Brasil, além de um potencial financiador. O 

objetivo era captar as motivações e os resultados esperados da parceria realizada 

com o Vetor Brasil. 

Na ocasião deste estudo, tivemos a oportunidade de entrevistar um trainee 

egresso do Programa de Trainee da Gestão Pública, que, após um ano de 

experiência na Secretaria de Governo de São Paulo, foi contratado no cargo de 

assistente técnico I. Esse ator foi fundamental para entendermos as forças e 

fraquezas do Programa, o que nos ajudaria a realizar uma análise do cenário em 

que o Vetor Brasil está inserido dentro da gestão pública.   

A condução de um grupo focal com trainees foi outro importante instrumento 

utilizado neste trabalho. Na ocasião, participaram seis trainees dos seguintes 

Estados: Amazonas, Ceará, Mato Grosso e São Paulo. O objetivo do grupo focal era 

identificar percepções, sentimentos, atitudes dos trainees com relação a sua 

atuação, visando à melhoria da qualidade dos serviços públicos. Os objetivos 

específicos se resumiam à prospecção de alternativas para ampliar o número de 

trainees na administração pública. 

Do ponto de vista da pesquisa quantitativa, foi aplicada a metodologia survey, 

com questionários estruturados em perguntas fechadas, de múltipla escolha, que 

foram respondidos por 35 trainees e 37 analistas de políticas públicas e gestão 

governamental da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nesse caso, o foco era 

entender e comparar o perfil desses profissionais frente a sua atuação e os desafios 

de trabalho colocados sob sua responsabilidade.  

Por último, realizamos o benchmarking de iniciativas nacionais e 

internacionais que tinham o mesmo sentido que a realizada pelo Vetor Brasil – o 

Programa de Estágios e Trainee na Gestão Pública – em busca de oportunidades de 

aprimoramento das iniciativas ou mesmo prospectando novos projetos que 

pudessem ser desenvolvidos pela instituição. Na visão de Cook (apud FISCHER, 

2003, p. 15), “benchmarking é um processo de identificação, compreensão e 
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adaptação de práticas que se destacam dentro da própria organização ou em outra, 

visando melhorar o desempenho”. Pode-se destacar que todas as definições 

reforçam a ideia de que benchmarking é um procedimento de pesquisa, contínuo e 

sistemático, pelo qual se realizam comparações entre organizações, objetos ou 

atividades, criando-se um padrão de referência.  

Com o objetivo de analisar o posicionamento estratégico da organização, foi 

utilizada a ferramenta de análise Swot. Tal instrumento permitiu olhar a atuação do 

Vetor Brasil frente aos ambientes externo e interno em que está inserido. (BICHO, 

2006). 

Todas as metodologias utilizadas serviram de orientação para a 

fundamentação das recomendações que visam o alcance da sustentabilidade 

financeira da organização para além da captação de recursos.  

Para desenvolver os produtos solicitados no Termo de Referência, este 

trabalho adaptou a metodologia Project Model Canvas, que integra as principais 

informações que devem conter nos projetos: justificativa, escopo, tempo, custos 

entre outros. (FINOCCHIO, 2013). 

No tópico seguinte, será apresentado o cenário em que nasce o Vetor Brasil, 

o contexto político e social e as influências que podem corroborar com o 

desenvolvimento dos seus projetos. 
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3 O CENÁRIO EM QUE NASCE O VETOR BRASIL 

No ano de 2013, o Brasil vivenciou um dos momentos mais marcantes da 

história da democracia brasileira – milhares de jovens tomaram as ruas para 

protestar inicialmente contra o aumento das tarifas de ônibus, no entanto, à medida 

em que os protestos ganhavam força, novos motivos e insatisfações vinham à tona. 

Havia um sentimento generalizado de indignação com a classe política brasileira. 

Para entender quais eram as motivações, valores, visões e iniciativas que 

orientavam a participação e o engajamento dos jovens na transformação da política 

no Brasil, em 2014 agência de pesquisa Box 1824 realizou a pesquisa “O Sonho 

Brasileiro da Política”, que entrevistou mais de mil jovens de 18 a 32 anos.  

Os principais achados do estudo deram conta de explicar a importância que 

as mobilizações de 2013 trouxeram para a nova geração: um marco simbólico que 

gerou novas formas de agir e de pensar politicamente, ampliando, inclusive, a 

participação da juventude nas questões sociais do País. O estudo destacou dois 

grupos de jovens: 39% alheios à política e 61% interessados na mesma. Este 

segundo se divide em vários outros: 17% são aqueles que estão à deriva, ou seja, 

acabaram de conhecer  o tema e estão animados para atuar, mas ainda sem 

posicionamento;  24% são os críticos, aqueles com posicionamento político, que 

conseguem mobilizar pessoas a partir de sua opinião, mas não têm uma ação 

prática; e os 16% restantes se dividem em 8% de “agentes”, que desenvolvem 

práticas de transformação social em ações mais ligadas a Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e igrejas e 8% que estão criando novas formas de fazer 

política (Box 1824,2014). 

Essa geração de jovens que participou das manifestações de junho de 2013 

tem idade média de 18 a 30 anos e é conhecida como a geração do milênio 

("millennials") ou geração Y. Há também uma pesquisa realizada pela Fundação 

Telefônica, em parceria com o Financial Times, em 2013, que mostra que o 

interesse desse grupo ultrapassa a tecnologia e estende-se à economia, 

desigualdade social, educação e liberdade pessoal. O estudo ouviu mais de 12 mil 

pessoas da geração do milênio em 27 países do mundo, incluindo 1.028 brasileiros. 

Outro resultado importante destacou que a juventude brasileira é muito mais 

confiante em seu potencial para fazer a diferença do que a de outros países 

participantes da pesquisa. A maioria dos jovens brasileiros (80%) acredita poder 
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fazer diferença em suas comunidades – enquanto, no resto do mundo, o número cai 

para 62%. Cinquenta e oito por cento (58%) acreditam poder fazer a diferença 

globalmente, ante 40% mundialmente. Mais da metade (54%) afirma que a melhoria 

do acesso e da qualidade da educação são as maneiras mais importantes de se 

fazer a diferença no mundo, seguido por proteção ao meio ambiente (45%) e 

eliminação da pobreza (43%), (Fundação Telefônica, 2013). 

O retrato da geração do millenium pode ser referendado pela atuação do 

Vetor Brasil – organização não governamental formada por jovens que querem gerar 

transformações sociais com celeridade e em larga escala. Tal movimento faz todo 

sentido em razão de diferentes situações enfrentadas pelo Brasil. Se, por um lado, o 

País amarga a crise política que conjuga elementos conjunturais e estruturais, por 

outro, existe uma cobrança sem precedentes pelo aumento da eficiência e 

efetividade dos serviços públicos, conforme aponta Abrucio e Teixeira (2015, p. 58): 

 

A resolução dessa intempérie econômica vai além do governo da 
ocasião. É preciso mexer com peças centrais do funcionamento 
estatal do país, nos âmbitos administrativo, político e econômico. 
Num cenário de crise como o atual, é necessário dizer que 
mudanças são fundamentais, inclusive por conta dos sucessos 
obtidos desde a Constituição de 1988. O fato é que o Brasil, mais 
particularmente nos últimos 20 anos, melhorou muito em relação à 
sua trajetória histórica. Consolidou-se uma democracia num país de 
tradição autoritária; a estabilidade econômica [...]. Por conta desses 
avanços, os brasileiros querem mais – aliás, isso já estava claro nas 
manifestações de 2013.  Ademais, para continuar distribuindo renda 
e manter políticas universalistas, será preciso produzir mais riqueza e 
aumentar a eficiência e a efetividade do Estado nos diversos campos 
da vida social. O Brasil precisa de reformas e ataques a problemas 
estruturais [...]. 

 

A cobrança pela melhoria de serviços é ainda mais expressiva nos 

municípios, que, por sua vez, encontram maior deficiência na capacidade 

administrativa institucional, principalmente nos de pequeno porte, no que se refere a 

recursos humanos para o planejamento, execução e coordenação de políticas 

públicas. Esta afirmação fica explícita na visão de Mello (2002, p. 83), conforme 

destaque a seguir:  

[...] a maioria dos pequenos municípios carece de capacitação 
técnica para o correto desempenho de suas funções. Isto se deve, 
em muitos casos, ao fato de os governos municipais não solicitarem 
assistência técnica aos órgãos estaduais e instituições não-
governamentais especializados. Outra causa é a falta de pessoas 
capacitadas para integrar o corpo de funcionários municipais ou, em 
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alguns casos, prestar assessoria. A ausência de contadores, por 
exemplo, é comum em muitos municípios, o que torna difícil a 
elaboração do relatório anual de prestação de contas, a ser enviado 
à Câmara Municipal e, posteriormente, ao Tribunal de Contas.  

 

Além disso, denúncias recentes de corrupção envolvendo agentes políticos 

(governistas e de oposição) e servidores públicos, em sua maioria alocados em 

cargos comissionados, trouxeram à tona a discussão de financiamento de 

campanha marcada por fortes características de clientelismo e patrimonialismo 

(FAORO, 2012), controle do Estado, transparência/accountability, perfil e 

profissionalização dos agentes públicos que ocupam cargos no Governo.   

Há no Congresso Nacional alguns projetos de lei que versam sobre o 

estabelecimento de critérios técnicos para ocupar cargos em comissão. No mês de 

junho de 2016, foi sancionada a Lei Federal nº 13.303 (BRASIL, 2016), a chamada 

Lei das Estatais, que definiu, entre outros pontos, novas regras para a nomeação de 

diretores, membros do conselho de administração e de presidentes em empresas 

públicas e de sociedade de economia mista. 

As normas deverão ser aplicadas em todas as empresas públicas e 

sociedades de economia mista do País e incluem estatais do setor econômico, como 

Banco do Brasil ou ainda aquelas que exploram atividade econômica sujeita ao 

regime de monopólio da União, como a Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), entre outras. Segundo o texto da Lei, as nomeações deverão se pautar 

pela capacidade técnica e experiência mínima profissional de dez anos na área de 

atuação das estatais ou empresas de economia mista. Esta Lei abre novos 

horizontes em relação ao caminho da profissionalização de agentes públicos 

alocados em cargos de livre provimento, dificultando a interferência política na 

gestão pública, bem como o aparelhamento do Estado para usos escusos, 

resquícios do nosso passado patrimonialista e clientelista.   

Se olharmos a trajetória de reformas da administração pública brasileira, 

verificaremos que crises econômicas e de esgotamento do modelo de organização 

do Estado foram a mola propulsora na transformação da gestão pública. Esse 

momento pode significar uma oportunidade para iniciativas como aquelas a que o 

Vetor Brasil se propõe: alocar jovens talentos recém-formados e comprometidos com 

o desenvolvimento de boas práticas no Governo para oferecer serviços públicos de 

qualidade, colaborando com a efetividade das políticas públicas.  
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3.1 O Vetor Brasil 

O objetivo deste tópico é apresentar o Vetor Brasil – associação sem fins 

lucrativos – objeto de estudo deste trabalho. Os insumos foram extraídos a partir de 

conversas e análise de documentos enviados pela equipe dessa organização, além 

de informações contidas no site, artigos de revistas e vídeos sobre os programas 

que executa encontrados na internet.  

O sonho do Vetor Brasil iniciou-se em 2008, na lógica de desenvolvimento de 

projetos municipais, a partir de experiências de seus fundadores no apoio da gestão 

municipal (Goiás - Secretaria da Educação / Amazonas - Secretaria da Fazenda). O 

principal objetivo dos idealizadores era apoiar o desenvolvimento dos municípios 

tanto no desenho de estratégias para arrecadação de impostos quanto no 

desenvolvimento de planos municipais, a fim de tornar a oferta de serviços públicos 

cada vez mais eficiente.  

O diagnóstico realizado pelos fundadores do Vetor Brasil sinalizava que, 

apesar de as propostas serem bem avaliadas pelos prefeitos sob o ponto de vista da 

consistência e aplicabilidade, algumas vezes a sua implementação tornava-se 

inviabilizada e marcada, segundo os gestores públicos, pela falta de mão de obra 

qualificada. Constatou-se, então, que existia demanda por mão de obra de qualidade 

para enfrentar os problemas da gestão pública e gerar impacto social.  

Assim, embora tenha sido constituída juridicamente em 2015, a organização 

nasceu em meados de 2013, partindo de dois pressupostos: o primeiro é que 

existem boas ideias para serem implementadas nas prefeituras municipais do Brasil; 

o segundo é que há pessoas qualificadas com o desejo de atuar na gestão pública e 

de fazer a diferença, mas que desconhecem os caminhos que possam levá-las a tal 

oportunidade.  

O Vetor Brasil é uma organização não governamental que se declara 

suprapartidária e atua no universo de outras 303 mil Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs), segundo levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

em 2011 e publicado na Pesquisa sobre Organizações da Sociedade Civil e suas 

Parcerias com o Governo Federal. No entanto, o Vetor Brasil se diferencia ao trazer 

contribuições importantes para a administração pública, já que consegue ofertar uma 

forma inovadora de acesso de profissionais à gestão pública que não pelos meios 

tradicionais – concurso público ou indicação política. 
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Atualmente, o Vetor Brasil atua em parceria com órgãos governamentais. 

Essa parceria é celebrada via Termo de Cooperação, cujo objeto formaliza o 

Programa de Trainee na Gestão Pública, que seleciona jovens recém-formados para 

atuarem nos órgãos públicos parceiros, e o Programa de Estágios, que opera em 

duas frentes diferentes: o Summer Internship, que aloca na gestão pública brasileira 

estudantes que estão fora do seu país de origem, mas estão em período de férias 

dos cursos de graduação ou pós-graduação; e a segunda proposta de estágios na 

gestão pública, que ainda está fase de negociação para implementação em caráter 

piloto no Governo do Distrito Federal, que busca alocar jovens alunos da graduação 

de universidades locais nos órgãos públicos.  

O Programa de Trainee da Gestão Pública é responsável pela maior parte de 

despesa orçamentária do Vetor Brasil. De acordo com o Termo de Referência, o 

valor per capita investido nos trainees é de aproximadamente R$ 17 mil (dezessete 

mil reais). Nesse montante, estão incluídos a despesa com treinamentos que a 

organização oferece, transporte, alimentação e hospedagem para os trainees 

durante os treinamentos. Há também outros gastos da organização que 

compreendem custos com pessoal, comunicação, ferramentas de seleção, entre 

outros, conforme destaca o Quadro 1 – Orçamento 2016:  

 

Quadro 1 – Orçamento 2016 – Vetor Brasil 

Orçamento do Vetor Brasil para 2016:  

Item Valor 

Equipe, escritório etc. R$ 400.000 

Treinamentos R$ 170.000 

Prospecção de Governos R$ 20.000 

Ferramentas para seleção, treinamentos, mentoring e coaching R$ 40.000 

Novos negócios R$ 40.000 

Comunicação e divulgação R$ 60.000 

Total R$ 730.000 

            Fonte: Termo de Referência – Vetor Brasil 2016 

 

A seguir, apresentaremos o detalhamento deste projeto, como ele opera e as 

principais características, inclusive do Programa de Estágios, a mais nova estratégia 

de atuação do Vetor Brasil. 
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3.1.1 SOBRE O PROGRAMA DE TRAINEE DO VETOR BRASIL 

O primeiro projeto implementado pelo Vetor Brasil foi o Programa de Trainee 

na Gestão Pública, criado em 2014, que, em curto prazo, visava que o trainee 

apoiasse o Governo na implementação de políticas públicas. No longo prazo, 

esperava formar uma rede de pessoas conectadas que pudessem propor soluções 

para os problemas da gestão pública do Brasil. 

O processo seletivo dos candidatos a ingressar no Programa, apesar de 

rigoroso, tinha como premissa dar oportunidade de acesso à participação dos jovens 

de diferentes partes do País, independentemente de sua área de formação. Dessa 

forma, todas as etapas de seleção eram realizadas online. A primeira foi composta 

por testes de lógica, inglês e atualidades. Na segunda, os candidatos precisavam 

enviar vídeos que destacassem seus valores e motivações para trabalhar na gestão 

pública. Os candidatos que atendessem aos requisitos das etapas anteriores 

seguiam adiante para a entrevista, cujo objetivo era mapear suas principais 

competências. Na etapa seguinte, os aspirantes a trainees traziam propostas para a 

resolução de um caso concernente aos desafios da gestão pública. Por fim, os 

candidatos pré-aprovados e com perfis condizentes apontados pelos órgãos 

públicos eram entrevistados pelos respectivos gestores. Nesse momento, candidato 

e gestor deveriam ter os interesses alinhados para que o candidato, então, fosse 

aprovado e alocado no órgão público.  

Em 2014, na primeira edição, o Programa recebeu 1.700 inscrições e, ao final 

do processo, 12 profissionais foram alocados em quatro Governos diferentes, 

estaduais e municipais: Goiás, Pará, São Paulo e Prefeitura de Salvador.   

Em 2015, não foi realizado processo seletivo. Já em 2016, no primeiro 

semestre, o Vetor Brasil recebeu 9.400 inscrições e foram selecionados 34 trainees, 

distribuídos em 11 Governos de cinco partidos diferentes. No último processo 

seletivo, ainda em 2016, realizado no decorrer deste trabalho, o Vetor Brasil já havia 

recebido 4.500 inscrições.  Atualmente, existem mais de 50 trainees alocados em 15 

Governos em 13 estados diferentes, além do Distrito Federal, conforme figura 1: 
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Figura 1 – Mapa da alocação de trainees da gestão pública Vetor Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

O regime de contratação do trainee pode ter variações de acordo com cada 

Governo, entretanto, o principal é a contratação via cargo de comissão de livre 

nomeação e exoneração (BRASIL, 1988, CF, Art. 37 – II). Há também a modalidade 

de contratação por bolsas de estudo. Nesse caso, o trainee é contratado por uma 

fundação ligada a um órgão público do Governo, como é o caso específico do Mato 

Grosso do Sul, que contratou os profissionais pela Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (FUNDECT) do Estado do Mato 

Grosso do Sul, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, 

Empreendedorismo e Inovação (SECTEI).  

O valor do salário do trainee também pode mudar de acordo com o órgão 

público em que é alocado. Na maioria dos casos, os salários podem variar entre R$ 

3.500 e R$ 5 mil.  

A princípio, os trainees são contratados por um período de um ano, podendo 

ser prorrogado por mais 12 meses. O escopo de suas funções no cotidiano de 

trabalho vai desde a identificação de problemas e suas causas-raíz, planejamento 

de ações, realização de estudos e análises que auxiliem os gestores públicos na 
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tomada de decisões sobre determinada estratégia até a implementação 

propriamente dita. Na experiência, o trainee é convidado a mergulhar nos principais 

desafios da área em que foi alocado, visando não somente o seu aprendizado, mas 

também ser um agente de engajamento dos demais servidores públicos.  

No grupo focal que foi realizado com os trainees, que destacaremos mais 

adiante, eles relataram que o senso de investigação e o questionamento sobre o 

modus operandi das ações são as principais contribuições que dão para a gestão 

pública.  

O Vetor Brasil declarou também que oferece para os trainees oportunidade de 

formação, dando-lhes a chance de conhecer mais sobre a gestão pública, mesmo 

que, para a maioria, seja a primeira experiência profissional nesse setor.  

A formação inicial do trainee acontece logo quando o profissional é 

contratado. Este é também um momento de integração de todos os profissionais de 

diferentes partes do Brasil. Com duração média de 40 horas, é um período em que 

os jovens se encontram para conhecer e debater sobre os principais desafios da 

gestão pública brasileira. O segundo encontro é realizado após seis meses de 

duração do Programa, quando os trainees já possuem experiências para contar e 

compartilhar com os demais colegas. No fim de cada treinamento, é feita uma 

avaliação de percepção do trainee sobre a metodologia do formador, os conteúdos e 

o levantamento de temas de interesse comum para o planejamento do próximo 

encontro. Os treinamentos não se restringem aos encontros presenciais, pois, 

durante o período de contratação, os trainees recebem formação à distância, por 

meio de uma plataforma que trata temas técnicos da gestão pública. 

O desempenho dos trainees é medido tanto pelo Vetor Brasil quanto pelo seu 

gestor direto. A avaliação do Vetor é realizada a cada trimestre. Nesse momento, o 

profissional tem a oportunidade de tratar a sua atuação e como a organização pode 

auxiliar para que o seu desempenho seja aprimorado. Na avaliação com o gestor 

direto, este é o responsável por informar o grau de satisfação do trabalho 

desenvolvido pelo trainee. Ao final do Programa, o trainee recebe um status de 

satisfação de sua performance na gestão pública.  

O Vetor Brasil também se preocupa com a continuidade de formação dos 

trainees. Para tanto, está implementando, ainda em formato piloto, dois programas: 

coaching e mentoring com os trainees. O coaching é projetado para desenvolver as 

habilidades que cada trainee quer aprimorar durante a sua atuação no órgão 
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público. Os coachers são profissionais que farão o acompanhamento dos trainees, 

ajudando-os na definição de habilidades que desejam desenvolver e dos resultados 

que pretendem alcançar na carreira, e também no aumento de sua performance 

durante o exercício no órgão público. No que se refere ao programa de mentoring, 

este é direcionado para o trainee que está em fase final do Programa, com ações 

que viabilizam o autoconhecimento e o direcionamento sobre os próximos passos de 

carreira, seja dentro ou fora do setor público.  

Segundo o Vetor Brasil, ao final do Programa, o profissional passa a fazer 

parte de uma rede de profissionais engajados que, dentro ou fora da gestão pública, 

querem ser a diferença que o País precisa para crescer e se tornar mais justo. 

 

Análise comparativa dos trainees da gestão pública versus concursados 

ao cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental da 

Prefeitura Municipal de São Paulo: 

 

A análise comparativa desta pesquisa buscou entender o que pensam, as 

motivações e expectativas quando no ingresso à gestão pública sob o ponto de vista 

de dois atores diferentes – trainees da gestão pública do Vetor Brasil e recém-

concursados da carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental da 

Prefeitura Municipal de São Paulo.  

A proposta deste item da pesquisa foi concebida a fim de confirmar a hipótese 

de que os analistas de políticas públicas e gestão governamental possuíam 

entusiasmo e grandes expectativas para realizar mudanças na Gestão Pública ao 

assumirem seus cargos, já que esta posição foi constituída visando à modernização 

da gestão pública via concurso público. Por outro lado, sugere-se que os trainees 

tivessem menos ímpeto para realizar grandes mudanças a curto prazo na gestão 

pública pelo fato de o Vetor Brasil prepará-los por meio de treinamentos antes de 

assumirem suas funções junto aos órgãos governamentais, o que gera um senso de 

realidade desses jovens por compreenderem o alcance de seu papel junto à 

Administração Pública.  Existem altas expectativas sobre esses dois perfis de 

profissionais, no entanto, há que se considerar que eles operam em posições 

completamente diferentes. Os trainees, teoricamente, possuem uma carreira de 

curta duração, enquanto os analistas são profissionais estáveis que podem realizar 

mudanças que perdurem ao longo do tempo. Quais são as suas motivações para 
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atuarem na gestão pública?  Qual impacto pretendem causar com o seu trabalho? 

Essas são algumas das perguntas que balizaram esta frente de estudo.   

A metodologia utilizada foi a realização de survey, enviado por email para os 

analistas no período de 23/06 a 07/07 e para os trainees entre os dias 23/07 e 04/08. 

Na ocasião, responderam 35 trainees dos 45 em atuação e 37 analistas dos 65 que 

já foram empossados, embora o concurso tenha sido realizado com vistas à 

ocupação de 200 vagas. Considerou-se que a adesão da pesquisa foi de 56% dos 

analistas e 78% dos trainees. 

Os questionários eram confidenciais e individuais, compostos por dez 

questões de múltipla escolha. Os respondentes só poderiam selecionar uma opção 

de resposta.  

Em relação ao perfil dos respondentes no que se refere à idade média dos 

dois grupos, observou-se que a maioria tinha idade entre 25 e 34 anos. No entanto, 

no grupo dos trainees, o percentual de profissionais na faixa etária de 18 a 24 anos 

é bem maior, sendo 37,14% contra 13,51% dos analistas de políticas públicas.  

 

Gráfico 1 – Idade dos trainees x analistas de políticas públicas e gestão 

governamental 

 
       Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Em relação ao tempo de atuação na gestão pública, os analistas de políticas 

públicas e gestão governamental possuem, em média, mais experiência na gestão 

pública do que os trainees. Enquanto 48,64% dos analistas de políticas públicas 

declararam possuir pelo menos um ano de experiência no setor público, apenas 



30 

29,41% dos trainees declararam ter o mesmo período de experiência.  

A realização pessoal e profissional foi a principal motivação para o ingresso 

tanto na carreira de analista de políticas públicas quanto no Programa de Trainee, 

sendo 67% e 65% das respostas, respectivamente. No que se refere ao desejo de 

atuar na gestão pública para satisfazer seu desejo vocacional, a pesquisa revelou 

que isso é importante apenas para 5,71% dos trainees, comparado a 21% dos 

analistas de políticas públicas.  Tal dado corrobora com a autodeclaração de que o 

Vetor Brasil seleciona jovens talentos que nunca pensaram em trabalhar na gestão 

pública. 

No que tange à expectativa em relação ao trabalho que será desenvolvido 

como trainee na gestão pública/analista de políticas públicas e gestão 

governamental, nos dois grupos há similaridade de respostas.  A possibilidade de 

ser um diferencial na gestão pública é atribuída a 40% dos trainees. De maneira 

similar, é também reportado por 32% dos analistas de políticas públicas e gestão 

governamental. No entanto, os trainees se declararam mais céticos que os 

profissionais concursados quanto à possibilidade de realizarem mudanças 

estruturais na gestão pública, sendo 20% e 16% das respostas, respectivamente.  

Sobre as contribuições que os profissionais poderiam trazer para a gestão 

pública, para 58% dos trainees, colaborar com a eficácia dos processos, estava 

entre os seus grandes objetivos. Essa mesma intenção é apresentada por 56% dos 

analistas em políticas públicas. No que se refere à contribuição com ideias 

inovadoras para melhorar a gestão pública, 29% dos trainees acreditam que 

possuem este potencial, contra apenas 13% dos analistas de políticas públicas. Tal 

informação corrobora com a razão de ser do Vetor Brasil, que se declara como 

sendo uma organização que seleciona talentos para proporcionarem ideias 

inovadoras para a gestão pública.   

A percepção sobre a capacidade dos gestores alocados nos órgãos públicos 

em que atuavam também fez parte da análise. Para os trainees, 51% dos gestores 

públicos são profissionais capacitados e 27% muito capacitados. Já para os 

analistas, 48% são capacitados e 40% muito capacitados. Esse dado nos revela 

que, embora o Vetor Brasil tenha sido concebido para suprir a falta de profissionais 

qualificados na gestão pública, nesse caso, especificamente, os trainees 

consideraram que no órgão em que atuam há um bom nível de profissionais.  

Para 41% dos trainees, os cargos em comissão são ocupados por 
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profissionais da confiança dos gestores públicos. Para 23%, mesmo acessando 

cargos comissionados de livre provimento, os profissionais deveriam passar por 

algum processo seletivo, seja por concurso público ou por algum outro processo que 

selecione os profissionais com perfil alinhado à gestão pública. Os analistas por sua 

vez, acreditam que 54% dos cargos em comissão, são ocupados por profissionais 

de confiança dos gestores públicos. No que se refere à necessidade de esse 

profissional passar por algum crivo para seleção, esse fator é considerado 

importante para 24% dos analistas. Neste resultado, chama atenção a semelhança 

das respostas no que tange à necessidade de se estabelecer critérios para o acesso 

à gestão pública.   

Em relação à necessidade da criação do Programa de Trainees/Carreira de 

analista em políticas públicas e gestão governamental na gestão pública, os trainees 

acreditam que sua carreira é necessária para trazer inovação para a gestão pública, 

opção feita por 47% deles. A falta de profissionais de alta performance 

comprometidos com resultados é a visão de 41% dos analistas.  No grupo de 

analistas, 61% acreditam que a necessidade de sua carreira se dá em função da 

necessidade de se trazer inovação para a gestão pública. A falta de profissionais de 

alta performance é considerada por 27% dos trainees.  Embora, quando 

questionados sobre como pretendiam contribuir para a gestão pública, os analistas 

tenham sido mais reticentes quanto à sua importância para trazer inovação para a 

gestão pública, nessa pergunta o resultado foi surpreendentemente maior do que os 

trainees. Os concursados reconhecidamente consideram que sua carreira foi 

concebida para atender este fim. 
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Gráfico 2 – Necessidade da carreira de trainee e analistas de políticas públicas e 

gestão governamental 

 
     Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Embora houvesse expectativa de que os analistas tivessem mais dinamismo 

para transformar a gestão pública, inclusive por serem profissionais jovens, a 

pesquisa apontou que os dois grupos, tanto profissionais comissionados e 

concursados na carreira pública, possuem perfis bem semelhantes. Tantos trainees 

quanto analistas são, em sua maioria, constituídos por jovens. Além disso, a 

realização pessoal e profissional é a principal motivação para ingressar na carreira 

pública com o objetivo de contribuir para mudanças em larga escala. Esse dado 

corrobora com a pesquisa que traça o perfil dos jovens do millenium, apresentada no 

cenário em que o Vetor Brasil está inserido. Há uma geração de jovens preocupados 

em realizar transformações que causem impacto social e que contribuam com o 

desenvolvimento do País.  

3.1.2 SOBRE O PROGRAMA DE ESTÁGIOS DO VETOR BRASIL 

O Programa Summer Internship é uma iniciativa que está sendo testada em 

parceria com a Brazilian Student Association (BRASA), voltado somente a brasileiros 

que estejam cursando graduação ou pós-graduação em outro país e que desejem 

ter experiência na administração pública no Brasil, desenvolvendo habilidades 

interpessoais no período em que estão em férias.  
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A iniciativa é bem semelhante aos programas realizados pelas universidades 

do Hemisfério Norte que, em geral, oferecem aos alunos de mestrado e doutorado a 

possibilidade de realizarem estágios em suas áreas de pesquisa durante as férias de 

Verão, cuja duração varia entre quatro a oito semanas. 

A Harvard Kennedy School – Faculdade de Políticas Públicas da 

Universidade de Harvard, por exemplo, oferece o Programa de Summer Internship 

para os alunos de mestrado e doutorado que tenham completado o primeiro ano de 

curso e que queiram vivenciar na prática as discussões e habilidades que 

desenvolveram na academia. Os estudantes devem se inscrever em programas 

preferencialmente fora de seus países de origem e as organizações que os recebem 

podem ser órgãos do Governo ou organizações não governamentais (ONGs). A 

remuneração dos estágios varia de acordo com a localidade e alguns são, inclusive, 

não remunerados. De um lado, os estudantes ganham experiência com o estágio e, 

de outro, os Governos e organizações não governamentais (ONGs) recebem mão 

de obra especializada e qualificada para projetos específicos pelo período de férias 

do estudante. 

No programa implementado pelo Vetor Brasil, o estudante realiza o estágio 

voluntário por aproximadamente três meses. Apesar de ser voluntário, o candidato 

selecionado pode ter algumas de suas despesas custeadas pelo órgão público ou 

instituição de ensino à qual pertence. Essa decisão varia de acordo com o recurso 

disponível em cada organização.  

O processo seletivo do Programa Summer Internship é semelhante ao 

Programa de Trainee na Gestão Pública. Os candidatos preenchem uma ficha com 

dados pessoais, realizam teste de atualidades e passam por entrevistas com os 

interlocutores do Vetor Brasil e com os representantes dos órgãos públicos que 

disponibilizaram vagas e tem interesse para receber tal perfil de profissional. 

O perfil de candidatos para as vagas não é muito diferente do exigido no 

Programa de Trainee. Entre os principais pontos de observação na seleção, 

destacam-se o desejo do candidato em querer trabalhar com ações que causam 

impacto social em escala e a visão de que o setor público é a incubadora de onde 

nascem projetos com potencial para transformação social. Além do mais, o aspirante 

precisa ter interesse e disponibilidade para encarar o desafio de resolver problemas 

complexos, dentro de todo arcabouço legal, técnico e administrativo da gestão 

pública.  
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Os candidatos aprovados no programa também participam de formações 

sobre a gestão pública. São aproximadamente 20 horas de treinamentos virtuais por 

meio de uma plataforma online, além de interações com convidados referência nos 

temas. 

A proposta de trabalho do estagiário Summer Internship inclui a realização de 

um diagnóstico do órgão em que foi alocado. Na primeira edição do programa, foram 

alocados cinco estagiários nos seguintes Governos: Secretaria de Educação Ceará, 

Secretaria de Planejamento e Gestão do Mato Grosso e Secretaria de Governo de 

São Paulo.  

Seguindo a lógica de seleção de estagiários, o Programa de Estágio na 

Gestão Pública é a mais nova iniciativa do Vetor Brasil. Embora a ação ainda não 

tenha sido implementada, o seu principal objetivo é apoiar a implementação de 

projetos em órgãos públicos que necessitem de profissionais jovens para integrarem 

a sua equipe. No decorrer deste estudo, o Vetor Brasil estava em fase de 

negociação para a realização de projeto-piloto com o Governo do Distrito Federal. 

No escopo de sua proposta, o Vetor Brasil se propõe a realizar o recrutamento de 

candidatos por meio de parcerias com universidades locais, selecionar os 

estagiários com perfil adequado para as vagas indicadas pelo órgão público, realizar 

a formação de maneira presencial e à distância, acompanhar e avaliar a 

performance do estagiário em parceria com o seu gestor direto, além de inserir o 

 profissional na rede de jovens conectados e comprometidos com a melhoria da 

gestão pública do Distrito Federal e do Vetor Brasil.  

Nesse caso, o processo seletivo é composto por quatro fases distintas. A 

primeira consiste na análise das habilidades do candidato no que se refere ao 

domínio de idiomas, sua capacidade de raciocínio lógico e o seu conhecimento 

sobre os principais temas da atualidade. Na segunda, o aspirante deve apresentar, 

utilizando recursos audiovisuais (vídeo), suas motivações para atuar na gestão 

pública. O candidato aprovado participará de uma entrevista individual com a equipe 

do Vetor Brasil, cujo objetivo é analisar sua capacidade analítica, finalizando, assim, 

a fase três do processo. O candidato aprovado nas etapas anteriores será 

encaminhado para a quarta e última fase que consiste na entrevista final com o 

gestor direto, que fará a seleção considerando o seu perfil, as atribuições da vaga e 

a cultura organizacional do órgão público.  

No tópico a seguir, será apresentada a análise das entrevistas e do grupo 
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focal dos principais stakeholders que se relacionam com o Vetor Brasil: gestores 

públicos, financiadores e trainees. Os principais temas tratados dão conta da 

atuação do Vetor Brasil, o Programa de Trainee e os desafios na gestão pública 

brasileira, entre outros.  



36 

 

4 VISÃO DOS STAKEHOLDERS: VETOR BRASIL E A GESTÃO PÚBLICA 

Neste capítulo, apresentaremos a visão dos gestores públicos, financiadores, 

potencial financiador, trainee egresso e trainees em atuação. No primeiro tópico, 

destacam-se a visão dos gestores públicos; em seguida, a visão dos financiadores; 

e, por último, a visão dos trainees que participaram do grupo focal. 

A visão dos gestores: 

Foram realizadas seis entrevistas semiestruturadas com atores de seis 

Governos parceiros da organização não governamental Vetor Brasil. Dos gestores 

que contribuíram com a pesquisa, somente dois foram responsáveis pela tomada de 

decisão na contratação de trainee para trabalhar no Governo. Os demais receberam 

esse profissional no seu ambiente de trabalho. Todavia, todos os entrevistados 

conhecem o programa e estão aptos para discorrer sobre por que os Governos 

contratam esses jovens talentos e qual o impacto do trabalho dos trainees na gestão 

pública. O roteiro de entrevista aplicado e a lista de gestores entrevistados 

encontram-se nos Apêndices A e B. 

Os Governos que estabeleceram parceria com o Programa de Trainee em 

Gestão Pública do Vetor Brasil geralmente foram motivados pela ideia do novo, ou 

seja, de trazer gente jovem qualificada e comprometida com a gestão pública. Há 

uma narrativa comum entre os entrevistados que consideram que há uma 

capacidade bastante peculiar da organização Vetor Brasil no processo de seleção, 

pois atrai jovens muito qualificados e comprometidos com à administração pública. 

O que pode ser constatado na fala do entrevistado 1: 

 

[...] o processo seletivo que o Vetor faz, ele traz candidatos muito 
bem qualificados. Eu como gestora, acompanho o trabalho deles e 
tenho a oportunidade de trabalhar perto de três [...] a gente percebe 
a qualidade, a segurança, o envolvimento, comprometimento que 
eles têm [...] é muito nítido de como eles são focados, 
comprometimentos com gestão pública mesmo. 

  

Ainda sobre o perfil desses jovens e a experiência dessa figura nova na 

administração pública, é possível afirmar que o trainee de fato traz melhorias para os 

órgãos nos quais trabalha. Foi unânime o entendimento que esses jovens talentos 

contribuem para melhoria da gestão pública. 
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Eles trazem oxigênio, eles arejam a administração pública, eles não 
trazem os vícios da administração pública, eles trazem uma gana, 
uma garra, uma pureza da administração pública, importante, eles 
trazem jovialidade, eles rejuvenescem, e ao mesmo tempo são 
futuros líderes da administração pública, então eles trazem uma 
capacidade de formação de aprendizado, que talvez pessoas com 
mais experiência já não tenham mais. (Entrevistado 2). 

  

Em relação à formação desses jovens profissionais, podemos constatar que o 

processo seletivo filtra trainees altamente qualificados e o treinamento realizado pelo 

Vetor Brasil ao longo do processo de participação no programa é um apoio adicional 

a esses jovens, egressos das melhores universidades do País.  

 

[...] já passou por uma seleção muito rigorosa [...], só vai passar na 
primeira quem tiver habilidade técnica, de comunicação, de gerenciar 
projeto, então eu não acho que seja o que forma, ele seleciona esse 
perfil e eu acho que ele direciona[...]. Por enquanto os treinamentos 
foram, assim... superficiais, então se o cara não sabe gerenciar 
projeto, ele não vai aprender aqui, mas eu também tenho 
conhecimento superficial. Treinamento eles dão, eu sei que esse é 
um treinamento presencial, mas sei que eles têm treinamento 
remoto, e para a gente participar desse treinamento tem que ler 
horrores, material de outro nível, leitura em inglês o tempo inteiro, 
mas agora, o que eu acho que não é para formar, é para aperfeiçoar, 
porque a formação eles já tinham antes. (Entrevistado 3). 

 

Ainda sobre a formação dos trainees, há uma percepção de que o Governo 

também deve ser um agente formador desses jovens. Segundo o entrevistado 6, 

eles são bem formados, todavia, o ambiente de trabalho é que trará mais elementos 

para a formação deste jovem, como colocado a seguir:  

  

Eu acho assim, é [...] no geral sim, a resposta é positiva e o que falta 

eu acho difícil de ser oferecido fora do governo, porque aí como eles 
tem perfis muito diferentes [...]. Então eu vou alocar esse pra essa 

área, ai você vai vendo e vai fazendo as entrevistas e vai fazendo o 
link, né. Então eu acho que é assim: Precisa de mais formação? Até 
precisa, mas eu acho que no geral essa formação ela é necessária 
que seja dada pelo próprio contratante né, aqui mesmo no estado. 

  

Foi comum nas entrevistas a expectativa de que esses jovens possam ser a 

ponte entre a inovação e a administração pública.  Todos os entrevistados 

responderam que sim, mesmo a ênfase na resposta tendo sido com mais ou menos 

intensidade a depender do ator entrevistado. 
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Eu acho que pode, mas eu teria expectativas menos ambiciosas em 
relação ao trainee, não sei se é essa a finalidade do trainee, inovar a 
administração pública, eu acho que ele contribui, enxergo como se a 
administração pública estivesse preparando alguém para ser o 
futuro, aí sim uma futura inovação. Não se pode esperar de pessoas 
que tem o perfil de trainee que ele vai inovar, não se pode jogar essa 
responsabilidade para ele [...] eu acho que tem mais a aprender e é 
claro, também a devolver essa esperança essa falta de vícios, essa 
coragem, essa falta de casca, porque as vezes a pessoa quando 
passa anos na administração pública ela fica acostumada as coisas 
não darem certo, então essa falta de experiência positiva. 
(Entrevistado 2). 

  

Um dos problemas apontados na administração pública é a gestão de 

pessoas, o que também é válido para o trainee que, como outros, necessita de um 

profissional responsável para fazer seu acompanhamento. Para o entrevistado 5, o 

maior desafio na gestão desses jovens é: 

  

Acompanhar, monitorar o trabalho deles para que essa energia não 
seja desperdiçada.  O Vetor até faz esse acompanhamento com os 
trainees, uma vez eles até me ligaram pedindo para eu pegar mais 
leve, pois o trainee estava se sentindo pressionado com muito 
trabalho. De verdade eu havia incumbido ele de muitas 
responsabilidades, depois maneirei. Se a gente souber dosar e 
aproveitar o potencial desses jovens eles vão muito bem. 

  

Em relação ao trabalho entregue pelos trainees, há uma convergência de 

opinião em relação à qualidade do trabalho, que é considerada muito boa. Todavia, 

como mencionou o entrevistado 2, não superior aos profissionais com muita 

experiência: 

Não, com menos, isto é uma coisa que a gente tem que saber o 
trainee não é um profissional, cem por cento preparado ele é um 
trainee, ele está em treinamento, ele está aprendendo e esse é o 
ponto, tem que ter um supervisor alguém responsável pelo trainee, 
que também acompanhe, ensine e tenha paciência. Se precisar de 
profissional formado não dá para chamar de trainee. 

 

Feitas todas essas observações, inclusive constatando que há uma melhora 

na gestão pública a partir da inserção de trainees nos Governos, os entrevistados 

mencionaram os entraves para alavancar o Programa de Trainee na Gestão Pública. 

A legislação que trata do ingresso do servidor na administração pública foi 

apontada como uma barreira a ser superada, pela prática de advocacy para alterar a 

legislação, por exemplo. No entanto, um dos entrevistados acredita que a 

administração pública indireta tenha mais possibilidade de contratação de trainees, 
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podendo até incorporar esse profissional em seu organograma. 

Os benefícios que os trainees recebem são, em sua maioria, os mesmos que 

os demais trabalhadores da empresa: vale-alimentação e vale-transporte. O salário 

é, em média, de R$ 4 mil, de acordo com os gestores. 

 

Quadro 2 – Resumo das entrevistas dos gestores por tema. 

TEMA PERCEPÇÃO DOS AUTORES 
CITAÇÕES DOS 

ENTREVISTADOS 

CONHECIMENTO 
SOBRE O VETOR 
BRASIL E SEUS 
PROGRAMAS 

Por meio de um Governo que 
já era parceiro do Vetor Brasil 
ou conhecido dos diretores da 

organização.  

“O Programa de Trainee em 
Gestão Pública foi apresentado ao 
diretor presidente pela Joice, que 
teve acesso à empresa através de 
assessores que a conheciam. A 

partir daí começaram a desenhar o 
projeto conjuntamente. ” 

(Entrevistado 2) 

MOTIVAÇÃO 
PARA 

CONTRATAÇÃO 
DOS TRAINEES 

Qualificação dos jovens 
selecionados. 

“Trazer recursos humanos mais 
qualificados. ” (Entrevistado 5) 

RECRUTAMENTO 
E SELEÇÃO 

O modelo de seleção de jovens 
com alta capacidade de 

transformação é inovador. 

“[...] eles passam por um processo 
rigoroso, não é qualquer um que 
passa pelo processo seletivo do 

Vetor e, depois da própria 
administração pública, eles têm 

toda a disposição para ser picada 
pela mosca azul do poder público. 

” (Entrevistado 2) 

CONTRIBUIÇÕES 
PARA A GESTÃO 

PÚBLICA 

Todos reconhecem que há 
uma contribuição na melhoria 

da gestão pública. 

“Eles não trazem os vícios dos 
servidores de carreiras. Alguns, 

por estarem muito tempo na 
máquina, ficam acomodados. Já 

esses jovens, claro, se bem 
aproveitados, têm muita vontade 
de fazer a coisa acontecer. Eles 

dão um gás para a administração 
pública. ” (Entrevistado 5) 

TREINAMENTO E 
FORMAÇÃO 

O treinamento é uma 
ferramenta adicional para 

esses jovens talentos. 

“Ah, eu acho que eles trouxeram 
uma experiência de treinamento 

que eles tiveram, muitos vieram da 
área privada, já tiveram 

experiência da área privada. Ela já 
veio com a ideia de projetos bem 

madura. ” (Entrevistado 4) 

GESTÃO DOS 
PROFISSIONAIS 

O desafio é monitorar. 

“O desafio é monitorar, avaliar os 
resultados do programa a longo 

prazo e não cair no risco de 
substituir essa mão de obra por 

uma mais custosa. ”     
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TEMA PERCEPÇÃO DOS AUTORES 
CITAÇÕES DOS 

ENTREVISTADOS 

(Entrevistado 2) 

QUALIDADE DO 
TRABALHO 

A qualidade é muito boa, mas 
não superior à dos 

profissionais muito experientes. 

“Não dá para comparar. São 
coisas diferentes. Eles são 

qualificados, mas não tão maduros 
para assumir coordenação de 

projetos. ” (Entrevistado 6) 

INOVAÇÃO 

O Programa de Trainee na 
Gestão Pública, em certa 

medida, significa uma 
inovação. 

“Eles trazem renovação. A SEE 
tem ótimas ideias, os técnicos 
desenham excelentes projetos, 

porém eles não têm muita 
capacidade na implementação e 
acompanhamento dos projetos. ” 

(Entrevistado 5) 

EXPANSÃO DO 
PROGRAMA 

É possível, mas a atual 
legislação é um empecilho. 

“É possível. Se dá para fazer isso, 
é na administração indireta. Se 
tem estagiário em empresa de 

economia mista como o Banco do 
Brasil, se tem estagiário na Caixa 

Econômica Federal, que é 
empresa pública, por que não 

pode ter o trainee, por que não ter 
alguém que acabou de se formar, 
um intermediário entre o estagiário 

e o cargo efetivo? ”  
(Entrevistado 2) 

SALÁRIO DOS 
TRAINEES 

- R$ 4.000,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A visão dos atuais e potenciais financiadores: 

A visão geral dos atuais parceiros financiadores está representada por meio 

de entrevistas semiestruturadas com três dos cinco parceiros declarados pelo Vetor 

Brasil no Termo de Referência do Trabalho. Além dos parceiros existentes, 

escolhemos uma empresa privada de grande porte e amplamente reconhecida por 

seus programas de responsabilidade social e investimento em ações sociais, com o 

objetivo de captar quais seriam os possíveis caminhos para que o Vetor Brasil 

amplie seu leque de captação de recursos. O roteiro de entrevista aplicado e a lista 

das organizações encontram-se nos Apêndices A e D. 

O primeiro ponto de destaque e comum a todas as entrevistas se refere à 

motivação para a realização da parceria com o Vetor Brasil. A bandeira “liderança 



41 

jovem” está claramente alinhada às causas das organizações financiadoras 

entrevistadas. O entrevistado 2 afirma que “[...] a gente tem voltado mais os apoios 

para os projetos que tenham atuação nos dois pilares da nossa missão:  contribuir 

para uma educação de qualidade e fortalecer e formar lideranças para a 

transformação social no País”. 

A empresa com o papel de potencial financiadora também declara que as 

diretrizes de investimento estão focadas em causas específicas, como educação, 

cultura, esporte, mobilidade, etc. 

A visão dos parceiros sobre a gestão pública converge na medida em que 

todos acreditam na necessidade de mudança do cenário que vivemos atualmente. O 

entrevistado 3 afirma que há “uma má qualidade da gestão dos serviços públicos e 

da política pública. Não dá para generalizar porque existem ilhas de excelência 

dentro da gestão pública, mas sempre há espaço para melhorar”. 

Já com relação à expectativa de impacto na gestão pública pelos trainees, 

podemos inferir que, de modo geral, há uma perspectiva realista das possíveis 

mudanças a serem promovidas pelo trainee no período de um a dois anos de 

duração de seu programa. O entrevistado 1 afirma: “Tenho uma expectativa realista. 

Mudança às vezes significa implementar o ferramental. Estabelecer um cronograma, 

mudar um processo, criar um relatório[...]”. O mesmo entrevistado acredita, ainda, 

que o Programa de Trainees promove resultados qualitativos na gestão pública, o 

que fica mais difícil de ser percebido pelos órgãos governamentais. Ao final do 

Programa, o entrevistado acredita que os parceiros da gestão pública deveriam se 

perguntar: “Quem o trainee mobilizou? Como ele mudou a cultura organizacional do 

Governo em que atuou? Qual é o papel dele como agente transformador do outro? ”. 

Ainda sobre o monitoramento dos resultados do Programa de Trainees, todos 

os parceiros afirmaram que, apesar de considerarem a iniciativa interessante, não 

acompanham os projetos cotidianamente. No entanto, um relatório de atividades é 

enviado pelo Vetor Brasil a cada um dos parceiros financiadores entrevistados ao 

final de cada ciclo de parceria. 

A inovação também é outro aspecto de destaque das entrevistas realizadas. 

Perguntamos aos entrevistados se eles conheciam iniciativas semelhantes ao Vetor 

Brasil, tanto em nível local quanto fora do País. Dois entrevistados citaram a 

iniciativa norte-americana Teach for America com a ressalva de que se tratam de 

linhas de atuação diferentes, mas que seria a iniciativa que mais se assemelha ao 
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trabalho desenvolvido pelo Vetor. Todos os entrevistados afirmaram que tal iniciativa 

é realmente uma inovação no âmbito da identificação e formação de jovens líderes 

para promover impacto social no País. Perguntamos também qual seria o maior 

diferencial do Vetor Brasil com relação à gestão pública atual. As respostas 

convergiram para a figura do trainee como um dos caminhos para amenizar o 

gargalo da gestão de profissionais (pessoas) na gestão pública atual. Segundo o 

entrevistado 3, o Vetor Brasil é capaz de identificar “gente qualificada na 

engrenagem governamental e conseguir fazer as mudanças na máquina pública”. 

Por fim, solicitamos aos entrevistados que dessem sugestões para que o 

Vetor Brasil consiga alavancar a captação de recursos com outras fontes de 

financiamento, especialmente com empresas privadas. Dentre as sugestões citadas, 

podemos destacar a dedicação de uma pessoa somente para relações institucionais, 

com a função de captar recursos. O entrevistado 4 cita a importância do alinhamento 

entre as causas do Vetor Brasil e do patrocinador: “O Vetor deveria abraçar uma 

causa”. Há, ainda, uma preocupação pela apresentação dos resultados e impacto 

dos projetos na gestão pública. O entrevistado 2 faz a seguinte sugestão: 

  

[...] eu traria cases nessa linha de resultados. Traria um portfólio rico 
[...] um trainee que gerou impacto na Secretaria de Transporte, um 
outro que teve impacto em educação... demonstrando o potencial 
dessas pessoas em diversos setores, você consegue trazer 
financiadores de outras áreas que talvez não tenham tanto essa 
clareza. 

 

Quadro 3 – Resumo das entrevistas dos financiadores por tema. 

TEMA 
PERCEPÇÃO DOS 

AUTORES 
CITAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

CONHECIMENTO 
SOBRE O VETOR 
BRASIL E SEUS 
PROGRAMAS 

Por meio de 
alguém que faz 

parte da rede dos 
diretores do Vetor 

Brasil. 

“Foram três encontros que eu tive com a 
Joice (indicados por pessoas que ambas as 

organizações têm relacionamento) [...] 
coincidências positivas que nos fizeram ter 

essa aproximação. ” (Entrevistado 3) 

MOTIVAÇÃO PARA 
PARCERIA COM O 

VETOR 

Claro alinhamento 
entre a causa do 
Vetor Brasil e as 

causas das 
organizações 

parceiras. 

“A área que a gente opta por atuar é a de 
desenvolvimento de liderança jovem. 

Então, por conta disso, muitos dos nossos 
projetos apoiados financeiramente têm que 
ter esse macro objetivo. ” (Entrevistado 3) 
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TEMA 
PERCEPÇÃO DOS 

AUTORES 
CITAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

CONTRIBUIÇÕES 
PARA A GESTÃO 

PÚBLICA 

Reconhecem que 
há uma 

contribuição para a 
melhoria da gestão 

pública. 

“No caso da Vetor, a gente fez o apoio para 
eles muito no sentido de acreditar na 
perspectiva/percepção de que colocar 
gente muito boa no setor público e que 
trabalha dando um suporte psicológico, 
suporte da rede de trainees onde eles 

trocam os desafios e as dores e as vitórias 
entre eles [...] colocando jovens 

determinados no setor público, a gente 
pode reativar esse setor público, pode 
dinamizar, pode trazer inovação para o 

setor público. ” (Entrevistado 2) 

GESTÃO DA 
PARCERIA 

Não acompanham 
os projetos em que 
os trainees estão 

envolvidos. 

“Nós não acompanhamos os resultados 
dos trainees lá nos Governos, não temos 

braço para isso. ” (Entrevistado 1) 

INOVAÇÃO 
Iniciativa muito 

inovadora. 

“[...] colocar jovens direcionados a outras 
áreas de atuação, como empresas, dentro 
do setor público [...] há uma mudança de 
gerações [...] o impacto social está nos 

jovens de alguma maneira e é legal fazer 
essa associação. Por que não dentro do 
setor público? Isso tem que ser feito. ” 

(Entrevistado 2) 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Visão dos trainees: 

O grupo focal com os trainees foi realizado no dia 5 de junho de 2016. Na 

ocasião, participaram seis trainees, de forma voluntária, que estavam em São Paulo 

para um treinamento presencial oferecido pelo Vetor Brasil. Dos seis jovens 

profissionais, quatro foram contratados via cargos comissionados e dois vias bolsas 

de estudo. O roteiro de entrevista aplicado e a lista dos trainees participantes 

encontram-se nos Apêndices A e C. 

O contato com o Vetor Brasil aconteceu de forma diferente com os trainees. 

Alguns destacaram que tomaram conhecimento do Programa por meio de 

conhecidos que sabiam da existência do projeto. Destaca-se o participante 1, que 

declarou ter visto a divulgação do Programa na internet e se animou com a chance 

de ingressar na gestão pública sem ser via concurso público. 

  

[...] eu vi na internet [...] nossa não é possível que isso existe, eu 
nunca tinha pensado em entrar no Governo porque eu pensava que 
eu ia ter que fazer concurso, aquele negócio engessado, meu irmão 
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é concursado, ele inclusive tem um cargo bom, mas, mesmo assim, é 
um cargo que trabalha pouco, ele não faz muita coisa que faz 
diferença, tal, ele nem gosta muito, isso era uma coisa que eu 
pensava: eu não vou fazer concurso. Eu vi o Vetor e falei: isso é o 
que eu quero. 

 

A inovação ao criar um novo caminho para o ingresso na gestão pública é 

algo lembrado pelos participantes. Um deles destacou: “O Programa do Trainee te 

dá o acesso ao Governo e te prepara com a rede e com os treinamentos que a 

gente tem. Quando estivermos diante de um problema no Governo, vamos poder 

nos posicionar, não sair perdido”. (Participante 3) 

Ao indagarmos sobre quais são as principais motivações para a inscrição no 

Programa de Trainee, os entrevistados, em sua maioria, argumentavam que viram a 

oportunidade de dar respostas às suas próprias inquietações. A preocupação com a 

geração de impacto social também é um discurso comum e tal visão corrobora com 

a pesquisa realizada pela Fundação Telefônica, apresentada neste trabalho, sobre a 

preocupação do jovem em fazer algo que vá além da satisfação pessoal. 

  

[...] Um dos motivos que me motivou muito realmente foi gerar 
impacto social. Então [...] Porque não fazer no setor público? Que é o 
lugar que mais impacta a vida das pessoas. Na verdade, essa 
postura [...] ah o setor público é fácil criticar. A gente está justamente 
[...] como diz o slogan do Vetor: Seja você a mudança que você quer 
ver no Governo. Se a gente estiver de fora querendo mudar o 
mundo, nada vai acontecer, mas a gente tem que se envolver, saber 
o contexto e, de fato, gerar mudanças na condição de vida das 
pessoas. (Participante 2). 

  

No que se refere ao relacionamento com os servidores públicos e demais 

profissionais da gestão pública, os trainees acreditam que são bem recepcionados e 

respeitados e que, aparentemente, não há rivalidade entre eles. 

  

A gente chega em uma posição que tem muito contato com os 
tomadores de decisão, muitas pessoas estão ali há anos e não 
tiveram essa oportunidade. Eu tive várias reuniões no gabinete, e 
muitas pessoas falaram assim [...] nossa você vai no gabinete? [...] 
nem nunca vai lá [...] muitas nem sabem quem é a secretária. Na 
verdade, a gente consegue fazer essa ponte muito bem [...] olha do 
mesmo modo que eu vou dar atenção para o Secretário, eu vou dar 
atenção para você, porque você está me ajudando. (Participante 3). 

 

O trainee egresso do Programa também destaca como foi a sua chegada e 

recepção para com os demais colegas profissionais do órgão público em que 
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atuava: 

  

Foi bem interessante[...]por mais que eu fosse um trainee …eu 
sempre me senti um funcionário do Governo, porque eu fui nomeado, 
eu era um funcionário como qualquer outro que estava do meu 
lado[...]a equipe aqui é muito boa então eu fui surpreendido de 
maneira positiva. [...] com a equipe, pessoas novas muito bem 
formadas, capacidade técnica alta […] era diferente do que eu 
imaginava. (Entrevistado 1)  

 

A formação é um dos pilares do Programa de Trainee. Essa é uma fase 

preparatória que requer disposição e interesse por parte do profissional. 

  

Como eu disse, eu nunca tive contato com a gestão pública [...] a 
primeira formação foi bem intensa para mim [...] acho que para todo 
mundo. Para mim, tudo é novidade. Às vezes, um módulo de 1 hora 
eu não consigo saber tudo sobre orçamento, mas eu consigo ter uma 
ideia que existe, de onde procurar e me aprofundar. No Vetor a gente 
tem treinamentos online ao longo do ano e a gente tem a 
possibilidade de solicitar cursos, então, por exemplo, se a gente tem 
um projeto de gestão por competências [...] eu posso solicitar [...] 
olha, gente, eu gostaria de ter um treinamento sobre isso. O Vetor 
procura alguém e vai lá e faz o treinamento de uma hora com essa 
pessoa e aí já cria o primeiro contato com a gente e o speaker lá e aí 
eu posso entrar em contato com a pessoa [...] depende de você 
também [...] (Participante 2). 

  

O Vetor Brasil seleciona jovens talentos para auxiliarem Governos do Brasil a 

desenvolverem projetos inovadores nas áreas de educação, gestão financeira entre 

outras. No entanto, os trainees se mostraram bem conscientes sobre os limites 

desse tema na gestão pública, conforme destaca a participante 3: 

 

Inovação não é criar algo novo. Essa palavra inovação pode ser 
super sexy mas, na verdade, a gente vai tá fazendo implementação 
de algo que já existe ou executando de uma melhor forma, gestão 
focada em resultados. Na verdade, é isso, é fazer um trabalho bem 
feito. 

  

Sobre a qualidade do seu trabalho, os trainees têm consciência de que seu 

papel é importante para a melhoria da gestão pública. Os jovens profissionais 

destacam que, mesmo não trabalhando com projetos que realizam grandes 

mudanças estruturais, conseguem contribuir para a qualidade do trabalho do órgão 

em que está alocado. 
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Por menor que seja o que eu estou fazendo, por não ser uma 
mudança macro, o quanto isso consegue gerar impacto onde a gente 
está [...] fazer uma apresentação boa [...] conseguir dialogar bem 
com as pessoas [...] tem um impacto bem perceptível no nosso dia a 
dia e me motiva cada vez mais a continuar lá. (Participante 5). 

  

Sobre o futuro e a continuidade na gestão pública, a maioria se mostrou bem 

motivada. Há um desejo expressivo desses jovens de fazer mestrado no exterior em 

universidades como: Harvard, Stanford e Columbia. Eles demonstraram ter como 

referência os fundadores do Vetor Brasil, que tiveram essa oportunidade antes de 

fundar a organização. No que se refere à continuidade da carreira na gestão pública, 

embora alguns tenham se mostrado interessados em ampliar a experiência na 

iniciativa privada, a maioria evidenciou o desejo em seguir a carreira na gestão 

pública. 

  

Eu não me vejo sendo feliz trabalhando para algo que não tem um 
propósito de melhorar a vida das pessoas. Gestão privada não me 
satisfaria nesse sentido, eu gosto de gestão de projetos, e desses 
projetos. Está ali meu sacrifício, podendo resultar algo maior 
(Participante 4). 

  

No que tange à visão dos trainees sobre os problemas da gestão pública, 

destacam-se a motivação dos profissionais e a gestão de pessoas como um gargalo 

a ser vencido pelos gestores públicos. Um dos trainees afirmou em sua fala: 

  

Antes de eu entrar no Governo, quando eu fiz a minha graduação, eu 
tinha uma visão de que o problema da administração pública era a 
gestão de pessoas [...] agora que eu estou lá [...] eu tenho certeza 
disso porque o caso que eu contei do servidor que está esperando 
aposentadoria [...] não é um cara de 70 anos [...] é um cara que tem 
30 anos, ganha R$15 mil por mês e ele fala não vai fazer nada a 
mais que o suficiente para não ser exonerado [...]  você vê como a 
inexistência de RH no setor público é um gargalo. (Participante 6) 
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Quadro 4 – Resumo das entrevistas dos trainees por tema. 

TEMA 
PERCEPÇÃO 

DOS AUTORES 
CITAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

CONHECIMENTO 
SOBRE O VETOR 
BRASIL E SEUS 
PROGRAMAS  

A internet é o 
principal canal de 

acesso a 
informação sobre 
os programas do 

Vetor 

Nunca tinha passado pela minha cabeça governo 
[...] nunca tinha passado concurso [...] eu não 

sabia que existia outra forma de entrar no 
Governo então [...] nunca tive interesse em 

Governo [...] aí no ano passado quando eu estava 
olhando oportunidades, aí eu conheci o Vetor e a 

proposta do vetor e achei interessante. Eu conheci 
o Vetor [...] acho que foi pelo Facebook ou Na 

Prática [...] era uma época que estava me 
inscrevendo para tudo [...] aberto [...] aí eu me 

inscrevi eu fui olhar e pesquisar direito, aí eu vi um 
vídeo e me animei com a proposta [...] até me 
arrependi de não ter visto antes porque aí eu 

poderia ter feito com mais cuidado a inscrição. 
(Participante 1) 

MOTIVAÇÃO 
PARA SE 

INSCREVER NO 
PROGRAMA DE 
TRAINEE VETOR 

Os trainees são 
movidos pela 

possibilidade de 
alterar o status 

quo de 
determinado 
problema. 

Por que governo? O país está em crise. Você 
pode fazer duas coisas: ficar em casa reclamando 

ou ir lá e tentar mudar um pouco as coisas. 
(Participante 2) 

CONTRIBUIÇÕES 
PARA A GESTÃO 

PÚBLICA 

O trabalho 
desempenhado 
pelos trainees 
pode contribuir 

para que as 
decisões sejam 
mais assertivas 

Os tomadores de decisão são secretários e 
subsecretários […] eles é que tomam as decisões 
[…] com o nosso trabalho nós podemos influenciar 

as decisões deles, com o trabalho que a gente 
elabora, com as reuniões que nós temos, com os 
feedbacks que nós damos. E a outra coisa que o 

foco do Vetor Brasil que é criar a rede, é que 
daqui 5 ou 10 anos nós vamos ser um líder no 
setor público. A gente vai ser um secretário, eu 

vou ser porque eu tive essa oportunidade desde o 
início da formação, então eu estou dando o meu 
melhor, eu estou entendendo a máquina como 
funciona, estou trabalhando com pessoas que 

tomam decisões e com essa experiência você vai 
ser o cara que vai mudar de fato. (Participante 6) 

 

TREINAMENTO E 
FORMAÇÃO 

A formação 
ofertada pelo 
Vetor Brasil é 
reconhecida 

pelos trainees 
como uma 
potência do 
programa 

podendo ser 
aplicada, 

inclusive, para os 
demais 

servidores 

O tempo é pouco, mas os treinamentos que a 
gente tem são com pessoas muito bem 
qualificadas, além do treinamento ser bom ainda 
tem o acesso àquela pessoa [...] e mais os 
treinamentos presenciais. Seria um 
aprimoramento para a capacidade de impacto dos 
programas de trainee [...] tem essa falha que a 
gente identifica de falta de capacidade técnica dos 
funcionários [...] seria super bacana se na 
secretaria que o Trainee está ele pudesse 
compartilhar os treinamentos nem que fosse 
online [...] do Vetor Brasil com os servidores que a 
gente estaria preenchendo um pouco essa 
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TEMA 
PERCEPÇÃO 

DOS AUTORES 
CITAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

públicos. capacitação técnica [...] hoje em dia as secretarias 
não tem isso estruturado [...] as vezes tem escola 
de gestão mas é uma coisa que tira o tempo dele 
ali na secretaria às vezes poderia ajudar muito 
esse recurso que a gente já tem a plataforma [...] 
a gente já tem o conteúdo...seria liberar acesso 
para técnicos que a gente encontra no nosso dia a 
dia poder se formar [...] eu acho que além de ser 
mais democrático que é compartilhar 
conhecimento com quem a gente está trabalhando 
[...] mas facilitaria a inserção de outros [...] 
expandiria o nome do Vetor Brasil. Essa seria 
minha dica. (Participante 4) 

EQUIPE 

Os trainees 
conseguem 
manter bom 

relacionamento 
com os demais 
servidores pela 
sua capacidade 
de solucionar 
determinado 
problema.  

Querendo ou não a gente ajuda as pessoas a não 
reinventarem a roda, que é exatamente isso. 

Amigo, já existe isso! Não precisa criar do zero 
isso. A gente pode aprender com outras 

experiências. (Participante 5). 

INOVAÇÃO 

Os trainees se 
sentem 

privilegiados em 
poder buscar 

estratégias para 
inovar na gestão 

pública [...] as 
regras existentes 

principalmente 
para os 

profissionais 
concursados 

pode ser um fator 
inibidor da 
inovação. 

 [...] a gente tem um direito administrativo 
enraizado onde o funcionário público é corrupto 
até que ele prove o contrário. Isso não é fácil de 

questionar porque quando você vem de uma falta 
de regulação [...] você tem que criar uma lei que 
inibe a corrupção só que ao mesmo tempo isso 
inibe muito você arriscar [...] inovação precisa 

correr risco. (Participante 4) 

FUTURO 

A maioria 
pretende aplicar 
para mestrado 

em 
Universidades no 

exterior 

Hoje é prova de que o programa de trainee faz 
toda diferença na nossa experiência isso já traz 
uma mudança e como eles podem ver que as 

coisas podem ser diferentes [...] e a gente pode 
ter acesso a essa experiência para impulsionar 

nossos planos futuros [...] que o Vetor Brasil 
garante um período de experiência que você vai 
aprender muito da implementação de políticas na 

prática. É eu tenho mesmo interesse de fazer 
mestrado em políticas públicas tanto é que foi 

assim que eu conheci o Vetor Brasil. 
(Participante 2) 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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5 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO 

SETOR 

O objetivo deste capítulo é fornecer informações na forma de conceitos, 

acerca do tema sobre qual este trabalho se propôs a estudar. São considerados 

pertinentes, tratar o papel das organizações do terceiro setor e os desafios que 

precisam ser superados visando garantir a sua sustentabilidade.  

As organizações do terceiro setor no Brasil adquiriram maior protagonismo no 

cenário econômico, político e social, a partir da década de 90, em decorrência da 

visibilidade de resposta às questões sociais. (PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 

2009).   

Para Spink (2002), esse avanço decorre também a medida em que os 

gestores públicos percebem uma janela de oportunidades na inclusão de recursos 

por meio de parcerias com instituições públicas e não públicas, traduzidas pelo 

crescente número de parcerias intersetoriais (público-privadas, privadas-

organizações do terceiro setor e parcerias entre Estado e organizações do terceiro 

setor). Nesse sentido mudanças de cunho legal são adotadas para formalizar os 

processos de parceria, como a lei nº 9.790 (BRASIL, 1999), que dispõe sobre a 

qualificação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs e 

instituiu e disciplina o Termo de Parceria (CKAGNAZAROFF; PORTUGAL; MOTA, 

2005), e mais recentemente a criação do marco regulatório das organizações da 

sociedade civil (lei 13.019, BRASIL, 2014), que instituiu o regime jurídico aplicável às 

parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil 

(OSCs), assim consideradas as pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, para a consecução de finalidades de interesse público em regime de 

mútua cooperação. A nova lei dispõe sobre as exigências para as OSCs agir com 

mais planejamento, com a gestão voltada para resultados, comprovar tempo mínimo 

de existência, bem como, evidenciar experiências prévias nas atividades que 

pretendem realizar, demonstrar a sua capacidade técnica e operacional regularidade 

jurídica e fiscal. Além disso, o novo Marco Regulatório versa sobre o alto grau de 

accountability que exige a prestação de contas das parcerias celebradas com a 

Administração Pública.  

Destarte de uma amplitude e abrangência de ações inestimáveis, as 

organizações do terceiro setor atuam em diversos segmentos, como educação; 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI210258,61044-O+Marco+Regulatorio+do+terceiro+setor+e+as+novas+regras+para+convenios
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saúde; comunidade; apoio à criança e ao adolescente; voluntariado; meio ambiente; 

apoio a portadores de deficiências; parcerias com o governo; entre outras categorias 

de atuação.  

No atual cenário político social desenvolver-se como organização passou a 

ser um ponto importante na busca da sustentabilidade para as organizações não-

governamentais. Paulatinamente, as organizações do terceiro setor buscam nos 

seus projetos uma maneira para alcançar, com rapidez, dentro de custos 

previamente estabelecidos e conforme as exigências de qualidade, os resultados de 

que necessitam para alcançar seus objetivos (DINSMORE, 2004).  

As fontes de financiamento das organizações podem ser as mais diversas. 

Cruz (2000) aponta a origem e implicações das fontes de recursos possíveis: 

 

Indivíduos: recursos podem ser aplicados livremente; oferecem mais 
envolvimento e podem ser trabalhadores voluntários; agentes 
legitimadores da organização; podem ser esporádicas ou 
mensalidades de associados. 2. Empresas: parcerias agregam 
visibilidade à causa; maiores valores; possibilidade de oferecimento 
de voluntários especializados. 3. Fundações e Agências 
Internacionais: dão credibilidade à organização; os valores 
geralmente vêm de uma só vez; identificação com as ONGs; podem 
oferecer auxílio e treinamento. 4. Recursos Públicos 
Governamentais: legitimação e isenções fiscais. 5. Projetos de 
Geração de Renda: independência e melhor planejamento; geração 
de emprego; abrem espaço para inovação/criatividade. 6. Eventos: 
marketing e divulgação; aproximação com a comunidade. 7. Igrejas: 
divulgação do projeto; identificação com a causa; apoio por longos 
períodos.  

 

Cada vez mais os órgãos financiadores e empresas patrocinadoras vêm 

dando crescente importância à forma como os recursos concedidos para o 

desenvolvimento dos projetos são geridos. Para Ramos (1989), as organizações do 

terceiro setor que desejam ser sustentáveis devem direcionar as suas ações para o 

alcance dos objetivos. Para tanto, precisam se capacitar profissionalmente. A 

capacitação profissional é inerente ao desenvolvimento sustentável da organização 

e deve ser percorrida durante toda a gestão das atividades.  

A capacidade gerencial e administrativa da instituição em demonstrar clara e 

eficientemente a utilização desses recursos passou a ser importante. Apesar de o 

lucro não ser o objetivo final dessas organizações, elas têm que prestar contas aos 

interessados dos resultados atingidos a partir dos recursos disponibilizados, 

conforme afirma Souza (2001): 
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É preciso que suas ações sejam desenvolvidas de forma eficiente, 
eficaz, ágil, participativa e transparente, superando a informalidade e 
buscando a concretização de objetivos comuns, com resultados 
capazes de interferir na realidade, transformando-a. (SOUZA, 2001, 
p. 103). 

 

No que tange ao custeio das despesas empreendidas na busca pelo alcance 

de sua missão, Cruz e Estraviz (2000), defendem que as organizações do terceiro 

setor para se manterem financeiramente sustentáveis precisam recorrer a diferentes 

fontes de recursos, além da possibilidade de geração de renda própria, conforme 

apontam a seguir: 

 

É importante que as organizações busquem sua sustentabilidade 
envolvendo vários financiadores, governo, empresas, fundações, 
sócios, além de geração de recursos próprios. Se este sistema é 
bem planejado, tem-se sempre a garantia de continuar existindo, 
mesmo que uma das fontes de financiamento deixe de contribuir 
(CRUZ; ESTRAVIZ, 2000, p. 24). 

  

Falconer (1999), embora esteja alinhado a ideia de Cruz e Estraviz (2000), 

acrescenta que a sustentabilidade financeira das organizações do terceiro setor, 

está diretamente atrelada tanto à capacidade de captar, como à de gerir os recursos 

obtidos com competência e responsabilidade, visando alcançar seus objetivos.  

As organizações do terceiro setor que acessam fontes de financiamento 

sejam públicos, privados e não governamentais também devem estender a sua 

atenção à sua credibilidade e legitimidade perante aos agentes financiadores. Isso 

significa não apenas atentar-se para a prestação de contas, mas também pelo 

atendimento no que consiste aos fatores de desenvolvimento institucional – cultura e 

mudança organizacional que podem indicar a capacidade de resistência ao longo do 

tempo. (ARMANI, 2001). 

Silva (2002), apresenta o conceito de sustentabilidade das organizações do 

terceiro setor, considerando a sua condição de executar aquilo que se propõe, no 

longo prazo, atrelado a sua capacidade de se reinventar, disseminar conhecimento, 

e de se relacionar com diferentes atores da sociedade, visando a construção de 

ações coletivas, conforme apresenta a seguir:  
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Sustentabilidade envolve recursos financeiros, mas, sobretudo, 
engajamento político, uma missão bem definida, condução ética, 
diálogo com os vários setores da sociedade, efetivação de parcerias, 
produção e socialização de conhecimento, afetividade e respeito nas 
relações interpessoais, bem como coragem para construir ações 
coletivas (SANTOS, 2005, p. 149). 

 

O desenvolvimento organizacional e institucional, conforme proposta de 

Armani (2003), deve considerar a sustentabilidade compreendida por dois enfoques 

análogos: sistêmico e o gerencial. No que se refere ao enfoque sistêmico, neste 

caso, os esforços apontam para a inserção política, a credibilidade e o 

fortalecimento da base social das organizações, que são fatores decisivos para sua 

capacidade de conduzir processos de mudança social perene, bem como a sua 

capacidade de enfrentar os desafios políticos, culturais e econômicos que estão 

presentes em suas potencialidades e limites em um determinado contexto histórico-

social. 

No que se refere ao enfoque gerencial, são destacados os desafios da gestão 

e das condições de eficácia e eficiência das organizações, levando em conta as 

suas condições instrumentais e operacionais de responder aos problemas com os 

quais se compromete a enfrentar. No entanto, empreender esforços somente para o 

enfoque gerencial não lhe concede a capacidade de sustentação política, social e 

econômica, deixando explícito que a sustentabilidade de uma organização do 

terceiro setor deve prezar pelos dois enfoques, tanto gerencial como sistêmico.  

Ser uma organização financeiramente sustentável requer uma série de 

estratégias, entre elas atingir a legitimidade e demonstrar transparência das ações 

sociais (Santos, 2005). Isso inclui desenvolver o comprometimento das pessoas que 

trabalham nas organizações; introduzir o conceito de parceria; mudar a gestão 

organizacional; conciliar ativismo com profissionalização; dialogar com a sociedade 

e corresponsabilizá-la; manter controle social; perceber mudanças na cooperação 

internacional, mas continuar dialogando; ousar ser criativo para enfrentar as 

dificuldades; acompanhar e cobrar o trabalho social das empresas privadas; ser 

melhor para poder solicitar que o outro também seja; e socializar o conhecimento 

aprendido.  

Ramos (1998), defende que a continuidade e estabilidade de uma 

organização do terceiro setor requer a superação de três desafios análogos: 

viabilidade financeira, a capacidade de executar as ações propostas e a relevância 
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das mesmas para o grupo beneficiário. 

Fowler (2000), acredita que além de gerir com responsabilidade seus 

recursos e impactos, para uma organização se manter viva, além de qualidades 

internas, é preciso agir com celeridade e suportar possíveis instabilidades do 

ambiente. O autor ainda colabora afirmando que o reconhecimento da organização 

pela sociedade como agente de transformação se dá pelo seu desempenho em 

alcançar os resultados propostos.  

A capacidade de se firmar parcerias, é a mais importante das estratégias das 

organizações para se manter sustentáveis, além do mais é necessário : 1) o desafio 

da legitimidade - ser reconhecido por todos os setores da sociedade; 2) o desafio da 

eficiência – mostrar capacidade e competência operacional; 3) o desafio da 

sustentabilidade - possuir fundos que o permita prestar seus serviços; e 4) o desafio 

da colaboração - estabelecer parcerias estratégicas com o Estado e com o setor 

empresarial (SALOMON, 1997). 

Ademais, Tenório (2002) assinala que a sustentabilidade das organizações 

requer ampliação de suas ações tendo como horizonte o desenvolvimento macro, 

ser transparente, disseminando ao público suas posições, o que querem, como 

querem, porque querem, menos como um ator de resistência ao Estado, e mais 

como um agente de transformação.  Não obstante, para enfrentar esses desafios, as 

organizações precisam se instrumentalizar com ferramentas de gestão, ampliando 

seus quadros de habilidades, conhecimentos e atitudes, de forma a assegurar o 

cumprimento dos objetivos institucionais. Assim, identificar claramente produtos, 

áreas de atuação e cidadãos-beneficiários; compartilhar ou dividir mercados; criar 

mecanismos mais eficazes de controle que possibilitem avaliar o impacto das ações 

executadas; e ganhar maior visibilidade perante a sociedade, divulgando o produto 

do trabalho realizado, são alguns dos resultados que se pode esperar desse 

aprendizado. 

Diante do exposto é possível destacar que a sustentabilidade financeira das 

organizações do terceiro setor, está condicionada a performance dos seus 

resultados expostos para a sociedade, o uso responsável dos seus recursos, 

legitimidade e transparência, capacidade de mobilização de recursos, firmar 

parcerias, desenvolver o comprometimento das pessoas com os objetivos das 

organizações, diversificar as fontes de financiamento, harmonizar ativismo com 

profissionalização; dialogar e corresponsabilizar a sociedade; ser criativo; disseminar 
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os conhecimentos adquiridos, responder com celeridade as demandas sociais e 

promover a gestão participativa sem perder o compromisso com a missão social.  
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6 DELIMITAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA 

A elaboração do diagnóstico foi formulada a partir da compreensão do Termo 

de Referência, que já havia delimitado o problema como sendo a necessidade de 

desenvolver iniciativas que aumentem suas receitas.  Atualmente o Vetor Brasil 

opera por meio de recursos oriundos de doações privadas. Embora o problema já 

tenha sido supracitado no documento, no decorrer deste estudo, por meio de 

entrevistas com membros da instituição, gestores públicos, trainees e financiadores, 

considerou-se como problema deste trabalho a dificuldade para gerar receitas que 

subsidiem a formação e alocação de talentos na gestão pública.  

A partir da análise do que foi produzido pelas diferentes estratégias 

metodológicas, construiu-se por meio da árvore de problemas os principais entraves 

da organização, bem como as causas e os seus efeitos.  A árvore de problemas 

auxilia no delineamento do foco de intervenção, pois é composta por diagramas que 

analisam o problema do ponto de vista das causas que o criam, bem como os 

possíveis efeitos que implicam a não resolução do problema (CORAL et al., 2009). 

Nesse sentido, a figura 2 – diagnóstico do problema, apresenta o diagrama do 

problema que foi considerado nesse trabalho: Dificuldades para gerar receitas que 

subsidiem a formação e a alocação de talentos na gestão pública, suas causas e 

consequências. É importante apontar que optamos por detalhar o que contribui 

como causa e efeito do problema do ponto de vista da gestão pública e da própria 

organização Vetor Brasil.  
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Figura 2 – Diagnóstico do problema. 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Apesar de ser uma organização não governamental sem fins lucrativos, o 

Vetor Brasil pretende ser financeiramente sustentável até 2020, seja por meio da 

operacionalização de processos seletivos com o Governo ou pela realização de 

treinamentos voltadas a formação de líderes públicos. Embora não tendo acesso ao 

montante arrecadado pela organização, no presente momento, suas operações são 

mantidas a partir de doações de fundações e institutos privados, como por exemplo: 

Instituto Natura, Fundação Brava, Fundação Arymax, Instituto República, Fundação 

Lemann e Universidade de Stanford. As contrapartidas para os apoiadores se 

resumem na crença de que tais investimentos contribuem para o alcance de suas 

missões.  A relação dos financiadores com o programa de trainee por exemplo, pode 

variar de organização para organização, alguns participam mais ativamente das 

ações de formação dos candidatos e outros realizam a doação e não cobram retorno 

de impacto.  

O fato, é que nos últimos anos, cada vez mais as organizações privadas têm 

diminuído o patrocínio ou doações a outras organizações e procurado investir em 

projetos próprios. De acordo com o Censo do Grupo de Institutos Fundações e 

Empresas (GIFE), os membros da rede investiram R$ 2,3 bilhões em 2012. Deste 

montante, aproximadamente 30% vai para o financiamento de outras organizações, 

o restante é destinado para gerir seus próprios programas.  
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Em entrevista para a Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais (ABONG) na publicação O dinheiro das ONGs: Como as 

Organizações da Sociedade Civil sustentam suas atividades - e porque isso é 

fundamental para o Brasil, André Degenszajn, secretário-geral do GIFE, enumera 

três fatores que colaboram para essa realidade. Degenszajn acredita que há um 

descrédito das organizações no que consiste a capacidade de elas cumprirem suas 

missões. “Há uma visão de que as OSCs são pouco eficientes, pouco transparentes, 

têm baixa capacidade de gestão, baixa legitimidade”. O segundo fator, diz respeito a 

preocupação das empresas em investir em ações que tragam retorno para o seu 

negócio. Nesse caso, por exemplo, segundo a publicação “uma indústria que instala 

uma planta em uma cidade prefere concentrar seus gastos sociais naquela 

comunidade, como uma forma de fomentar boas relações e uma imagem positiva”. 

O último fator, é a necessidade dos institutos empresariais de justificar o 

investimento para suas empresas mantenedoras, o que é dificultado uma vez que 

nem todas as organizações conseguem avaliar e mensurar o impacto do 

investimento social.  

Hoje o Vetor Brasil, não cobra pelos serviços prestados para a gestão pública, 

também não recebe nenhum recurso via leis de incentivo1. De todo modo, o estudo 

Entre o Público e o Privado, realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA) em 2013, analisou os convênios firmados entre as organizações do 

terceiro setor e o Governo federal e constatou que no período referente aos anos de 

(2003-2011), o Governo desembolsou quase R$ 190 bilhões com estes convênios. 

No que se refere ao orçamento da União, a parte destinada às organizações sem 

fins lucrativos, diz respeito a menos de 0,5% da arrecadação total anual.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Instrumentos legais por meio dos quais o Governo disponibiliza um montante de sua arrecadação, 

da qual abrirá mão, a agentes da iniciativa privada que investirem recursos financeiros em projetos 
previamente aprovados por instâncias governamentais. REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing 
cultural e financiamento da cultura: teoria e prática em um estudo internacional comparado. São 
Paulo, SP: Thomson Learning Edições, 2006. 
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Figura 3 – Evolução anual dos valores repassados pelo Governo Federal às 

organizações sem fins lucrativos (2003 -2011) 

 
    Fonte: Siga Brasil citado por Letícia Oliveira. 

 

De acordo com a figura 3: Evolução anual dos valores repassados pelo 

Governo Federal às organizações sem fins lucrativos (2003-2011), é possível 

observar que em nove anos, embora no ano de 2005 tenha tido um pico de R$ 6,2 

bilhões, deste período em diante os repasses foram diminuindo, tendo ocorrido em 

2011, a menor transferência dos últimos anos: R$1,3 milhões. Tal condição, indica 

que o acesso a fontes de recursos públicos poderá tornar-se uma alternativa de 

recursos cada vez menos oportuna. Embora o Vetor Brasil não tenha financiamento 

público atualmente, a organização pode vir a considerar o Governo como uma fonte 

de captação de recursos no futuro e o cenário acima torna-se relevante para a busca 

pelo financiamento junto ao Governo. 

Além disso, o Vetor Brasil tem perspectivas de aumentar o número de jovens 

talentos na gestão pública via Programa de Trainee. No quadro 5 - Metas de 

crescimento do programa de trainees de gestão pública, apresenta-se a meta de 

alocação de profissionais até o 2018. Neste ano o objetivo é a inserção de 160 

jovens talentos nos órgãos públicos, especialmente via cargos em comissão. 
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Quadro 5 – Metas de crescimento do Programa de Trainees de Gestão Pública. 

ANO META EM NÚM. DE TRAINEES 

2015 12 

2016 / 1º semestre 35 

2016/ 2º semestre 25 

2017 100 

2018 160 

         Fonte: Termo de Referência 2016 – Vetor Brasil. 

 

Embora a meta seja factível dado o tamanho do Estado brasileiro, as 

oportunidades de escala dos programas do Vetor Brasil esbarram em questões 

burocráticas do nosso regime de contratação. No Brasil, o acesso à gestão pública 

se dá via concurso público ou cargos de livre provimento, conforme Art. 37, inciso II 

(BRASIL, 1988): 

 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

 

De acordo com Sundfeld e Souza (2006), o concurso público é um 

mecanismo utilizado para equalizar o acesso à carreira pública e mitigar o ingresso 

de “apadrinhados” dos detentores do poder político e econômico na administração 

pública, à exceção declarada na Constituição Federal, que prevê os cargos em 

comissão e as funções de confiança providos nos termos do art. 37, inciso II 

(supracitado) e V, bem como contratações temporárias disposto no mesmo artigo, 

inciso IX.  

V- as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previsto em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia 
e assessoramento. (SUNDFELD; SOUZA, 2006, p. 55). 

 

O acesso à Administração Pública, exceto pelo concurso só pode ocorrer em 

cargos de direção, chefia e assessoramento, que são de livre nomeação e 
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exoneração e pressupõem vínculo de confiança com a autoridade competente. 

Sundfeld e Souza (2006, p. 32-33) nos dão duas explicações: 

 

A primeira é de que é justamente a partir destes postos mais altos, 
de comando da Administração Pública, que se imprime o Norte, o 
rumo, a direção da atuação administrativa (observadas, 
evidentemente, as balizas legais); em razão disso, faz-se necessário, 
em muitos casos, que estejam ocupados por pessoas que estejam 
alinhadas com o plano de governo da chefia do Executivo 
democraticamente eleita. Não fosse assim, os ocupantes mais altos 
da máquina administrativa, todos concursados, poderiam colocar-se 
em desalinho com o plano a ser implementado, anulando os efeitos 
benéficos da saudável alternância do exercício do poder, próprio do 
regime democrático. A segunda razão é a de que, se fosse 
necessário o concurso para acesso a estes postos mais altos, 
poderia ser comprometido a especial relação de confiança que deve 
existir entre os seus ocupantes. A direção, a chefia e o 
assessoramento superior só podem ser adequadamente exercidos 
se houver especial vínculo de confiança.  

 

A lógica do concurso público universalizado foi interpretada na época da 

constituinte, junto com a obrigação da provisão do plano de carreira e direito de 

greve, como a consolidação do modelo burocrático weberiano2 (ABRUCIO; 

PEDROTI; PÓ, 2010). 

O estágio também é reconhecidamente uma outra possibilidade de acessar o 

serviço público por tempo determinado e com características específicas   

regulamentado pela Lei n. 11.788 (BRASIL, 2008) que revogou a lei n. 6.494 

(BRASIL, 1977). A definição do conceito de estágio se dá nos termos do art. 1º da 

Lei n. 11.788 (BRASIL, 2008): 

 

Art.1. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos. 

 

Em que pese o concurso público ter representado um avanço na medida que 

inibe práticas clientelistas e patrimonialistas, ele tem apresentado algumas 

inconsistências no que tange a atração de pessoas vocacionadas para o serviço 

público, que segundo Fontainha (2014, p. 134): 

                                                      
2 Modelo impessoal e racional de gerir as organizações para garantir-lhes a eficiência. 
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Os concursos no Brasil são autocentrados, voltados para si mesmos. 
Neles, impera a ideologia ‘concurseira’ que acontece em enorme 
prejuízo do serviço público brasileiro [...] Eles servem para selecionar 
os que mais se prepararam para as provas, e não os mais 
competentes. 

 

Isso impacta diretamente na qualidade da prestação dos serviços públicos à 

população no Brasil. 

As causas: 

De acordo com Matus (2007) as causas compõem a explicação do problema 

e devem cumprir três requisitos: 1) ter alto impacto na mudança do problema; 2) ser 

um centro prático de ação, ou seja, o ator pode agir de modo prático, efetivo e direto 

sobre a causa; e 3) ser politicamente oportuno agir sobre a causa identificada.  

No caso deste problema, consideramos o fato de a organização ter se 

estabelecido formalmente há menos de um ano, tendo sido constituída juridicamente 

em 2015, o que pode contribuir com a causa do problema.  Tal questão, pode trazer 

insegurança aos parceiros, dado que cada vez mais, as organizações se preocupam 

com a continuidade das ações que envolvem sua marca. A inexistência de 

comprovação de resultados dos programas do Vetor Brasil, também é um fator que 

poderia dificultar a captação de recursos da organização. Por fim, destacamos que 

as vagas de livre provimento, são utilizadas pelos gestores públicos para construção 

de governabilidade, dado que nem sempre serão preenchidas por um profissional 

qualificado.  

No tópico a seguir, detalham-se as causas relacionando-as com o problema 

que este trabalho se propôs a solucionar. 

a) Dificuldade para mensurar os resultados  

O Vetor Brasil faz o acompanhamento da performance do trainee ao longo do 

Programa, mas ainda não é possível mensurar quais são os ganhos que a inserção 

destes profissionais pode trazer para a gestão pública. De certa forma, a inexistência 

de indicadores de resultados da organização dificulta a atratividade de potenciais 

financiadores.  

b) Organização recém constituída 

Segundo o estatuto social, o Vetor Brasil foi fundado em 15/09/2015. Embora 

suas atividades tenham se iniciado em 2013, e a primeira edição do Programa de 

Trainee na Gestão Pública tenha sido implementada em 2014, o fato de a 
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organização ser recém-criada pode ser fator limitador de parcerias por empresas 

que exigem comprovação de resultados dos projetos ou mesmo de sustentabilidade 

financeira da organização, isso consequentemente pode diminuir as chances de 

acesso à recursos.  

c) Diferentes formas de utilização das vagas de livre provimento por parte 

da gestão pública 

Atualmente o Vetor Brasil possui parcerias com governos estaduais do 

Amazonas, Pará, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiás, 

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito 

Federal. Além desses entes federativos, as parcerias se estendem às Prefeituras de 

São Paulo e de Salvador. Apesar de estar presente em um número expressivo de 

Governos, mesmo sendo uma organização recente, esse cenário não representa 

ganho de escala na alocação de trainees do Vetor Brasil, o que dificultaria o 

cumprimento da missão da organização, e por sua vez, a continuidade dos seus 

programas. Hoje o ingresso dos trainees nesses Governos se dá em sua maioria via 

cargos em comissão. De acordo com o art. 37, inciso II da Constituição Federal as 

vagas devem ser reservadas para cargos de assessoramento, chefia e direção. 

Parte destes cargos são ocupados por profissionais capacitados tecnicamente, 

todavia, há que se considerar o sistema político brasileiro - presidencialismo de 

coalizão, uma vez que para pavimentar o caminho da governabilidade, os 

governantes se apoiam na divisão de cargos de livre provimento entre os partidos da 

base aliada. Há em curso uma tentativa para equilibrar a técnica e a política, mas 

que ainda não é uma realidade, como nos lembra Lopez (2015, p.7) 

Encontrar o melhor arranjo entre a técnica e a política, entre 
qualificar a gestão ampliando, na burocracia o espaço dos quadros 
oriundos das carreiras na burocracia de livre nomeação, e ao mesmo 
tempo prevenir o risco de apropriação corporativa desses espaços 
por essas carreiras é um processo em curso no país. A combinação 
entre   a alta rotatividade dos cargos, frágil sistema de avaliação, e 
permanente pressão nomeações   decorrentes do multipartidarismo 
impõe grande desafio: minimizar os riscos de alimentar a patronagem 
ineficiente sem engessar o espaço necessário das decisões de 
caráter eminentemente político no interior da alta gestão. 

 

As consequências: 

Assim como as causas, as consequências também possuem relação com o 

problema. Elas retratam os possíveis efeitos que podem ocorrer se o problema não 

for solucionado. A baixa alocação de profissionais por parte do Vetor Brasil, a 
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escassez de processos estruturados para seleção de livre provimento na gestão 

pública, a baixa profissionalização da gestão pública em alguns entes subnacionais 

e a insuficiência na geração de oportunidades de inovação foram considerados 

como possíveis consequências para este problema.   

a) Baixa alocação de profissionais por parte do Vetor Brasil 

Abrir caminhos para aumentar a inserção dos jovens na alocação de 

profissionais na gestão pública é o que o Vetor Brasil se propõe. Não conseguir 

aumentar a escala de inserção de profissionais na gestão pública diminui o potencial 

da organização se legitimar como uma organização que contribui com a melhoria da 

administração pública de forma inovadora por meio de uma nova forma de acesso 

que não concurso público ou indicação política.   

b) Escassez de processos estruturados para seleção de cargos de livre 

provimento na gestão pública 

Os cargos de livre provimento e nomeação, conforme inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal não eximem que o profissional tenha sido aprovado em 

concurso público para acessar à gestão pública. Dessa forma, por não requerer 

nenhum tipo de formalidade para a contratação, Carvalho Filho (2007), acredita que 

tal vínculo pode trazer fragilidades para com a Administração Pública.  

No que se refere à Administração Pública Federal (APF), o Decreto nº 5.497, 

de 21 de julho de 2005, determinou que 75% dos cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional, dos níveis 1, 2 e 3 sejam ocupados exclusivamente 

por servidores de carreira e 50% cargos em comissão DAS, quando se tratar do 

nível 4. Embora a medida represente avanço no que tange a contratação na 

administração pública, a necessidade de critérios mais consistentes que assegurem 

o provimento meritocrático de cargos em comissão ainda representa um gargalo.   

Segundo Schulze (2012), o nomeado deve demonstrar qualidade profissional 

e aptidão para o exercício do cargo. Dessa forma, considerando que o Vetor Brasil 

possa se tornar uma referência na seleção de profissionais qualificados para a 

gestão pública, se a instituição conseguir gerar receita, aumentar as suas parcerias 

para ampliar a sua capacidade de alocação, isso pode de alguma forma contribuir 

com o debate da profissionalização dos cargos em comissão no Brasil.  
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c) Baixa profissionalização da gestão pública em alguns entes 

subnacionais 

O processo de consolidação da democracia no Brasil fez com que a 

sociedade passasse a exigir do Estado a prestação de mais e melhores serviços 

públicos. Para tanto, é preciso que a estrutura do Estado seja provida de recursos 

humanos suficientes e qualificados para dar respostas às demandas da sociedade 

contemporânea, o que coloca na ordem do dia a busca pela transparência, eficácia e 

efetividade da ação governamental.   

A capacitação deve estar ligada a um projeto mais amplo e integrado de 

modernização da gestão pública. O governo federal deve ser o indutor deste 

processo estabelecendo parceria com os entes subnacionais nesta etapa de 

remodelagem da burocracia. Vale destacar que as políticas públicas na sua grande 

maioria são realizadas no plano local, em que paradoxalmente a qualificação dos 

servidores públicos são menos desenvolvidas (ABRUCIO, 2007). O Vetor Brasil 

poderia ir ao encontro dessa necessidade uma vez que se propõe a desenvolver 

talentos e práticas no Governo para oferecer serviços públicos de qualidade a quem 

mais precisa, diminuindo assim, a baixa profissionalização da gestão pública, 

principalmente nos municípios mais vulneráveis dos estados brasileiros, mesmo 

sabendo que esse é um dos grandes desafios da organização. 

d) Insuficiência na geração de oportunidades de inovação 

O Brasil passou por sucessivas reformas administrativas desde 1930, cujos 

resultados tiveram maior ou menor expressividade conforme a gestão de cada um 

dos presidentes em exercício no período (ABRUCIO; GAETANI, 2006). O país 

certamente avançou quase 90 anos depois, mas não houve uma transformação 

substancial em níveis subnacionais. Os Governos estaduais ainda enfrentam 

barreiras que devem ser superadas para que as políticas públicas tenham mais 

efetividade em seus territórios.  

A primeira barreira se refere à falta de sistematização de informações para 

que os gestores públicos tenham subsídios para uma tomada de decisão mais 

racional e estratégica. O segundo desafio para o avanço da inovação na gestão 

pública é a falta de articulação intersetorial, ou seja, entre as políticas públicas de 

diferentes áreas, causada por problemas de comunicação entre Secretarias e 

órgãos públicos, que impacta na gestão de programas e um consequente 

descompasso entre o desenvolvimento de áreas-meio e áreas-fim.  A terceira 
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barreira apontada por Abrucio e Gaetani (2006) se refere à fragilidade gerencial e à 

falta de articulação intergovernamental das três principais áreas-fim dos governos 

estaduais: Segurança, Educação e Saúde. Segundo os autores, há uma 

necessidade eminente, por meio da modernização administrativa, de fortalecer as 

coalizões reformistas estaduais nestas frentes de atuação. Os Recursos Humanos 

alocados na Administração Pública seriam o quarto desafio, porém o mais latente 

para o avanço da inovação na Gestão Pública.   

 

Se a Segurança Pública se torna prioridade nacional número 1, não 
basta ter vontade política; é preciso ter funcionários capacitados e 
motivados. Certas políticas corretamente tornadas prioritárias, como 
o PPA, falharão caso não haja um quadro de pessoal adequado – 
serão boas ideias sem os devidos realizadores. (ABRUCIO, 2004 
apud ABRUCIO; GAETANI, 2006). 

 

Abrucio e Gaetani (2006) apontam ainda para a falta de planejamento das 

equipes de trabalho e pela definição inadequada do perfil da burocracia que deveria 

enfrentar os desafios postos na gestão pública contemporânea. A assimetria entre 

os servidores dos órgãos públicos é clara, seja pela remuneração discrepante entre 

gestores com a mesma função, pela indicação de profissionais desqualificados para 

cargos de comissão ou até mesmo pela inexistência de gestão por metas e 

resultados que recompense quem desempenha seu papel com alta performance.  

Por último, para que as inovações sejam implementadas de forma efetiva, é 

necessário que haja uma mudança cultural entre os servidores públicos. A lógica 

clientelista e patronal deve ceder espaço ao ethos público, com foco no cidadão e 

não no indivíduo. 

A modernização da Administração Pública no Brasil está pautada em quatro 

eixos estratégicos, segundo Abrucio (2007): profissionalização, eficiência, 

efetividade e transparência/ accountability.  

i. Profissionalização – criação de carreiras para gestores públicos, redefinição 

de perfis estratégicos, flexibilização de formas de contratação com um 

processo seletivo transparente, treinamentos e adoção de remuneração por 

desempenho são alguns dos elementos que poderiam melhorar o quadro 

técnico e gerencial que atua na Administração Pública atual. 
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ii. Eficiência - o processo orçamentário no país não está alinhado. O Poder 

Executivo não segue o que foi decidido pelo Legislativo, diminuindo a 

eficiência da máquina pública. 

iii. Efetividade – a gestão pública no país ainda é pouco voltada para resultados. 

Apesar de a maioria dos programas já contarem com indicadores e metas de 

desempenho, os gestores em geral pouco utilizam de tais informações para a 

tomada de decisão. 

iv. Transparência/ accountability – a redemocratização fortaleceu a sociedade 

civil nas últimas décadas e a mídia tem dado cada vez mais espaço para os 

casos de corrupção e desperdício de recursos públicos. “A Administração 

Pública só será mais eficiente caso possa ser cobrada e controlada pela 

sociedade” (ABRUCIO, 2007: 84).  

Segundo Spink (2003), a palavra “inovação”, cujo sentido de tornar algo novo, 

renovar, ou fazer mudanças em algo estabelecido é parte de uma discussão 

histórica e intrínseca à humanidade. No campo de políticas públicas, a necessidade 

de construção de novos caminhos e de desenvolvimento de serviços públicos mais 

efetivos orientam as iniciativas de inovação. Nesse sentido, a organização não-

governamental Vetor Brasil, com a missão de “Desenvolver talentos e práticas no 

Governo para oferecer serviços públicos de qualidade a quem mais precisa” se 

propõe a contribuir como um agente propulsor de mudança da gestão pública no 

país.  
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7 BENCHMARKING: EXPERIÊNCIAS DE RECRUTAMENTO E PARCERIAS COM 

GOVERNO PARA PROMOVER IMPACTO SOCIAL - BRASIL E EXTERIOR 

Para o benchmarking nacional e internacional, além de buscas na literatura, 

pesquisas pela internet, fizemos uma entrevista, especificamente no caso do 

Programa de Estágios do CIEE – Centro de Integração Empresa e Escola. O foco de 

pesquisa era analisar estratégias no Brasil de inserção de talentos na gestão 

pública, neste caso, analisamos o Programa Mais Gestores, proposta de política 

federal de inserção de profissionais nos municípios e o Empreendedores Públicos, 

iniciativa do Governo de Minas Gerais.   

Além disso, o benchmarking internacional foi baseado nas entrevistas do 

Vetor Brasil publicadas na mídia3 em que mencionam algumas organizações 

internacionais nos Estados Unidos e na Índia que atuam em parceria com Governos 

para promover impacto social, como a Teach for America e a Swaniti, 

respectivamente. Pesquisas na internet e entrevistas com alguns stakeholders nos 

levaram a um terceiro programa, localizado no Chile, o Jóvenes al Servicio del Chile. 

Foram encontradas algumas iniciativas que serão detalhadas neste capítulo. A 

análise foi pautada no levantamento do modelo de funcionamento, como se dá o 

processo de seleção, a formação e o acompanhamento dos profissionais, e quais 

são as fontes de recursos que financiam a operacionalização das atividades. Há 

ainda um modelo de atuação para a contratação de profissionais de alto escalão do 

Governo do Chile que poderia servir de espelho para o atual modelo de contratação 

de servidores no Brasil, a ser descrito em um segundo momento deste capítulo. 

Programa de Estágios: Centro de Integração Empresa e Escola – CIEE: 

Em seu site o CIEE- Centro de Integração Empresa Escola, - associação 

filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, relata que o objetivo da 

organização, é encontrar, para os estudantes de nível médio, técnico e superior uma 

oportunidade de estágio, como complementação da atividade educacional e 

inserção do jovem no mercado de trabalho.  

O CIEE conta com aproximadamente 350 unidades espalhadas por todo o 

                                                      
3 EXAME. Programa de trainees injeta sangue novo no governo. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1096/noticias/programa-de-trainees-injeta-
sangue-novo-no-governo>. Acesso em: 15 Jul. 2016 DRAFT. Política mão na massa: o Vetor 
Brasil quer criar uma rede de transformadores na gestão pública. Disponível em: 
<http://projetodraft.com/politica-mao-na-massa-a-vetor-brasil-quer-criar-uma-rede-de-
transformadores-na-gestao-publica-do-pais>. Acesso em: 15 Jul. 2016. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1096/noticias/programa-de-trainees-injeta-sangue-novo-no-governo
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1096/noticias/programa-de-trainees-injeta-sangue-novo-no-governo
http://projetodraft.com/politica-mao-na-massa-a-vetor-brasil-quer-criar-uma-rede-de-transformadores-na-gestao-publica-do-pais
http://projetodraft.com/politica-mao-na-massa-a-vetor-brasil-quer-criar-uma-rede-de-transformadores-na-gestao-publica-do-pais
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país. Segundo consta no site a organização, o CIEE já encaminhou mais de 15 

milhões de estudantes para empresas privadas e setor público (poder executivo, 

judiciário e legislativo). A organização trabalha na busca de vagas, recrutamento dos 

jovens, processo seletivo, acompanhamento, treinamento e cursos de capacitação 

profissional. A busca ativa por interessados em conseguir um estágio se dá a partir 

do site e das unidades da organização espalhadas por todo o país. É importante 

ressaltar que o CIEE já está consolidado no mercado, o que facilita a busca por 

candidatos a estágio.  É em função desta realidade que escolhemos o CIEE como 

benchmarking, pois é essa organização o agente de integração que trabalha com o 

maior número de órgãos públicos no Brasil. Todavia, isso não significa que 

recomendamos que o Vetor Brasil, reproduza as experiências do CIEE na íntegra ao 

implantar o programa de estágio, mas possa tomar como base os valores da taxa de 

contribuição institucional paga à organização pelas prefeituras, governos estaduais, 

câmaras municipais e estaduais, tribunal de justiça estadual e federal, entre outros. 

O treinamento e cursos oferecidos pelo CIEE são gratuitos e podem ser 

acessados por qualquer pessoa, desde que esteja cadastrada no site da 

organização.  A maioria dos cursos oferecidos são à distância e online e são 

direcionados ao mercado de trabalho. Não é condição sine qua non participar dos 

cursos para estar inserido no programa de estágio. 

A forma de contratação do CIEE no setor público se dá via licitação. A 

licitação é o procedimento formal administrativo, pelo qual a Administração Pública 

pode contratar a prestação de serviços. Segundo Di Pietro (2001), a licitação como 

ser definida como: 

 

O procedimento pelo qual um ente público, no exercício de sua 
função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem 
as condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de 
formularem propostas dentre as quais selecionará a aceitará a mais 
conveniente para a celebração do contrato. (DI PIETRO, 2001, p. 
356). 

 

Em entrevista com um supervisor de unidade da regional noroeste do Estado 

de São Paulo, foi nos revelado que nem todos os casos são submetidos a licitação, 

há situações em que a lei dispensa o processo licitatório, uma vez que o CIEE - 

Centro de Integração Empresa-Escola pode ser contratado por órgãos e entidades 

da administração direta e indireta do Estado por dispensa de licitação, baseado no 
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art. 24, XIII, da Lei Federal nº 8.666 (BRASIL, 1993). Entretanto, a maneira de 

contratação do CIEE por parte da administração pública direta, indireta, poder 

judiciário e legislativo, se dá das duas maneiras- por licitação e dispensa. A escolha 

de como contratar a organização é decidida pelo gestor local. É importante ressaltar 

que quando a escolha do gestor público é a contratação por licitação, o CIEE será 

contratado caso vença a licitação.  

Cabe à instituição fazer o processo de divulgação da vaga, selecionar, alocar 

e acompanhar o estagiário.  Por este serviço, as empresas privadas e órgãos 

públicos, pagam à organização uma contribuição institucional mensal, que cobre as 

despesas operacionais e administrativos do programa de estágio. Segundo 

informações do supervisor do CIEE, esse valor não é fixo, varia de acordo com o 

projeto contratado pela gestão pública. 

De acordo com o portal da transparência da Prefeitura de Araçatuba- 

município de médio porte do Estado de São Paulo, verificamos que ao CIEE a 

prefeitura remunera mensalmente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por estudante. 

Neste valor já estão incluídos o seguro de acidentes pessoais (exigência da lei nº 

11.788, BRASIL, 2008) e as despesas do processo seletivo para contratação do 

estagiário. A atual administração tem em seu quadro de funcionários 350 

estagiários, sendo todos de nível superior em diversas áreas do conhecimento. 

Oitenta (80%) destes estudantes estão alocados na Secretaria de Educação e os 

demais estão alocados em outras secretarias. 

A nova lei do estagiário estabelece que tanto a escola como a empresa/poder 

público devem ter um responsável para acompanhar as atividades do estagiário. O 

responsável pela escola é o orientador, e o da empresa, supervisor. Ambos devem 

constar no Termo Compromisso. Mesmo antes da nova lei, o CIEE já fazia este 

acompanhamento através de relatórios, para monitorar se o objetivo do estágio 

estava sendo alcançado, evitando que a figura do estágio pudesse se transformar 

em precarização do trabalho.  

No Termo de Convênio estabelecido com prefeitura de Araçatuba, há uma 

cláusula que versa sobre a entrega de realização de estágio com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de 

desempenho por ocasião do desligamento do estagiário. 

O programa de estágio do Vetor Brasil, pode se apoiar na longa vivência do 

CIEE, porém agregando valor ao seu produto a partir da experiência que já vem 
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desenvolvendo com o programa de trainee da organização.  Oferecer treinamento 

voltado para o setor público, acompanhar o desempenho, tirar dúvidas ao longo das 

atividades desenvolvidas pelos estudantes e realizar capacitação presencial e à 

distância no decorrer do programa de estágio, é uma ação inovadora que qualificará 

o programa de estágio da organização, além de contribuir para melhoria da gestão 

pública. 

 

Mais Gestores - Programa de Residência em Gestão Municipal: 

O Programa Residência em Gestão Municipal, designado Programa Mais 

Gestores, ainda em fase de negociação com o Governo Federal, é uma iniciativa da 

Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (FENEAP) 

dos cursos superiores de Administração Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, 

Gestão de Políticas Públicas intitulado “Campo de Públicas” e Escola de Governo da 

Fundação João Pinheiro.  

O Programa se propõe a ser uma política pública que distribui de forma 

equitativa a capacidade técnica/acadêmica, dos cidadãos formados com dinheiro 

público. Inspirado no Programa Mais Médicos4, tem como premissa inserir o cidadão 

bem formado pelo dinheiro público nas Instituições de Ensino Superior em 

municípios mais vulneráveis do Brasil, visando a aceleração do seu desenvolvimento 

(FENEAP, 2016). 

Na proposta, os profissionais do campo de públicas são selecionados em todo 

país e alocados de acordo a demanda dos municípios manifestadas por meio de 

edital público. A responsabilidade do processo de seleção é da Secretaria de Estado 

do Poder Executivo que além de elaborar edital, é também responsável pela seleção 

dos candidatos e definir critérios para monitoramento e avaliação dos resultados do 

trabalho realizado pelos residentes. 

O candidato selecionado passa por formação sobre o programa no primeiro 

mês de contratação. Nos dois primeiros meses de atuação, é desenhado o 

diagnóstico do município. Dentro do plano de trabalho e metas do residente está 

                                                      
4 O Programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de 

estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses 
profissionais, o programa prevê, ainda, mais investimentos para construção, reforma e ampliação 
de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica 
para qualificar a formação desses profissionais. BRASIL. Programa mais médicos. Disponível em: 
<http://maismedicos.gov.br/conheca-programa>. Acesso em: 12 jun. 2016 
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prevista a atuação na elaboração e aprimoramento das ferramentas de 

planejamento municipal como PPA, LOA LDO5 e Plano Diretor6. Também estão 

previstas capacitações sobre prestações de contas, atualização de sistemas do 

Governo Federal, etc. O plano de trabalho também deve conter atividades de 

mapeamento, captação e execução de convênios em colaboração com os Governos 

estaduais e municipais, além do fomento para a criação de consórcios entre os 

municípios da região que aumente a capacidade de oferta de serviços públicos 

O acompanhamento do profissional é feito pela organização gestora, pelo 

representante do poder executivo e pela prefeitura que forma uma comissão de 

servidores municipais que: (i) acompanharão os trabalhos da equipe residente, (ii) 

farão a validação dos diagnósticos e relatórios emitidos pela equipe (iii) responderão 

às eventuais solicitações da equipe gestora do programa de Governo estadual. O 

impacto do programa é feito por meio de relatórios anuais apoiados por indicadores 

que tratam do retorno dos investimentos, qualidade de vida, obras públicas e 

servidores públicos capacitados.  

A iniciativa do Programa mais gestores, apesar de não ter sido implementada, 

se mostra uma importante referência ao Programa de trainee do Vetor Brasil, isso 

porque em sua estratégia considera-se o acompanhamento do plano de trabalho e o 

delineamento de metas do profissional, aspecto que pode ser eficiente quando na 

mensuração dos resultados alcançados pelo desempenho deste profissional na 

gestão pública. Além disso, em razão da sinergia de propostas de atuação, os dois 

programas poderiam se tornar aliados na busca pela melhoria da qualidade dos 

profissionais da gestão pública.   

Empreendedores Públicos – Governo estadual de Minas Gerais: 

O Programa de Empreendedores públicos do Governo estadual de Minas 

Gerais, foi criado em 2007 por meio da Lei Delegada nº 174 (MINAS GERAIS, 

2007). Os profissionais eram vinculados a área designada como Escritório de 

Prioridades Estratégicas, instituído em 2011 para assessorar o governador na 

                                                      
5 O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil. Compõe-se 

de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei 
Orçamentária Anual - LOA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Orçamento Brasil. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/orcamentobrasil/cidadao/entenda/cursopo/planejamento.html>. Acesso em: 12 jun. 2016. 

6 É a peça básica da política de desenvolvimento e expansão urbana, do planejamento e gestão 

municipal. SENADO FEDERAL. Estatuto da Cidade. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/Programas/EstatutodaCidade/perguntas.htm>. Acesso em: 12 
jun. 2016. 
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tomada de decisões, quanto à definição e implementação de projetos considerados 

mais relevantes (BERNARDI, 2010).  

Os profissionais selecionados passavam por processo seletivo rígido, que 

incluía ter experiência comprovada na área, e nível superior, análise psicológica e de 

potencial. O candidato precisava ter como habilidade fundamental a pró-atividade. 

Ao assumir o cargo, o profissional tinha como responsabilidade melhorar a qualidade 

do serviço público.  

O Programa Empreendedores públicos era gerido pelo Comitê para pré-

qualificação dos Empreendedores públicos (COPEP), instância que possuía a 

outorga para deliberar sobre estes profissionais. O comitê, além de identificar a 

necessidade da vaga a ser preenchida, delineava o perfil desejado e buscava os 

candidatos no mercado.  Os critérios de seleção incluíam: a qualidade da formação 

acadêmica, experiência profissional e as suas habilidades comportamentais 

(BERNARDI, 2010).  

Concluída a etapa de seleção e contratação do candidato, o mesmo passava 

a ser acompanhado pelo comitê, que também tinha como função desenhar em 

parceria com o profissional o seu plano de trabalho anual. Um dos objetivos deste 

plano é para que ele não fosse absorvido pelas tarefas operacionais e perdesse o 

foco de trabalho. É por este instrumento também que ele será avaliado ao longo de 

sua atuação no ano. Está atrelado ao seu desempenho o desembolso de uma 

remuneração variável, equivalente a um 14º salário. 

Embora o programa não esteja mais ativo, a iniciativa do Governo estadual de 

Minas Gerais evidenciou que a preocupação com o plano de trabalho do profissional 

pode ser um importante aprendizado para o Vetor Brasil. Nesse caso, a proposta do 

programa deixou clara que tal medida é necessária para diminuir a possibilidade do 

comissionado ser empelido pelas rotinas operacionais que tirem o foco de suas 

principais metas de trabalho. 

O Teach For America: 

O Teach for America é uma organização não governamental, que faz parte da 

rede global de organizações não governamentais voltadas para a Educação, 

denominada Teach for All. O Teach for America foi fundado em 1989 nos Estados 

Unidos por meio de uma aluna da Universidade de Princeton que acreditava na 

atuação de estudantes de universidades como um caminho para a diminuição das 

desigualdades ao acesso à Educação em seu país. Sua iniciativa começou com 100 
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universitários com dedicação ao ensino por meio período e apenas 05 anos depois, 

já contava com 489 membros e mais de 20.000 alunos impactados pela iniciativa. 

Atualmente são 8.800 membros e mais de 520.000 alunos impactados pelo Teach 

for America. Tais resultados são possíveis por meio de uma estratégia de atuação 

baseada nos seguintes pilares: recrutamento, desenvolvimento e mobilização. 

Recrutar jovens altamente capacitados e com desejo de promover impacto social. 

Desenvolver os talentos recrutados por meio de treinamentos, palestras e mentoring 

durante o período que estão no programa.  E, por último, mobilizar por meio da 

divulgação e compartilhamento de melhores práticas, em que os tutores se mantêm 

conectados e impulsionam novos tutores para que a educação no País seja cada 

vez mais disseminada.  

 Estes pilares de atuação tornaram o Teach for America uma iniciativa com 

alto impacto para a educação no país.  Os mesmos pilares também norteiam o 

Ensina Brasil, uma iniciativa de educação para comunidades de baixa renda no 

Brasil, que também faz parte da rede Teach for All e tem como missão “Criar um 

movimento pela educação no Brasil, conscientizando e desenvolvendo jovens 

talentos para transformar as salas de aula, o sistema educacional e a sociedade”. 

Swaniti: 

A Swaniti é uma organização não governamental da Índia que possui como 

pilares de atuação o recrutamento, o desenvolvimento e a mobilização de 

profissionais, assim como os pilares do Teach for America e o Ensina Brasil. A 

organização recruta talentos para que possam desenvolver soluções em projetos 

específicos junto a parlamentares nas áreas de saúde, educação, gênero e 

sobrevivência. Para tanto, a organização oferece apoio por meio de Publicações, 

Fóruns e promove uma seção de melhores práticas em seu site para compartilhar 

experiências com os que estão engajados no programa. 

Neste sentido, a organização Swaniti se destaca pelo recrutamento dos 

jovens talentos que vão atuar junto à Gestão Pública de forma inovadora: as vagas 

disponíveis são publicadas em seu site e em sua página de Facebook com os 

seguintes itens:  

1. Resumo - breve descrição da vaga e o que se espera do profissional 

que vai ocupar o cargo. 

2. Contexto – motivações para a criação da posição em aberto.  

3. Duração da posição – período do contrato. 
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4. Responsabilidades (job description) – descrição das atividades e 

funções do profissional. 

5. Perfil Desejado – qualificações necessárias para a vaga. 

6. Limite de Idade – idade máxima do candidato. 

7. Local de Trabalho e Carga Horária - distrito de atuação e carga horária 

exigida.  

8. Remuneração e Benefícios. 

9. Folgas e Feriados – férias, feriados e folgas aplicáveis à realidade 

local, de acordo com o empregador. 

Ao trazermos esta realidade para o Brasil, os cargos em comissão de livre 

nomeação seriam uma oportunidade para que os Governos fizessem a busca por 

profissionais com um perfil alinhado com os desafios locais enfrentados pelos 

gestores públicos. No entanto, a indicação de tais profissionais no Brasil enfrenta 

algumas vezes o Clientelismo como barreira para a eficiência e inovação. Ademais, 

os Governos que buscam profissionais qualificados e com o perfil adequado para as 

posições abertas nestes cargos muitas vezes encontram dificuldades no 

recrutamento desses talentos. A publicação das oportunidades de emprego em 

detalhes para os jovens profissionais aumentaria a atratividade para as vagas em 

aberto e consequentemente resolveria a questão de preenchimento das posições 

dos Governos subnacionais com profissionais qualificados. 

Ao comparar tais iniciativas bem-sucedidas em outros países, inferimos que o 

Vetor Brasil poderia fortalecer o pilar “mobilização” por meio da criação de uma rede 

de compartilhamento de melhores práticas entre os trainees e estagiários, seja pela 

publicação dos projetos desenvolvidos no website da organização ou pelo envio de 

boletins periódicos aos parceiros e Governos.  

Jóvenes al Servicio de Chile: 

A iniciativa da Fundação Jaime Guzman, denominada Jóvenes al Servicio de 

Chile, tem como principal objetivo recrutar talentos com  perfil de liderança,  

excelência acadêmica,  e vocacionados para a carreira pública, especialmente para 

atuar nas áreas de saúde, educação, gestão e urbanismo nos órgãos municipais 

parceiros da Fundação Jaime Guzman A organização consegue engajar e mobilizar 

os jovens profissionais que atuam no programa por meio de envio de boletins 

periódicos aos associados e compartilhamento de melhores práticas em seu site. 

Dentre os requisitos para participar do programa, destacam-se a necessidade de ser 
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um profissional jovem (deve ter no máximo 30 anos) e advindo de uma universidade 

acreditada.   

O Jóvenes al Servicio de Chile divulga as oportunidades junto ao Governo em 

sua página de Facebook e no seu próprio site. Além disso, o processo seletivo pode 

ser realizado a qualquer momento do ano. Este modelo de processo seletivo sob 

demanda, assim como o da Swaniti é diferente do processo seletivo do Programa de 

Trainees do Vetor Brasil, composto pelas etapas de divulgação, candidatura, provas 

on-line, entrevistas, aceite e adesão e que ocorre apenas 2 vezes por ano. Por um 

lado, o programa do Vetor Brasil tem elevados índices de atração dos jovens e 

desenvolvimento de potenciais líderes da gestão pública no Brasil. No último 

processo seletivo realizado pela organização em julho de 2016, por exemplo, foram 

4500 candidatos para 16 vagas. Por outro lado, o processo de recrutamento de 

jovens líderes nos modelos da Swaniti e do Jóvenes al Servicio de Chile traria 

agilidade na contratação de profissionais específicos para cargos comissionados. 

Este processo resolveria a dificuldade do gestor em achar profissionais qualificados 

e, ao mesmo tempo, poderia reforçar ainda mais a posição do Vetor Brasil como 

referência na atração e formação de jovens líderes para a gestão pública no Brasil. 

O Sistema de Alta Direção do Chile: 

O Sistema de Alta Dirección Pública – (SADP), consolidado em 2003 é fruto 

da Reforma Gerencial Chilena, representa o mais avançado sistema de contratação 

e nomeação de dirigentes públicos dentre os países latino-americanos atualmente 

(ALESSIO; PACHECO, 2013). Com base na meritocracia e na seleção de perfis por 

gestão de competências, as vagas de cargos em comissão de livre provimento 

passam a ser preenchidas em sua maioria por um criterioso processo seletivo, 

diminuindo assim a discricionariedade dos gestores públicos locais. Em 2013, o 

Chile contava com 110 organizações inscritas no Sistema, 68 organizações não 

inscritas e apenas 01 mista (ALESSIO, PACHECO, 2013 apud CHILE, 2012a). 

O SADP foi baseado em um acordo político entre Governo e oposição. O 

Conselho do SADP, composto por membros de ambos os partidos, foi o mediador 

da negociação. Segundo Alessio (2013), quatro fatores levaram os Poderes 

Legislativo e Executivo a regulamentar o Sistema: (i) o Governo no início da década 

de 2000 era alvo de críticas sobre as denúncias de irregularidades na contratação e 

remuneração dos funcionários públicos, especialmente os de alto escalão; (ii) o 

ativismo da Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para o 
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fortalecimento da carreira pública; (iii) os movimentos de Reforma que 

potencializavam as iniciativas de organizações engajadas na modernização do 

Estado; (iv) as propostas tanto da academia quanto do próprio Governo para a 

estruturação e regulamentação do Sistema para a Alta Direção Pública.  

O processo de recrutamento e seleção dos cargos de alto escalão ocorre por 

meio de processo seletivo, confidencial e não discriminatório, com base em 

competências técnicas e comportamentais. A partir do momento em que há a 

oportunidade aberta junto a um Governo, cabe ao Ministério vinculado à vaga 

elaborar a descrição das atividades do profissional, bem como suas 

responsabilidades e resultados a serem entregues pelo profissional. Após a 

aprovação dos perfis pelo Conselho do SADP, as vagas são publicadas em jornais 

de grande circulação e em meio eletrônico, além da busca direta por empresas de 

hunting (ALESSIO, PACHECO, 2013 apud CHILE, 2012f).  

Tais empresas especializadas em Recursos Humanos também dão suporte 

na seleção dos currículos e entrevistas iniciais, além da atribuição das competências 

necessárias com diferentes pesos para os cargos, de acordo com a descrição das 

atividades e funções do profissional: 

 

1) Visão Estratégica; 2) Gestão e Alcance dos Resultados; 3) 
Relação com o Entorno e Articulação de Redes; 4) Gestão de Crises 
e Contingências; 5) Liderança; 6) Inovação e Flexibilidade; 7) 
Conhecimentos Técnicos Específicos (ALESSIO, PACHECO, 2013 
apud CHILE, 2012e). 

 

Após a fase de entrevistas, as empresas de RH apresentam ao Conselho ou 

Comitê de Seleção uma lista com candidatos pré-selecionados, que por sua vez, os 

entrevistam e passam a lista dos finalistas à autoridade competente para que possa 

realizar a nomeação (ALESSIO, PACHECO, 2013 apud CHILE, 2012e).  

Dessa forma, o Sistema de Alta Direção Pública Chileno traz à luz a 

possibilidade de se utilizar critérios de mercado para fixar a remuneração de 

dirigentes públicos e de utilizar contratos de resultados, trazendo os elementos de 

competência técnica e gerencial para o Governo.  
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8 RECOMENDAÇÕES  

Para elaborar as recomendações desta seção, procuramos considerar as 

indicações dos entrevistados, gestores, financiadores e trainees, bem como as 

experiências trazidas pelo benchmarking nacional e internacional.  

A partir da análise destes insumos, desenvolvemos a análise Swot do Vetor 

Brasil – Quadro 6. A ferramenta estrutural conhecida como metodologia Swot nos 

apoiou na identificação das forças e fraquezas, assim como oportunidades e 

ameaças externas, para o delineamento de estratégias (BICHO, 2006). 

 

Quadro 6 – Análise Swot Vetor Brasil. 

ANÁLISE SWOT – VETOR BRASIL  

Interno 

Forças 

Potencial para encontrar soluções criativas para os 
problemas. 
Capacidade de formação. 
Perspectiva de crescimento. 
Visão de liderança. 
Capacidade de realizar seleção de jovens com ethos público. 
Ambiente formado por jovens – geração Y. 
Capacidade de articular parceiros e pessoas.  

Fraquezas 

Poucas fontes de captação de recursos. 
Falta de transparência. 
Baixa aderência da causa do Vetor Brasil x enquadramento 
nas causas com apelo social. 
Dificuldade em mensurar os resultados. 
Organização constituída recentemente – estatuto social 2015. 

Externo 
Oportunidades 

Inquietude dos jovens motivados pela insatisfação com a 
qualidade dos serviços públicos. 
Cobrança pela eficiência da gestão pública. 
Cenário político e econômico atual – debate da 
profissionalização. 
Engajamento jovem – geração Y. 

Ameaças 
Cenário político e econômico atual – escassez de recursos. 
Critérios de seleção de cargos de livre provimento 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Após a análise destes insumos, relacionamos as propostas com alguns dos 

pilares identificados no referencial teórico que contribuem para a sustentabilidade 

financeira das organizações do terceiro setor.  

Recomendação 1 -  legitimidade: 

A legitimidade das ações é apresentada por Santos (2005) como um pilar 

importante para que a organização adquira o status de sustentabilidade. A 

legitimidade é a busca pelo reconhecimento de suas ações perante os outros dois 
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setores e a sociedade. Nesse sentido, entendemos que, a longo prazo, o Vetor 

Brasil pode seguir o caminho do advocacy – engajamento de atores interessados no 

tema visando à profissionalização da carreira pública e garantindo o cumprimento da 

Lei das Estatais (Lei 13.303, Brasil, 2016).  

À medida que a organização for se legitimando perante a sociedade, 

recomenda-se a criação de um prêmio voltado para líderes e práticas que 

transformem a gestão pública. Tal iniciativa pode dar mais visibilidade ao Vetor 

Brasil e ser torna-la mais reconhecida, tendo como parceiros os veículos de 

comunicação com foco no desenvolvimento de carreiras, como, por exemplo, as 

revistas Exame e Você S/A. 

Recomendação 2 -  transparência: 

O pilar da transparência também é destacado por Souza (2001). Para o autor, 

as organizações precisam buscar a eficiência de suas ações de forma participativa e 

transparente, visando ao alcance de objetivos comuns que alterem o status quo de 

determinada realidade. Neste caso, recomenda-se que, a curto prazo, o Vetor Brasil 

priorize a comunicação com os stakeholders, desenvolvendo um plano de 

comunicação com mensagens específicas para cada público com que se relaciona.   

Embora o Vetor Brasil seja uma organização constituída recentemente, um 

relatório de atividades com informações sobre seus projetos, resultados e dados 

financeiros pode ser um instrumento elaborado com frequência anual e a sua 

primeira edição publicada no site quando a instituição completar o seu primeiro ano.   

A divulgação dos seus resultados pode ser uma alavanca para que a 

sustentabilidade seja adquirida com mais agilidade. Para tanto, o Vetor Brasil 

precisa considerar aumentar o controle sobre o trabalho dos profissionais que insere 

na gestão pública. Nesse sentido, recomenda-se que seja desenvolvido para os 

profissionais um plano de trabalho com metas definidas para que ele não seja 

absorvido por questões operacionais e perca o foco sobre o seu principal objetivo – 

melhorar a gestão pública.  

Recomendação 3 -  parcerias: 

A capacidade de firmar parcerias estratégicas com o Estado e com o setor 

empresarial é citada por Salomon (1997). Embora o Vetor Brasil já explore este pilar, 

firmando parcerias não apenas para o financiamento de suas ações, mas também 

realizando parcerias institucionais que colaboram com a divulgação de suas ações, 

no decorrer desta pesquisa, alguns parceiros demonstraram insegurança com a 
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irregularidade da comunicação e conhecimento sobre os rumos da instituição.  

Nesse sentido, entendemos que, a médio prazo, a organização precisa se estruturar 

de modo a criar uma área que se responsabilize somente por este objetivo. Cita-se 

como sugestão um departamento de relações institucionais.  

Recomendação 4 - profissionalização da gestão: 

Ramos (1989) afirma que as organizações que pretendem se manter 

financeiramente sustentáveis devem empreender esforços para atingir seus 

objetivos de forma profissional desde o planejamento até a execução das ações. 

Este pilar é definidor para que os projetos atinjam seus resultados pretendidos e 

condiciona a continuidade de suas atividades. Nesse sentido, para atender a este 

objetivo, recomenda-se que o Vetor Brasil desenvolva indicadores qualitativos e 

quantitativos para que os projetos possam ser monitorados e avaliados. 

Recomenda-se também que o Vetor Brasil priorize a gestão dos seus projetos, 

reveja os custos operacionais, considerando os resultados que a organização 

pretende atingir.   

Com vistas a garantir a sustentabilidade financeira da organização, 

recomenda-se, ainda, o desenvolvimento de uma área responsável pela captação de 

recursos, considerando a diversificação das fontes de financiamento. Dessa forma, 

diminui-se o risco de uma das fontes se estagnar e o Vetor Brasil ter suas operações 

comprometidas. 

Recomendação 5 - disseminação de conhecimentos: 

Disseminar os conhecimentos adquiridos tem se tornado um grande ativo das 

organizações do terceiro setor. O autor Silva (2002) também considera que a 

sustentabilidade das organizações do terceiro setor está na sua capacidade de 

disseminar o conhecimento e o relacionamento com diferentes atores da sociedade, 

propiciando a possibilidade de se construir soluções coletivamente. Partindo de uma 

sugestão do grupo focal e de alguns gestores públicos, recomenda-se, em curto 

prazo, que o Vetor estenda a plataforma de formação utilizada pelos trainees para 

contribuir na formação de outros servidores públicos. Em longo prazo, o Vetor Brasil 

poderia oferecer, de forma gratuita, a oportunidade de formação em políticas 

públicas, inclusive, para toda a sociedade que deseje saber mais sobre a gestão 

pública.    

O desenvolvimento de um repositório de informações, uma plataforma 

tecnológica e até mesmo a criação de aplicativos que promovam a interação não 
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apenas com o público interno, mas que considere também o público externo, podem 

ser um caminho, a médio prazo, para que o Vetor Brasil democratize o acesso aos 

conhecimentos adquiridos.  

 

Quadro 7 – Quadro resumo das recomendações. 

Nº PILARES RECOMENDAÇÕES  PRAZO 

1 Legitimidade 

Advocacy pela profissionalização da carreira 
pública e pelo cumprimento da Lei 13.303/16 (Lei 
das Estatais). 

Longo 
prazo 

Premiação.  
Longo 
prazo 

2 Transparência 

Plano de Comunicação - Elaboração e publicação 
de balancetes e prestação de contas mensais ao 
conselho, órgãos do Poder Executivo, e a 
sociedade em geral. 

Curto 
prazo 

Desenvolvimento de um plano de trabalho e 
definição de metas individuais para o trainee em 
parceria com o gestor. 

Curto 
prazo 

Publicação de um Relatório Anual de Atividades 
(sabemos que o Vetor Brasil ainda não completou 
1 ano de existência formalmente). 

Curto 
prazo 

3 Parcerias 
Criação de um departamento de relações 
institucionais. 

Médio 
prazo 

4 
Profissionalização da 

gestão 

Organização e revisão dos custos.  
Curto 
prazo 

Fortalecimento das relações institucionais, criação 
de indicadores (qualitativos e quantitativos) de 
monitoramento, avaliação e resultados. 

Médio 
prazo 

Estruturação de campanha para captação de 
recursos para o público em geral, com a utilização 
de todos os tipos de mídias (tradicionais e sociais).  

Médio 
prazo 

5 
Disseminação de 
conhecimentos 

Oferecer plataforma de treinamento para 
servidores. 

Curto 
prazo 

Oferecer plataforma de educação em políticas 
públicas para a sociedade. 

Longo 
prazo 

Criar um repositório de informação, 
projetos/plataforma tecnológica de interação entre 
os trainees – desenvolver aplicativo. 

Curto 
prazo 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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9 PRODUTOS 

Apresentamos a seguir cinco projetos que vão subsidiar o Vetor Brasil no 

alcance de sua sustentabilidade financeira. O desenvolvimento das propostas partiu 

da possibilidade de implementação do Programa de Estágios, indicada no Termo de 

Referência. As outras quatro propostas foram baseadas na revisão de literatura, no 

benchmarking e nas contribuições que recebemos nas entrevistas e no grupo focal 

com os trainees. 

Conforme ressaltaram Cruz e Estraviz (2000), as organizações do terceiro 

setor que desejam alcançar a sustentabilidade financeira devem buscar diferentes 

fontes de recursos, inclusive, gerar suas próprias receitas. Assim, dos cinco projetos, 

quatro sugerem que o Vetor Brasil cobre pelos serviços prestados. O quinto projeto, 

Responsabilidade Social, compreende a captação de recursos via empresas que se 

alinhem à causa da organização. Essa estratégia pode representar visibilidade, mais 

recursos, além da possibilidade de utilização da mão de obra especializada, caso 

existam programas de voluntariado nessas empresas, conforme lembra CRUZ 

(2000).  

Os projetos foram desenvolvidos a partir da adaptação da metodologia Project 

Model Canvas, ferramenta de gerenciamento de projetos desenvolvida pelo 

professor José Finocchio (2013), da Fundação Getúlio Vargas – FGV, e cada um 

dos projetos buscou atender aos itens solicitados no Termo de Referência deste 

trabalho, conforme abaixo: 

● Uma lista priorizada de iniciativas com potencial para geração de 

receita (detalhamento de potencial de receita em diferentes cenários, 

riscos jurídicos e de execução com Governos, esforço de 

implementação, principais estratégias, etc.); 

● Estruturação da necessidade de projetos-piloto e negociações ao longo 

dos próximos anos (considerando os longos ciclos do Governo) para 

garantir a sustentabilidade; 

● Macroindicadores do progresso da organização para atingir a meta de 

sustentabilidade; 

● Projetos de 2016 para garantir os testes de hipóteses e de 

rentabilidade. 

Importante ressaltar que a indisponibilidade de dados como despesas, 
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orçamento detalhado e planejamento estratégico do Vetor Brasil impossibilitou o 

desenvolvimento dos itens: (i) levantamento da necessidade de geração de caixa via 

fundraising até 2020 e (ii) detalhamento do plano estratégico. 

Por fim, o roadmap de implementação dos projetos, será apresentado de 

forma a sugerir o melhor caminho de implementação dos projetos desenvolvidos, de 

acordo com a avaliação de riscos, barreiras e benefícios de implementação de cada 

um dos projetos. Embora o Vetor Brasil tenha solicitado o caminho a ser trilhado até 

2020, optamos por delineá-lo até o ano de 2018, já que a partir deste período os 

projetos serão repetidos de forma cíclica.  

 

 

PROJETO 1: ESTÁGIO NA GESTÃO PÚBLICA  

ID DO PROJETO 0001 

RESPONSÁVEL PELA 

AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 
Joice Toyota 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Lei Federal nº 11.788 (BRASIL, 2008), que regulamentou a atividade de 

estágio, tem por objetivo integrar a formação do estudante a atividades práticas, 

fazendo com que o educando tenha a possibilidade de complementar os 

ensinamentos teóricos transmitidos pela instituição de ensino, preparando-o para o 

mercado de trabalho. Empresas privadas e órgãos da administração pública direta e 

indireta podem contratar estudantes, desde que lhes assegurem a preparação para 

o ambiente do trabalho, acompanhada por orientação pedagógica da instituição de 

ensino ao qual o educando é vinculado. 

O texto legal oferece a possibilidade da utilização de serviços de agente de 

integração, “que são as entidades que visam, principalmente, auxiliar no processo 

de aperfeiçoamento do estágio, contribuindo na busca de espaço no mercado de 

trabalho, aproximando instituições de ensino, estudantes e empresas” (Nova Cartilha 

Esclarecedora sobre a lei do Estágio, MTE, 2008). Existe um grande potencial deste 

mercado na administração pública direta e indireta: é o que revelou o levantamento 

da Munic (2015) (IBGE)7, que evidenciou a existência de 157.421 estagiários na 

                                                      
7 A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) é uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) que identifica informações sobre a estrutura, a 
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administração pública direta e 11.167 na indireta no País.  

A experiência do Vetor Brasil em alocar jovens talentos na administração 

pública tem se mostrado exitosa tanto do ponto de vista de recrutamento, seleção, 

alocação e treinamento, quanto na contribuição com a melhoria da gestão pública. 

No decorrer deste trabalho, tivemos conhecimento de que o Vetor Brasil irá 

desenvolver um projeto-piloto denominado Programa Estágio de Gestão Pública, em 

parceria com o Governo do Distrito Federal, sem nenhum custo para o poder 

público. Esta parceria trará à organização a possibilidade de qualificá-la como 

agente de integração, capacitando-a a participar de processos licitatórios em outros 

entes subnacionais que trabalhem com estagiários de nível superior. 

Um grande diferencial da organização é a capacidade de selecionar jovens 

qualificados e comprometidos com o serviço público, além dos treinamentos 

presenciais à distância ministrados ao longo da execução do Projeto. 

O Programa Estágio de Gestão Pública do Vetor Brasil, que deverá ser 

implementado em municípios ou estados, tem o objetivo de criar condições de 

sustentabilidade financeira para a organização, além de contribuir com a inserção de 

profissionais qualificados nos Governos, melhorando a eficácia e eficiência da 

Administração Pública.    

O projeto-piloto desenvolvido em parceria com o Distrito Federal não prevê 

nenhum tipo de contrapartida financeira por parte do Governo, ou seja, o Vetor Brasil 

irá implementar o projeto de forma voluntária. Todavia, recomenda-se que a 

organização faça um levantamento minucioso dos custos que terá para executar o 

projeto-piloto de Estágio de Gestão Pública em parceria com o Governo do Distrito 

Federal, com a finalidade de comparar os custos levantados neste trabalho. 

As premissas utilizadas levaram em consideração a taxa de contribuição paga 

às agências de integração em três municípios de diferentes tamanhos no estado de 

São Paulo e os custos do Programa de Trainee, encaminhados pelo Vetor Brasil 

sem o devido detalhamento. Logo, há de se considerar que os valores apresentados 

são estimados. 

OBJETIVOS: 

Aumentar a escala de inserção de jovens talentos na gestão pública e gerar 

receitas para sustentabilidade financeira da organização. 

                                                                                                                                                                      
dinâmica e o funcionamento das instituições públicas municipais, bem como suas diferentes 
políticas e setores. 
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BENEFÍCIOS FUTUROS: 

● Aumento de parcerias com órgãos governamentais (estados e municípios). 

● Potencial de visibilidade frente a diferentes públicos. 

● Diversificação das fontes de financiamento. 

● Oportunidade de sustentabilidade financeira da organização. 

● Ser atestada como instituição agente de integração – empresa e 

universidade.  

PRODUTOS/RESULTADOS: 

Formalização de parcerias com municípios e estados que trabalham com o 

Programa de Estágio e se utilizam de agentes de integração. A parceria deve 

ocorrer por meio da participação em processos de licitação ou por dispensa de 

licitação conforme Lei 8.666 (BRASIL, 1993). A partir do Programa de Estágio de 

Gestão Pública, deve-se buscar a sustentabilidade financeira e a inserção de 

estagiários qualificados na gestão pública. 

REQUISITOS: 

● Programa de formação e acompanhamento de estagiários.  

● Cobrança de contribuição institucional pela contratação de cada estagiário, 

conforme o porte do município. Para municípios de pequeno porte, a 

cobrança é de R$ 53. Para os de médio porte, R$ 45. Os de grande porte, R$ 

11,50.  

STAKEHOLDERS: 

● Parceiros governamentais (municípios, estados). 

● Ministério do Trabalho. 

● Universidades (públicas e privadas). 

● Estudantes de nível superior. 

EQUIPE: 

● Profissional de relações institucionais. 

● Profissional de captação de recursos. 

● Profissional de recrutamento e seleção.  

● Profissional de formação. 

PREMISSAS: 

● Espera-se que órgãos públicos tenham interesse em contratar estagiários 

para apoiar os seus projetos. 

● Jovens estejam engajados para trabalhar na gestão pública. 
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● Espera-se que o poder público se utilize de instituições mediadoras de 

recrutamento e seleção. 

● Estar apto para concorrer a processos licitatórios. 

RESTRIÇÕES: 

● Não estar apto a participar de licitação.  

● Capacidade de operacionalização atual da organização. 

● Os Governos não contratarem por dispensa de licitação. 

RISCOS: 

● Não vencer processos licitatórios. 

● Não atingir a meta de contratação em função do atual cenário econômico. 

● Não atingir a mobilização de estagiários. 

GRUPO DE ENTREGAS: 

 

Figura 4 – Estrutura Analítica do Projeto de Estágios (EAP) 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

DESPESAS X RECEITAS: 

Cenário: Para elaboração deste projeto, foi considerado o potencial de 

contratação de estágio em três municípios de diferentes portes do estado de São 

Paulo. Todavia, é importante observar o ciclo de Governo, tendo em vista que os 

municípios poderão sofrer mudanças na correlação de força política, em função das 

eleições que ocorrerão no mês de outubro deste ano. Sendo assim, recomenda-se 

acessar os municípios para as parcerias somente a partir de fevereiro de 2017.  
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Contudo, há ainda a possibilidade de o Vetor Brasil realizar parcerias com os 

Governos de estado que estão no segundo ano de mandato, ou seja, é possível dar 

início a este projeto em 2016. Importante ressaltar que foram levantados apenas os 

custos do Programa de Estágio em nível municipal para este trabalho. 

Há que se destacar que, embora o Vetor Brasil não tenha retorno financeiro 

em relação à implantação do projeto-piloto em parceria com o Distrito Federal, à 

medida que o projeto for replicado em outros Governos, a organização passará a 

cobrar pela sua implementação. 

Metodologia: A contribuição institucional por estagiário/mês deve ser 

proporcional ao tamanho do município. Este valor é destinado ao pagamento das 

despesas de recrutamento, seleção, formação, alocação e monitoramento junto aos 

órgãos governamentais.  

 

Quadro 8 – Quadro de potencial de captação de receitas e despesas. 

 MUNICÍPIO8 PEQUENO9 MÉDIO10 GRANDE11 

CAPTAÇÃO / 
RECEITAS 

Contribuição 
institucional por 
estagiário/ mês 

R$ 53,00 R$ 45,00 R$ 11,50 

Quantidade 
potencial vagas 

100 380 12741 

Receita potencial R$ 63.600,00 R$ 205.200,00 R$ 1.758.258,00 

DESPESAS 

Prospecção de 
novos Governos12 

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 

Formação 
presencial e à 

distância 13 
R$ 21.250,00 R$ 63.750,00 R$ 1.062.500,00 

                                                      
8 A título desse trabalho considerou-se, cidade de pequeno porte (60 mil habitantes), médio porte 

(180 mil habitantes) e grande porte (11 milhões de habitantes).  
9 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS. Disponível em: <http://penapolis.sp.gov.br/portal/ 

busca#>. Acesso em: 10 Ago. 2016. O Município de Penápolis foi utilizado como base de 
referência para os critérios de contribuição institucional por estagiário e quantidade potencial de 
vagas para municípios de pequeno porte. 

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. Disponível em: <http://s2.asp.srv.br/ etransparencia. 
pm.aracatuba.sp/servlet/wpcontratoconsulta>. Acesso em: 10 Ago. 2016. O Município de 
Araçatuba foi utilizado como base de referência para os critérios de contribuição institucional por 
estagiário e quantidade potencial de vagas para municípios de médio porte.  

11 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Gestão. Disponível em: <http://www. 
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/atas_de_rp/index.php?p=92
60>. Acesso em: 10 Ago. 2016. O Município São Paulo foi utilizado como base de referência para 
os critérios de contribuição institucional por estagiário e quantidade potencial de vagas para 
municípios de grande porte. 

12 Valor declarado no Orçamento do Termo de Referência.  
13 Valor calculado com base na informação declarada no Orçamento do Termo de Referência. Valor 

Total de Treinamentos em 2016: R$ 170.000,00. Podemos inferir que cada treinamento custa R$ 
21.500,00 já que o Vetor Brasil realiza 04 treinamentos presenciais por ano. O valor do treinamento 
tende a diminuir à medida que a organização ganha escala. 

http://penapolis.sp.gov.br/portal/busca
http://penapolis.sp.gov.br/portal/busca
http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.aracatuba.sp/servlet/wpcontratoconsulta
http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.aracatuba.sp/servlet/wpcontratoconsulta
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/atas_de_rp/index.php?p=9260
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/atas_de_rp/index.php?p=9260
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/atas_de_rp/index.php?p=9260
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 MUNICÍPIO8 PEQUENO9 MÉDIO10 GRANDE11 

Preparação do 
gestor para a 

entrevista 
R$ - R$ - R$ - 

Subtotal R$ 41.250,00 R$ 83.750,00 R$ 1.082.500,00 

Despesas com 
escritório + equipe 
(20% do subtotal)14 

R$ 8.250,00 R$ 16.750,00 R$ 216.500,00 

Despesas total R$ 49.500,00 R$ 100.500,00 R$ 1.299.000,00 

RENTABILIDADE15 R$ 14.100,00 R$ 104.700,00 R$ 459.258,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

INDICADORES: 

● Recrutamento dos estagiários: vagas preenchidas/potencial vagas. 

● Efetivação do estagiário: estagiários no ano que foram efetivados/número de 

contratados no mesmo ano.  

● Satisfação dos estagiários: pesquisa qualitativa anônima, aplicada 

mensalmente.  

● Desenvolvimento dos estagiários: pesquisa qualitativa nominal, aplicada 

trimestralmente.  

● Satisfação dos Gestores: Pesquisa qualitativa aplicada semestralmente.  

 

LINHA DO TEMPO: 

 

Quadro 9 – Linha do tempo do Projeto de Estágios - 2017. 

 ANO 2017 

ETAPA AÇÃO JAN FEV -NOV DEZ 

Preparação 

Atestado de capacidade técnica       

Mapear potenciais Governos       

Mapear universidades       

Planejamento 

Articular com os órgãos       

Desenho da proposta do processo 
seletivo 

      

Participar do processo licitatório        

Criar indicador de monitoramento    

Formalizar parcerias       

                                                      
14 Critério utilizado em todos os produtos para fins de padronização com relação às despesas 

operacionais do Vetor Brasil (aluguel, pacote de dados, folha de pagamento e equipe).  
15 A rentabilidade aferida neste produto não considerou os impostos que poderão incidir sobre esse 

serviço. 
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 ANO 2017 

ETAPA AÇÃO JAN FEV -NOV DEZ 

Acompanhamento do processo de 
licitação 

  
  
  

  
  

Execução 

Recrutamento       

Seleção       

Formação        

Alocação       

Monitoramento 
Produção de relatório de monitoramento 
das atividades (Governos e instituição de 
ensino) 

      

Avaliação 
Realizar avaliação de processo e de 
resultados    

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

PROJETO 2: JOVENS APRENDIZES NA 

GESTÃO PÚBLICA 

ID DO PROJETO 0002 

RESPONSÁVEL PELA 

AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 
Joice Toyota 

 

JUSTIFICATIVA: 

A Lei 10.097 (BRASIL, 2000) da Aprendizagem, regulamentada pelo Decreto 

5.598/05, determina que todas as empresas de médio e grande porte mantenham 

em seus quadros de funcionários jovens de 14 a 24 anos na modalidade aprendiz.  

A cota de aprendizes está fixada entre 5% e 15% por estabelecimento, calculada 

sobre o total de empregados cujas funções demandem formação profissional. O 

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) baixou o decreto nº 8.740 

(BRASIL, 2016) que permitirá que empresas que atualmente descumprem a Lei da 

Aprendizagem, por não possuírem local adequado aos jovens ou por exercerem 

atividades pouco atrativas à juventude, cumpram a cota assinando as carteiras de 

trabalho desses jovens, porém os direcionem para exercerem suas atividades em 

órgãos públicos, organizações da sociedade civil e unidades do Sistema Nacional de 

Atendimentos Socioeducativo (SINASE). Para isso, basta assinar um Termo de 

Compromisso com o MTPS.  

Apesar de expressivos resultados nas admissões nessa modalidade de 
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contratação, verifica-se ainda uma longa jornada a ser trilhada. As 402.683 

admissões do ano de 2014 representam apenas 32,53% do potencial de contratos 

de aprendizagem, tomando como referência a cota mínima de 5% estabelecida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os estados do Piauí (15,16%), Maranhão 

(18,06%), Mato Grosso do Sul (20,88%) e Pará (21,69%), por exemplo, apresentam 

índices ainda bastante abaixo da média nacional. Ou seja, há recursos disponíveis 

garantidos por lei, desde que claro, as empresas cumpram as suas cotas, que 

poderiam ser utilizados na formação de jovens e não o são.  

Considerando a expertise do Vetor Brasil em desenvolver lideranças e inseri-

las no mercado de trabalho, acreditamos que existem lideranças jovens em escolas 

públicas com potencial de contribuir na transformação da gestão pública, além de 

vagas disponíveis para a sua iniciação no mercado de trabalho.  

Há ainda um outro elemento a ser considerado neste projeto: a bandeira da 

educação para a formação de lideranças. O Vetor Brasil, com sua expertise em 

identificação de futuros líderes no País, fará a ponte entre jovens oriundos de 

escolas públicas com empresas e Governos que geralmente dão oportunidades 

apenas aos profissionais que possuem boa formação acadêmica.  

OBJETIVOS: 

● Identificar jovens oriundos de escolas públicas para o desempenho de 

competências de liderança para transformação da gestão pública no longo 

prazo. 

● Qualificar jovens para o desempenho de competências de liderança para 

transformação da gestão pública no longo prazo. 

● Desenvolver jovens líderes com potencial de impacto e transformação social 

na iniciativa pública. 

● Aumentar a escala de inserção de jovens talentos nos Governos subnacionais 

e gerar receitas para sustentabilidade financeira da organização. 

BENEFÍCIOS FUTUROS: 

● Aumento de parcerias com órgãos governamentais (estados e municípios). 

● Potencial de visibilidade frente a diferentes públicos. 

● Diversificação das fontes de financiamento. 

● Oportunidade de sustentabilidade financeira da organização. 

● Desenvolvimento de jovens líderes oriundos de escolas públicas com 

potencial de retorno para a sociedade. 
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PRODUTOS/RESULTADOS: 

● Formalização de parcerias com órgãos públicos e organizações não 

governamentais, além do impacto em longo prazo na gestão pública.  

● Formalização de parcerias com empresas privadas com potencial para 

geração de receitas. As empresas privadas que não conseguem cumprir a 

sua cota podem alocar os aprendizes em Governos subnacionais em parceria 

com o Vetor Brasil. De um lado, as empresas cumprem a cota estabelecida 

pela Lei 10.097 (BRASIL, 2000) e, de outro, os Governos recebem líderes 

com potencial de formação para impacto social em longo prazo. 

PROJETO-PILOTO: 

Implementação de um projeto-piloto com jovens aprendizes no estado de São 

Paulo. As empresas com sede no estado de São Paulo contratam os serviços do 

Vetor Brasil para a identificação e alocação dos jovens aprendizes em órgãos do 

próprio estado que tenham interesse em receber jovens aprendizes gratuitamente 

(amparados no Decreto nº 8.740, [BRASIL, 2016]). 

 

Quadro 10 – Quadro do potencial de aprendizes não contratados em 

2014.  

Fonte: DBIDEB 2014 – Ministério do Trabalho. 
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REQUISITOS: 

● O projeto terá como foco a seleção de jovens oriundos de escolas públicas 

com potencial de liderança. 

● Com o objetivo de causar impacto na gestão pública, é desejável que os 

jovens sejam encaminhados para órgãos públicos.  

● A formação e a qualificação do jovem terão como foco a liderança, visando ao 

impacto social. 

● A formação será presencial e à distância.  

● Cobrança de uma contribuição institucional no valor de R$ 253,00 por jovem 

aprendiz por mês para as atividades de seleção, alocação e formação destes 

jovens. As empresas que contratam o Vetor Brasil, por sua vez, são 

responsáveis por registrar o jovem aprendiz, pagar a sua bolsa-auxílio e os 

seus benefícios. 

STAKEHOLDERS: 

● Escolas públicas municipais e estaduais. 

● Empresas privadas e públicas. 

● Superintendência Regional do Trabalho. 

● Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos de Crianças e do Adolescente. 

● Sociedade civil. 

EQUIPE: 

● Profissional de relações institucionais. 

● Profissional de captação de recursos. 

● Profissional de recrutamento e seleção. 

● Profissional de formação. 

PREMISSAS: 

● Espera-se que os órgãos públicos tenham interesse em receber jovens 

aprendizes para comporem suas equipes. 

● Jovens engajados para trabalhar na gestão pública. 

● Engajamento com empresas privadas que queiram contratar jovens 

aprendizes, porém o perfil de atuação da empresa não condiz com as 

atividades adequadas e atrativas para os jovens aprendizes. Ex: empresa de 

segurança patrimonial. 
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RESTRIÇÕES: 

● Capacidade de operacionalização atual do Vetor Brasil. 

● Obtenção de registro junto ao CMDCA. 

RISCOS: 

● Não atingir a meta de contratação exigida para o cumprimento da cota pelas 

empresas em função do atual cenário econômico. 

● Não recrutar jovens aprendizes com perfil de liderança. 

● Não prospectar empresas conscientes da obrigatoriedade da Lei, bem como 

das vantagens para o seu negócio.  

● Não conseguir cumprir as exigências previstas para implementação do 

projeto, tal como infraestrutura, salas de aula e contratação de professores 

para os cursos de formação dos aprendizes, por exemplo. 

 

Figura 5 – Estrutura Analítica do Projeto de Aprendizes na Gestão Pública (EAP). 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

DESPESAS X RECEITAS: 

Cenário: Consideramos o estado de São Paulo por ter um alto potencial de 

vagas de jovens aprendizes e também por ter grande número de empresas no 

estado que precisam cumprir a cota. Dessa forma, partimos de uma premissa de que 

o Vetor Brasil teria potencial para alocar 3% do total de vagas de jovens aprendizes 

disponíveis atualmente pelas empresas que devem cumprir a cota, segundo a 

legislação vigente. As empresas por sua vez, disponibilizariam as vagas de 

aprendizes para que o Vetor Brasil pudesse formar e alocar estes jovens na gestão 

pública. A organização faria uma cobrança de contribuição institucional no valor de 
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R$ 253,00 por jovem aprendiz por mês para as atividades de seleção, alocação e 

formação destes jovens. As empresas que contratam o Vetor Brasil, no entanto, são 

responsáveis por registrar o jovem aprendiz, pagar a sua bolsa-auxílio e os seus 

benefícios. 

 

Quadro 11 – Quadro da rentabilidade do Projeto de Aprendizes na Gestão Pública. 

 ESTADO DE SÃO PAULO VALORES 

CAPTAÇÃO 
/RECEITAS 

Contribuição institucional sem serviço de Folha de 
Pagamento para aprendizes  

R$ 253,0016 

Quantidade potencial vagas de jovens aprendizes 
(3% do total de aprendizes no estado de São 
Paulo) 

11.38117 

Receita potencial R$  37.432.141,89 

DESPESAS 

Despesas de seleção, alocação e formação por jovem 
aprendiz (197,00 por aprendiz18) 

R$  
       R$ 29.146.766,61 

 

Despesas com escritório + equipe Vetor Brasil 
(20% do total)19 

R$ 5.829.353,32  

Total despesas R$ 34.976.119,93 

RENTABILIDADE: R$ 2.456.021,96 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

INDICADORES: 

● Cumprimento da cota das empresas contratantes: número de aprendizes 

contratados / total de vagas estipuladas pela Lei. 

● Satisfação dos aprendizes: pesquisa qualitativa, anônima, aplicada 

semestralmente. 

● Desenvolvimento dos aprendizes: pesquisa individual e nominal, qualitativa, 

aplicada trimestralmente. 

● Satisfação dos gestores: pesquisa qualitativa, anônima, aplicada 

semestralmente. 

 

 

 

                                                      
16 Valores orçados com base em pesquisas realizadas com organizações não governamentais que 

atuam com projetos de jovens aprendizes em São Paulo. 
17 Referente ao quadro 10 – quadro do potencial de aprendizes não contratados em 2014 
18 Valores orçados com base em pesquisas realizadas com organizações não governamentais que 

atuam com projetos de jovens aprendizes em São Paulo. 
19 Critério utilizado em todos os produtos para fins de padronização com relação às despesas 

operacionais do Vetor Brasil (aluguel, pacote de dados, folha de pagamento e equipe). 
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LINHA DO TEMPO: 

 

Quadro 12 – Linha do tempo do Projeto de Aprendizes na Gestão Pública – 2016 

/2017. 

 2016 2017 

ETAPA AÇÃO 
OUT - 
NOV 

DEZ 
JAN - 
DEZ 

Preparação 

Revisão do Estatuto Social com foco 
na inclusão do item de atuação: 
criança e do adolescente 

  
    

Pedido de registro no CMDCA   
    

Desenho da proposta do processo 
seletivo, formação e 
acompanhamento do projeto 

 

  

Inscrição no Programa de 
Aprendizagem Cadastro Nacional da 
Aprendizagem, no site do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) 

  

    

Planejamento 

Mapear potenciais vagas junto ao 
Ministério do Trabalho 

  
    

Articular com empresas        

Mapear escolas públicas para 
seleção 

  
    

Formalizar parcerias       

Execução 

Recrutamento       

Formação        

Alocação       

Monitoramento       

Monitoramento 
Produção de relatório de 
monitoramento das atividades 
(empresas e Governos)       

Avaliação 
Realizar avaliação de processo e 
resultados    

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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PROJETO 3: TRAINEE VIA CONSÓRCIO 

PÚBLICO  

ID DO PROJETO 0003 

RESPONSÁVEL PELA 

AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 
Joice Toyota 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

O consórcio é a união de dois ou mais entes federativos (União, estados e 

municípios) e constitui um instrumento para a superação de desafios locais, 

podendo contemplar a ampliação e o ordenamento da oferta de serviços, bem como 

a otimização dos recursos regionais disponíveis para qualificar o acesso e os 

serviços, ampliando a resolutibilidade de políticas públicas (TEIXEIRA; MC 

DOWELL; BUGARIN, 2002).  

A Lei nº 11.107 (BRASIL, 2005) – “Lei dos Consórcios” trouxe algumas 

vantagens à administração dos consórcios, o que favoreceu a implementação de 

políticas públicas de interesse comum dos entes associados, potencializando a 

capacidade de eficiência e eficácia na gestão pública. Para tanto, a lei ampliou os 

limites dos valores das modalidades de licitação, além de permitir que a União 

firmasse convênio e transferisse recursos, possibilitando a contratação pela 

administração direta ou indireta por dispensa de licitação, entre outros privilégios. 

Este novo cenário de vantagens favoreceu a formação de arranjos 

intergovernamentais, conforme mostra o levantamento publicado pela Pesquisa 

Munic 2015 (IBGE)20, que observou um aumento no percentual de municípios que 

possuem consórcio público com pelo menos um dos parceiros (município, estado ou 

União), passando de 59,2% (3.295) em 2011 para 66,3% (3.691) em 2015.  

Há também um processo de migração de consórcios públicos de direito 

privado para a forma jurídica de consórcios públicos de direito público, após 

aprovação da Lei nº11.107 (BRASIL, 2005). Considerando as oportunidades deste 

                                                      
20 A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) é uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) que identifica informações sobre a estrutura, a 
dinâmica e o funcionamento das instituições públicas municipais, bem como suas diferentes 
políticas e setores. 
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novo cenário, sugerimos a implementação de um projeto piloto em parceria com o 

consórcio do ABC, considerado pelos especialistas como sendo uma experiência 

inovadora de associativismo territorial, o que exemplifica claramente este 

movimento. 

PROJETO-PILOTO 

 O Consórcio Público Intermunicipal Grande ABC, surgiu no início da década 

de 90 como iniciativa de sete municípios do estado de São Paulo, Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra. A região tem mais de 2,5 milhões de habitantes e área territorial 

de 635 km² (IBGE, 2010).  

Em 2010, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC se adequou às exigências 

da Lei Federal nº 11.107 (BRASIL, 2005), passando a integrar a administração 

indireta dos municípios consorciados, com legitimidade para planejar e executar 

ações de políticas públicas de âmbito regional21.  

O Consórcio trabalha a articulação e o planejamento de ações regionais 

divididas em sete eixos de atuação: Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, 

Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental, Saúde, Educação, Cultura e Esporte, 

Assistência, Inclusão Social e Direitos Humanos e Segurança Pública. Para viabilizar 

as ações planejadas nos sete eixos de atuação, o aporte estimado de recursos 

financeiros e orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual de 2016 é de 

aproximadamente R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais). 

O Programa de Trainee de Gestão Pública do Vetor Brasil, que tem 

demonstrado a capacidade de atrair jovens talentos para contribuir na gestão 

pública, pode estabelecer inicialmente parceria com o Consórcio Intermunicipal 

Grande ABC, no modelo de projeto piloto, que se apresenta como importante 

instrumento para solucionar conjuntamente problemas regionais e/ou semelhantes, 

potencializando o ganho de escala e efetividade na execução de políticas públicas. 

OBJETIVOS: 

● Fortalecer-se institucionalmente, aumentar a escala de inserção de trainees 

na gestão pública.  

● Aumentar o número de parcerias com entes subnacionais. 

● Gerar receitas para sustentabilidade financeira da organização. 

                                                      
21 CONSÓRCIO Intermunicipal Grande ABC. Histórico. Disponível em: <http://www.consorcioabc. 

sp.gov.br/institucional/historico>. Acesso em: 15 Ago. 2016. 

http://h
http://h
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BENEFÍCIOS FUTUROS: 

● Aumento de parcerias com órgãos governamentais da administração direta 

por meio da parceria com consórcios públicos de direito público. 

● Possibilidade de atingir pequenos municípios. 

● Potencial de visibilidade frente a diferentes públicos.  

● Diversificação das fontes de financiamento. 

● Oportunidade de sustentabilidade financeira da organização. 

PRODUTOS/RESULTADOS: 

● Formalizar contrato com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC que 

encaminhará trainees para trabalhar em projetos dos municípios associados. 

● Formalizar futuras parcerias caso o contrato com o Consórcio Intermunicipal 

do Grande ABC seja rentável.  

REQUISITOS: 

● Cobrança de 15% sobre a remuneração total anual do trainee para a alocação 

do profissional a ser paga pelo Consórcio. 

● Mapear os consórcios públicos de direito público. 

STAKEHOLDERS: 

● Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 

● Parceiros governamentais (municípios, estados, quando houver esse tipo de 

arranjo intergovernamental. Ex.: Consórcio Brasil Central). 

● Universidades (públicas e privadas). 

● Estudantes de graduação ou recém-formados. 

EQUIPE: 

● Profissional de relações institucionais. 

● Profissional de captação de recursos. 

● Profissional de recrutamento e seleção. 

● Profissional de formação. 

● Consultor de pessoas (coaching). 

PREMISSAS: 

● O número de consórcios está aumentando. 

● Espera- se que os consórcios tenham interesse na contratação de trainees. 

● Espera-se que os consórcios sejam um instrumento de alocação de trainees 

nos entes associados. 

● Espera-se que os consórcios estejam dispostos a pagar pelo serviço de 
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recrutamento e seleção de trainees. 

RESTRIÇÕES: 

● A capacidade econômico-financeira dos municípios pequenos é limitada. 

● Ausência de mapeamento de número de consórcios que se adaptaram à Lei 

11.107 (BRASIL, 2005).  

RISCOS: 

● A falta de interesse dos municípios/estados em receber esse profissional. 

● Não atingir a meta de contratação em função do interesse dos consórcios. 

● Não atingir a meta de contratação em função do atual cenário econômico. 

 

GRUPO DE ENTREGAS: 

 

Figura 6 – Estrutura Analítica do Projeto de Trainee Via Consórcio (EAP). 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

DESPESAS X RECEITAS: 

Cenário: Para desenhar este cenário usamos dados do Consórcio 

Intermunicipal Grande ABC, uma vez que esse consórcio é tido como exemplo por 

especialistas que estudam esse tipo de arranjo intergovernamental. Contudo, 

recomenda-se que este produto seja trabalhado a partir de fevereiro de 2017, em 

função das eleições municipais que ocorrerão no mês de outubro. Alguns prefeitos 

dos municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, irão para a 

reeleição e outros estão terminando o mandato. Este cenário pode alterar a 
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correlação de força política na região, o que consequentemente pode ocasionar 

algumas mudanças na administração do consórcio que é composta pelos prefeitos 

dos sete municípios do ABC. Sendo assim, é prudente que este projeto tenha início 

no ano de 2017. 

Cenário 2: Há ainda uma outra possibilidade para trabalhar com consórcios: 

no projeto-piloto proposto acima, por exemplo, propõe-se que os trainees sejam 

alocados na própria administração do Consórcio ABC. Tal modelo não traria à 

organização um ganho de escala imediato, mas considerando o levantamento 

realizado pela Munic 2015, há 3.691 entes da Federação (municípios e estados) 

consorciados. Porém neste caso, deve-se ponderar as diversas realidades 

brasileiras, assim como os salários públicos e o orçamento dos consórcios, que 

provavelmente devem variar dos dados levantados a partir do Consórcio Social do 

Grande ABC. No âmbito dessa pesquisa não houve tempo hábil para analisarmos o 

perfil socioeconômico dos 3.691 municípios\estados consorciados, por isso não 

desenvolvemos um projeto projetando esse cenário. 

Metodologia: Para calcular o potencial de absorção dos trainees nos 

municípios associados ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC, foi realizado 

levantamento dos cargos em comissão de livre provimento dos sete Governos que 

compõem o consórcio nos respectivos portais da transparência, e estimou -se um 

potencial de contratação de 3% do número total desses cargos.   

   

Quadro 13 – Quadro de potencial contratação de trainees via consórcio público. 

 MUNICÍPIO 

Nº DE 
CARGOS EM 
COMISSÃO 

QUANTIDADE 
POTENCIAL 
VAGAS (3% 

DOS 
CARGOS) 

SALÁRIO 
MÉDIO 

DO 
TRAINEE 

POTENCIAL 
DE RECEITA22 

CAPTAÇÃO 
/RECEITAS 

Santo André 503 15,09 
R$    

4.000,00 

         
R$     

117.702,00  
 

São 
Bernardo do 

Campo 

607 18,21 
R$    

4.000,00 

    
R$     

142.038,00  
 

Diadema 255 7,65 
R$    

4.000,00 

R$       
59.670,00  

São 103 3,09 R$    R$       

                                                      
22 O potencial de receita é resultado da taxa de cobrança de 15% da remuneração total anual do 

trainee 
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Caetano 4.000,00 24.102,00  

Mauá 518 15,54 
R$    

4.000,00 

R$     
121.212,00 

Ribeirão 
Pires 

179 5,37 
R$    

4.000,00 

R$       
41.886,00  

Rio Grande 
da Serra 

178 5,34 
R$    

4.000,00 

R$       
41.652,00  

TOTAL 2343 70,29 - 
R$     

548.262,00 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Quadro 14 – Quadro de despesas do Projeto Trainees via consórcio público. 

DESPESAS 23 

Alocação trainee (R$ 4.000,00 / trainee) R$ 281.160,00  

Prospecção Governos R$ 20.000,00  

Subtotal 
R$ 301.160,00  
 

Despesas com escritório + equipe Vetor Brasil (20% do total)24 R$   60.232,00  

Despesas totais  R$ 361.392,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 

 
Quadro 15 - Rentabilidade do Projeto Trainees via consórcio público 

RENTABILIDADE 

Receitas Totais  R$     548.262,00 

Despesas Totais (-) ( - ) R$ 361.392,00 

Rentabilidade R$ 186.870,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

INDICADORES: 

● Recrutamento dos trainees: vagas preenchidas/potencial vagas. 

● Satisfação dos trainees: pesquisa qualitativa, anônima, aplicada 

trimestralmente.  

● Desenvolvimento dos trainees: pesquisa qualitativa, aplicada trimestralmente. 

● Satisfação dos gestores (Governos/consórcio): pesquisa qualitativa aplicada 

semestralmente. 

                                                      
23 Para efeito de cálculo deste produto, utilizamos o valor de R$ 4 mil referentes aos custos por 

trainee, considerando que as despesas serão diluídas a partir da implementação de outros 
projetos. 

24 Critério utilizado em todos os produtos para fins de padronização com relação as despesas 

operacionais do Vetor Brasil (aluguel, pacote de dados, folha de pagamentos e equipe). 
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LINHA DO TEMPO: 
 

Quadro 16 – Linha do tempo do Projeto Trainee via Consórcio Público - 2017 

 2017 

ETAPA AÇÃO FEV MAR ABR MAI 

Preparação 
Atestado de capacidade técnica         

Mapear universidades         

Planejamento 

Articular com os órgãos         

Participar do processo licitatório 
(consórcio público de direito 
público) 

        

Contratação por dispensa de 
licitação, baseado no art.24- inciso 
XIII da Lei nº8666 (BRASIL, 1993)  

        

Desenho da proposta do processo 
seletivo 

        

Criar indicador de monitoramento     

Execução 

Recrutamento         

Seleção         

Formação         

Alocação         

Acompanhamento (coaching e 
mentoring) 

        

Monitoramento 
Produção de relatório de 
monitoramento das atividades 
(Governos/consórcio) 

        

Avaliação 
Realizar avaliação de processo e 
resultados 

        

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A partir do projeto proposto, podemos inferir que a meta de alocação de 160 

trainees até 2018 do Vetor Brasil seria atingida, conforme projeção da tabela 

declarada no TR e descrita a seguir. Para fazer a projeção, é importante ressaltar 

que não consideramos as metas de alocação do Programa de Trainees do Vetor 

Brasil, o que certamente elevaria ainda mais o número de trainees alocados na 

gestão pública.  
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Quadro 17 – Metas de crescimento do Programa de Trainees de Gestão Pública 

ANO 

META EM NÚM. DE 

TRAINEES DE 

GESTÃO PÚBLICA 

STATUS EM 

AGOSTO DE 

2016 

META NÚM. DE 

TRAINEES COM 

CONSÓRCIOS 

TOTAL 

PREVISTO 

2015 12 OK - - 

2016 1º 

semestre 
35 OK - - 

2016 2º 

semestre 
25 50 - - 

2017 100 - 70 120 

2018 160 - 70 190 

Fonte: Adaptado do Termo de Referência 2016 

 

 

PROJETO 4: HUNTING PARA A GESTÃO 

PÚBLICA 

ID DO PROJETO 0004 

RESPONSÁVEL PELA 

AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 
Joice Toyota 

 

JUSTIFICATIVA: 

A profissionalização da gestão pública e a discussão pela necessidade de 

implementação da gestão por resultados durante a Reforma Gerencial 1995, 

trouxeram à tona o modelo de contratação dos profissionais que atuam no setor 

público.  Ao contrário dos concursos públicos, em que uma prova com questões 

técnicas decide quem vai ocupar as posições nos órgãos governamentais, os cargos 

em comissão de livre provimento dão a possibilidade de o gestor escolher o 

profissional que vai atuar na posição em aberto de acordo com sua experiência 

profissional e competências requeridas para desempenhar a função. O modelo de 

contratação do Sistema de Alta Direção do Chile nos mostra que é possível aliar 

recursos de mercado, como a contratação de agências de recrutamento e seleção 

de RH, com os aspectos políticos e realidades locais para que haja desenvolvimento 

e profissionalização dos Governos.  Ademais, entrevistas com os atuais 

financiadores e Governos parceiros do Vetor Brasil nos indicam que há a demanda 
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pelo serviço de hunting (consultoria para a contratação de profissionais) na 

administração pública para as vagas em comissão de livre provimento, mas que 

demandam um perfil muito específico, tornando baixa a probabilidade de o gestor 

encontrar o profissional apenas por meio de indicação política.  

O Vetor Brasil é uma organização com expertise para identificação e seleção 

de profissionais altamente qualificados com perfil para trabalhar na gestão pública. 

Um processo de recrutamento e seleção eficaz, além de exigir competência técnica 

dos candidatos, busca profissionais com habilidades muito específicas às 

necessidades do órgão governamental que demanda a vaga a ser preenchida. E o 

diferencial do Vetor Brasil seria justamente trabalhar com um banco de talentos para 

que exista agilidade na busca pelos candidatos, além de entrevistas por 

competências com a finalidade de alinhar o candidato com o perfil desejado.  

OBJETIVOS: 

● Tornar o Vetor Brasil uma referência em seleção de profissionais para a 

gestão pública em cargos de comissão de livre provimento (assessoramento, 

chefia e direção). 

● Criar um banco de talentos para a organização. 

● Aumentar a escala de inserção de profissionais na gestão pública e gerar 

receitas para a sustentabilidade financeira da organização. 

BENEFÍCIOS FUTUROS: 

● Aumento de parcerias com órgãos governamentais (estados e municípios). 

● Potencial de visibilidade frente a diferentes públicos. 

● Oportunidade de sustentabilidade financeira da organização. 

●  Diversificação das fontes de financiamento. 

PRODUTOS/RESULTADOS: 

● Formalização de parcerias com potencial para geração de receitas.  

● Inserção de profissionais qualificados na gestão pública. 

PROJETO-PILOTO: 

Projeto de Hunting junto a 50% dos órgãos governamentais com os quais o 

Vetor Brasil já possui parceria. Os cargos em comissão em aberto nos Governos 

seriam trabalhados pelo Vetor Brasil no modelo de contrato de risco utilizado por 

algumas consultorias de recrutamento e seleção do mercado atualmente: o Vetor 
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Brasil recebe 15%25 do valor da remuneração total anual do candidato na medida em 

que consegue achar o profissional ideal para a vaga. 

REQUISITOS: 

 Cobrança de 15% sobre a remuneração total anual do candidato aprovado. 

 Trabalhar com profissionais altamente qualificados. 

STAKEHOLDERS: 

 Parceiros governamentais (municípios, estados, quando houver) 

 Profissionais altamente qualificados.  

 Trainee egresso. 

EQUIPE: 

 Profissional de relações institucionais. 

 Profissional de captação de recursos. 

 Profissional de recrutamento e seleção. 

PREMISSAS: 

 Espera- se que órgãos públicos tenham interesse em contratar profissionais 

altamente qualificados para cargos em comissão de livre provimento via Vetor 

Brasil para apoiarem os seus projetos. 

 Espera-se que os órgãos públicos façam a contratação direta deste projeto, 

visando à agilidade no processo de contratação do profissional. 

 Espera-se que os órgãos públicos tenham disponibilidade de tornar públicas 

as vagas em aberto em seus Governos. 

 Espera-se que tenham profissionais qualificados e engajados para trabalhar 

na gestão pública. 

 Deseja-se que o Poder público faça uso de instituições mediadoras de 

recrutamento e seleção. 

 Governos estejam dispostos a pagar pelo serviço de recrutamento e seleção 

de profissionais qualificados para trabalhar na gestão pública. 

RESTRIÇÕES: 

 Vagas de alto nível hierárquico (secretário, subsecretário) não seriam foco de 

captação deste modelo, dada a especificidade dos cargos, que subentendem 

uma relação estritamente de confiança e vínculo político. 

 Capacidade de operacionalização atual da organização. 
                                                      
25 Porcentagem média praticada por Consultorias de Hunting em São Paulo para empresas privadas 

(pesquisa realizada via telefone). 
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RISCOS: 

 Não atrair os Governos para o projeto em função da necessidade de 

investimento. 

 Não atingir a meta de contratação em função do atual cenário econômico. 

GRUPO DE ENTREGAS: 

 

Figura 7 – Estrutura Analítica do Projeto de Hunting (EAP) 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

DESPESAS X RECEITAS: 

Cenário: Recomenda-se que este projeto seja implementado, a partir de 

novembro deste ano, em órgãos governamentais estaduais e, a partir de fevereiro 

de 2017, nos órgãos municipais, em função das eleições para prefeito que ocorrerão 

no mês de outubro.  Este cenário pode alterar a correlação de força política na 

região, o que, consequentemente, pode ocasionar algumas mudanças no quadro de 

cargos em comissão desses órgãos. Há, ainda, a possibilidade de o Vetor Brasil 

realizar parcerias diretamente com os Governos de estado que estão no segundo 

ano de mandato, ou seja, é possível dar início a este projeto em 2016. 

Metodologia: Para efeito de cálculo deste produto, mapeamos os salários de 

diretores (ou cargos equivalentes) de 11 dos 22 órgãos governamentais onde o 

Vetor Brasil já está presente e teria mais facilidade de oferecer um projeto inovador 

para a parceria.  A partir daí, foi mapeado o número de cargos em comissão em 

cada órgão governamental e calculado um potencial de 3% de vagas em hunting a 

uma taxa de 15% da remuneração total anual do candidato para trabalhar no 

primeiro ano de projeto. 
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Quadro 18 – Quadro com cálculo de 3% de vagas em hunting a uma taxa de 15% da 

remuneração total anual 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 

 

ENTE 
FEDERADO 

ÓRGÃO 
GOVERNAMENTAL 

CARGO SALÁRIO 
CARGOS 

EM 
COMISSÃO 

CARGOS 
POTENCIAIS 

PARA 
HUNTING 

(3%) 

POTENCIAL 
DE 

RECEITA 

Amazonas 
PRODAM 
Amazonas 

Diretor 
R$    

26.134,62 
3 0,09 

R$                
4.586,63 

Goiás 
Secretaria da 
Fazenda de 
Goiás 

Assessor 
especial F 
(não tem 
diretor) 

R$    
13.648,37 

189 5,67 
R$            

150.903,2
0 

Goiás 

Secretaria de 
Gestão e 
Planejamento 
de Goiás 

Diretor 
R$    

14.000,00 
1420 42,6 

R$         
1.162.980

,00 

Mato 
Grosso 

Secretaria de 
Planejamento 
de Mato Grosso 

Assessor 
especial - DGA 
2 (não tem 
diretor) 

R$      
7.252,35 

16 0,48 
R$                

6.788,20 

Mato 
Grosso 

Secretaria de 
Estado de 
Gestão de Mato 
Grosso 

Assessor 
técnico I - 
DGA 4 (não 
tem diretor) 

R$      
4.084,88 

103 3,09 
R$              

24.613,44 

Mato 
Grosso do 
Sul 

Secretaria de 
Governo e 
Gestão 
Estratégica MS 

Assessor (não 
tem diretor) 

R$    
10.413,43 

165 4,95 
R$            

100.515,6
3 

Paraná 
Secretaria de 
Planejamento 
do Paraná 

Cargo em 
comissão 
DAS-2 - 
equivalente à 
direção e 
assessoramen
to 

R$      
9.643,81 

69 2,07 
R$              

38.927,24 

Salvador 

Secretaria da 
Casa Civil do 
Município de 
Salvador 

Diretor geral 
R$    

18.639,37 
25 0,75 

R$              
27.260,08 

Salvador 

Secretaria de 
Educação do 
Município de 
Salvador 

Diretor geral 
R$    

15.017,15 
39 1,17 

R$              
34.261,63 

Santa 
Catarina 

Secretaria de 
Educação de 
Santa Catarina 

Diretor de 
gestão de 
pessoas 

R$      
6.456,60 

21 0,63 
R$                

7.931,93 

São Paulo 
– SP 

SP Negócios Diretor 
R$    

18.500,00 
28 0,84 

R$              
30.303,00 

Total 2078 62,34 
R$         

1.589.070
,98 
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Quadro 19 – Despesas do Projeto de Hunting 

DESPESAS DO PROJETO DE HUNTING 

Prospecção de novos Governos26  R$              220.000,00  

Viagem para entrevistas (R$ 3.500,00 por 
viagem) 

 R$                38.500,00  

Subtotal  R$               258.500,00  

Despesas com escritório + equipe (20% do 
subtotal)27 

 R$                51.700,00  

Despesas totais  R$              310.200,00  

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Quadro 20 – Quadro da rentabilidade do Projeto de Hunting 

Receitas R$ 1.589.070,98 

Despesas (-)R$ 310.200,00 

Rentabilidade R$ 1.278.870,98 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

INDICADORES: 

Taxa de recrutamento: vagas preenchidas/ número de vagas em potencial. 

Satisfação do gestor com o profissional contratado: avaliação qualitativa três 

meses após a sua contratação.  

LINHA DO TEMPO: 

 

Quadro 21 – Linha do tempo do Projeto de Hunting 

  2016 2017 

ETAPA AÇÃO NOV DEZ JAN -DEZ 

Preparação Reformulação do portal do Vetor Brasil para o Hunting       

Planejamento Articular com os órgãos       

Desenho da proposta do processo seletivo       

Formalizar parcerias       

Execução Recrutamento       

Seleção       

Monitoramento Produção de relatório de monitoramento das 
atividades (Governos/consórcio)       

Avaliação Realizar avaliação de processo e resultados      

Fonte: Elaborado pelas autoras 

                                                      
26 Valor declarado no Termo de Referência - Orçamento de 2016 do Vetor Brasil. 
27 Critério utilizado em todos os produtos para fins de padronização com relação às despesas 

operacionais do Vetor Brasil (aluguel, pacote de dados, folha de pagamento e equipe). 
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PROJETO 5: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

ID DO PROJETO 0005 

RESPONSÁVEL PELA 

AUTORIZAÇÃO DO PROJETO 
Joice Toyota 

 

JUSTIFICATIVA: 

O investimento social privado faz parte da estratégia de responsabilidade 

social de muitas empresas, atualmente, e está definido na publicação “Temas do 

Investimento Social”, do GIFE, como sendo o “repasse voluntário de recursos 

privados de forma planejada, monitorada e sistemática a projetos sociais, culturais e 

ambientais de interesse público”. Destarte, há uma tendência declarada neste 

mesmo relatório de que as empresas têm alinhado seus investimentos sociais cada 

vez mais ao seu negócio, na expectativa de que as parcerias com as organizações 

não governamentais tragam não somente um retorno de imagem, mas provoquem 

uma reflexão estratégica na empresa como um todo, o que traria como impacto a 

geração de valor para a companhia no longo prazo (GIFE, 2015). Importante 

ressaltar que o investimento social privado não está limitado somente ao 

alinhamento com o core business.  O Censo GIFE 2014 (GIFE,2014) destacou uma 

clara tendência dos investidores sociais em discutir as políticas públicas. Oitenta e 

nove (89%) das organizações afirmaram ter iniciativas nesse sentido. 

 Considerando a missão do Vetor Brasil de “Desenvolver talentos e práticas 

no Governo para oferecer serviços públicos de qualidade a quem mais precisa”, a 

organização despertaria o interesse das empresas para a parceria em duas frentes: 

educação (formação de lideranças) e protagonismo jovem (identificação de 

estagiários e trainees para a gestão pública).   

Espera-se que, ao fazer parcerias com empresas, o Vetor Brasil acrescente 

mais uma possibilidade de fonte financiadora à organização, contribuindo para que 

as suas atividades sejam implementadas ao longo dos anos. 
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OBJETIVO: 

● Aumentar o potencial de receitas na busca pela sustentabilidade financeira. 

BENEFÍCIOS FUTUROS: 

● Aumento de instituições financiadoras. 

● Diversificação das fontes de financiamento. 

● Ampliação da capacidade de operacionalização e de prospecção de novos 

projetos. 

PROJETO PILOTO/ RESULTADOS: 

Formalização de parcerias entre o Vetor Brasil e empresas privadas que 

fazem parte do Movimento Brasil Competitivo (MBC) – uma iniciativa com o objetivo 

de contribuir com a melhoria da gestão pública do País e da competitividade entre as 

empresas.   

A partir do mapeamento das empresas que fazem parte do MBC e que 

tenham alinhamento com as causas do Vetor Brasil (formação de lideranças e 

protagonismo jovem), é possível oferecer projetos com cotas de apoio de R$ 400 

mil28. 

REQUISITOS: 

● Parcerias com empresas que apoiam projetos que visem à melhoria da 

gestão pública e que tenham alinhamento com a causa do Vetor Brasil: 

“Desenvolver lideranças jovens com senso criativo e inovador capazes de 

provocar transformações com amplo impacto social”. 

STAKEHOLDERS: 

● Empresas privadas do MBC. 

EQUIPE: 

● Profissional dedicado à prospecção de parcerias e captação de recursos. 

PREMISSA: 

● Espera-se que as empresas do MBC tenham interesse em apoiar 

financeiramente os projetos desenvolvidos pelo Vetor Brasil. 

RESTRIÇÕES: 

● O Vetor Brasil não possui, atualmente, um material institucional com os 

projetos e resultados desenvolvidos pelos trainees com o objetivo de 

alavancar a imagem da organização perante os potenciais parceiros. 

                                                      
28 Valor mínimo da cota estipulado em entrevista com o Vetor Brasil. Meta da organização: quatro 

cotas de R$ 400 mil ao ano. 



110 

RISCOS: 

● Falta de alinhamento entre as causas do Vetor Brasil e o interesse para o 

investimento social das empresas do MBC. 

● Cenário econômico atual: restrição de recursos/ajuste fiscal. 

GRUPO DE ENTREGAS: 

 

Figura 8 – Estrutura Analítica do Projeto de Responsabilidade Social (EAP) 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

DESPESAS X RECEITAS: 

Quadro 22 – Projetos do Movimento Brasil Competitivo  

DESPESAS VALOR 

Mapeamento empresas MBC que tenham 
alinhamento com os dois temas do Vetor Brasil 

 R$                                       -    

Prospecção novas parcerias (viagens)29  R$                        20.000,00  

Material institucional30  R$                        60.000,00  

Subtotal   R$                         80.000,00  

Despesas com escritório + equipe (20% do 
subtotal)31 

 R$                         16.000,00  

Total despesas   R$                        96.000,00  
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A rentabilidade deste projeto não será apresentada devido à possíveis 

variações no aporte de investimento das empresas no Vetor Brasil, embora a 

                                                      
29 Valor adaptado do orçamento 2016 declarado no Termo de Referência para a despesa de 

prospecção com novos governos. Subentende-se que os valores são semelhantes para a busca 
de parcerias com novos governos.  

30 Valor adaptado do orçamento 2016 declarado no Termo de Referência, valores compatíveis com 
despesas de comunicação e divulgação da organização.  

31 Critério utilizado em todos os produtos para fins de padronização com relação às despesas 
operacionais do Vetor Brasil (aluguel, pacote de dados, folha de pagamento e equipe). 
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organização ofereça inicialmente cotas de R$400.000,00 aos potenciais 

financiadores.   

INDICADORES: 

Fundcont32 = Despesas com captação/Contribuições totais. 

Sugerimos que este indicador seja utilizado no final de cada ciclo da 

organização (uma vez ao ano).  

LINHA DO TEMPO: 
 
Quadro 23 – Linha do Tempo – Projeto de Responsabilidade Social 

  2016 2017 
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Preparação do 
portfólio de 
projetos e 
resultados 
       

           

P
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n
e
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m

e
n

to
 

Mapeamento 
das empresas 
que tenham 
alinhamento 
com a causa 
do Vetor Brasil 

    

  

           

E
x
e

c
u

ç
ã
o

 

Contato e 
articulação 
com as 
empresas       

           

Formalização 
da parceria       

           

M
o

n
it

o
ra

m
e
n

to
 

Gestão dos 
recursos       

           

Gestão da 
parceria        

           

Sistematização 
dos resultados 
com as 
parcerias       

           

Prestação de 
contas       

           

                                                      
32 Trussel e Parsons apud Cunha e Pereira (2011, p 06) afirmam que a Taxa de Eficiência de 

Captação = FUNDCONT (Fundraising Efficiency Ratio – FUNDCONT). 
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A
v
a
li

a
ç
ã
o

 
Realização da 
avaliação de 
processos e 
resultados 

   

           

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
O ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS: 

O roadmap tem como objetivo priorizar a implementação dos projetos do 

Vetor Brasil. Para este trabalho, propôs-se a definição de caminhos somente até 

2018, uma vez que os projetos são cíclicos e poderão ser replicados repetidas 

vezes.  

Foram utilizados como critérios de análise: o engajamento de stakeholders, 

risco, rentabilidade e o esforço de implementação. Os itens foram analisados 

considerando uma escala de índices de alto, médio e baixo impactos.  

O engajamento de stakeholders levou em conta o nível de esforço 

desprendido para engajá-los. Os riscos foram ponderados na medida em que os 

projetos poderiam representar mais ameaças no decorrer da operação. A 

rentabilidade destacou qual seria o impacto de retorno para a instituição alcançar a 

sustentabilidade financeira. O esforço de implementação avaliou o quanto o Vetor 

Brasil precisa se empenhar para vencer as dificuldades inerentes ao projeto.  

A ordem de implementação dos projetos também fora equacionada de acordo 

com o esforço. Nesse caso, considerou-se a abertura que o Vetor Brasil já possuía 

nos Governos para a articulação de projetos e a facilidade de implementação devido 

à exigência de investimento em infraestrutura, tanto física quanto organizacional. 

Dessa forma, em 2016, o primeiro projeto a ser implementado deveria ser o 

Projeto de Estágio, uma vez que esta figura já está incorporada às estruturas 

organizacionais da gestão pública. Nesse mesmo ano, o Projeto de Hunting também 

poderia ser iniciado, já que não depende de grandes operações para sua execução. 

Nesse projeto, o maior esforço se daria em razão do mapeamento de vagas e da 

construção do espaço para publicação das mesmas no portal do Vetor Brasil. O 

Projeto de Responsabilidade Social também se torna oportuno para ser realizado em 

2016, já que a sua operação não demanda grandes esforços, ficando a cargo 

somente do mapeamento e articulação com as empresas que se alinham à causa do 

Vetor Brasil.  

Em 2017, além da operação dos projetos iniciados em 2016, dois novos 
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projetos – Trainee via Consórcio Público e Aprendizes – também poderiam ser 

alavancados. O Projeto de Aprendizes, embora apresentando alta rentabilidade, é o 

que mais indica riscos. Para implementá-lo, a organização, além de investir na 

contratação de pessoas, precisa conceber estrutura física para acomodar os jovens 

aprendizes durante o período de formação. O Projeto de Trainee via Consórcio 

Público apresenta a possibilidade de escala do número de trainees, no entanto há 

que se considerar o esforço no que se refere ao engajamento dessas estruturas 

para esse tipo de contratação, dado que, de acordo com informações apuradas no 

Observatório de Consórcios e Federalismo do Brasil, não é comum a contratação 

desse tipo de serviço.   

No ano de 2018, todos os projetos estarão em andamento, porém, em etapas 

diferentes. Esse cenário vai requerer cada vez mais que a gestão do Vetor Brasil 

esteja profissionalizada, com foco em resultados, visando à sustentabilidade 

financeira.  

 

Figura 9 – Figura representativa da implementação de projetos 2016 -2018. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 



114 

10 CONCLUSÃO 

 O principal objetivo deste trabalho foi apresentar soluções que 

levassem à sustentabilidade financeira do Vetor Brasil. De acordo com o Termo de 

Referência, os esforços deveriam ser empreendidos na busca por construir uma lista 

priorizada de iniciativas com potencial para geração de receita, estruturação de 

projetos-piloto e negociações ao longo dos próximos anos, um roteiro de 

implementação de projetos-teste, a definição de macroindicadores do progresso da 

organização para atingir a meta de sustentabilidade e os projetos de 2016 para 

garantir os testes de hipóteses e de rentabilidade dos produtos. 

No âmbito do referencial teórico, foi possível compreender que as 

organizações do terceiro setor vêm enfrentando como desafio a profissionalização 

da sua gestão. Além disso, nos últimos anos, seus principais financiadores, como 

órgãos públicos e empresas privadas, têm demandado cada vez mais a mensuração 

dos resultados frente ao capital investido. A transparência, o diálogo com a 

sociedade, as parcerias e a disseminação do conhecimento adquirido estão entre os 

pilares que podem contribuir para a sustentabilidade das organizações.   

O Vetor Brasil, embora sendo uma organização recente, tem potencial para 

ampliar suas ações considerando que elas estão inseridas em um contexto de 

debate promissor no Brasil. A profissionalização da gestão pública por meio da 

definição de critérios para a seleção de profissionais para a gestão pública para 

cargos comissionados é um dos caminhos apontados que pode corroborar para que 

o Vetor Brasil se torne financeiramente sustentável.    

Este trabalho também realizou um benchmarking de experiências nacionais e 

internacionais que tinham ações alinhadas à causa do Vetor Brasil. Nosso objetivo 

foi entender como esses projetos estão inseridos no contexto local e quais as 

estratégias de financiamento de suas ações. Notou-se que a missão do Vetor Brasil 

agrega um modelo inovador de inserção de talentos na gestão pública. Ademais, as 

experiências pesquisadas possuem diferentes fontes de recurso – privadas ou 

públicas.  

Para entender como o Vetor Brasil se relacionava com seus principais 

stakeholders, este trabalho realizou entrevistas com gestores, financiadores e 

trainees, além de um potencial financiador. Nesse caso, concluiu-se que os gestores 

veem capacidade de ampliação das ações do Vetor Brasil, mesmo considerando a 
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limitação da contratação na gestão pública, que hoje se dá por concurso, cargos 

comissionados e estágios. Os financiadores, embora alinhados com a causa do 

Vetor Brasil, acreditam que a preocupação com a gestão dos seus projetos e a 

mensuração dos seus resultados devem ser as principais preocupações da 

organização. Os trainees, por sua vez, se mostraram empolgados com a 

participação no Programa, pois acreditam que ele atenda a uma necessidade vital 

na gestão pública – melhorar a qualidade dos serviços e inovar. O último ator do 

grupo de entrevistas, um potencial financiador, afirmou que as organizações 

privadas estão cada vez mais preocupadas em financiar projetos que estejam 

alinhados às suas causas, que, na maioria das vezes, se restringem à cultura, 

educação, meio ambiente e mobilidade. 

Na análise do survey, que comparou o perfil dos trainees da gestão pública e 

os ingressantes na carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental 

via concurso, constatou-se que, embora houvesse a expectativa de que os analistas 

tivessem um perfil diferenciado em relação aos trainees por serem jovens e 

iniciantes na carreira, ambos possuem características semelhantes e o desejo de se 

satisfazer profissional e pessoalmente.   

As recomendações trazidas com vistas a contribuir para que o Vetor Brasil 

seja uma organização financeiramente sustentável foram realizadas com base em 

todas as estratégias metodológicas usadas neste estudo. Utilizaram-se os principais 

pilares apresentados no referencial teórico e, com base nas entrevistas, foi possível 

maturar a causa e as consequências dos problemas e ter uma dimensão melhor do 

cenário do Vetor Brasil com a análise Swot. Assim, tendo um panorama, foi possível 

traçar recomendações para a organização a fim de que ela construa um cenário 

futuro sustentável financeiramente.  

Por último, atendendo às solicitações do Termo de Referência, propôs-se a 

realização de quatro projetos com potencial para geração de receitas no que 

concerne ao desenvolvimento e formação de líderes para inserção na gestão 

pública, além de um projeto que visa à captação de recursos por meio de 

investimento social privado.   

Por todo exposto nesta dissertação, conclui-se que a sustentabilidade 

financeira é um desafio para as organizações do terceiro setor. O Vetor Brasil atua 

com projetos que têm potencial para inovação e transformação social, operando em 

um cenário em que a profissionalização da gestão pública torna-se um tema 
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relevante. Para tanto, tem-se que considerar como objetivos a serem percorridos 

pela organização a profissionalização da sua gestão, a mensuração e a publicização 

dos seus resultados, bem como a possibilidade de diversificação de suas fontes de 

financiamento e portfólio de projetos. As congregações desses fatores podem 

constituir caminhos para que a sustentabilidade financeira da organização seja 

alcançada nos próximos anos. 
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APÊNDICE A – Lista de pessoas entrevistadas 

Governos 

N Nome Órgão público Estado 

1 Entrevistado 1 Secretaria de Governo e Gestão Estratégica MS 

2 Entrevistado 2 SP Negócios SP 

3 Entrevistado 3 Prodam Processamento de Dados Amazonas S.A. AM 

4 Entrevistado 4 Secretaria do Gabinete de Assuntos Estratégicos  MT 

5 Entrevistado 5 Secretaria de Educação do Estado de São Paulo SP 

6 Entrevistado 6 Secretaria de Governo do Estado de São Paulo SP 

 

 
Financiadores 

N Nome Organização Estado 

1 Entrevistado 1  Fundação Brava  SP 

2 Entrevistado 2 Fundação Lemann  SP 

3 Entrevistado 3 Fundação Arymax  SP 

4 Entrevistado 4 Itaú Unibanco  SP 

 

 
N Grupo focal Estado 

1 Participante 1  SP 

2 Participante 2 CE 

3 Participante 3 MT 

4 Participante 4 AM 

5 Participante 5 SP 

6 Participante 6 MT 

 
N Trainee egresso Estado 

1 Entrevistado 1  SP 
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APÊNDICE B – Questionário dos entrevistados – Gestores 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Formação: 

4. Cargo: 

5. Qual sua área de atuação? 

6. Tempo de atuação: 

7. Como você conheceu o Programa da Vetor Brasil? Já teve ou conhece outros 

Governos que tenham tido experiência com o Programa? 

8. Quais foram as motivações para contratação dos trainees? 

9. Como você acredita que os trainees contribuem para a melhoria da 

administração da gestão pública? 

10. Eles recebem formação adequada para as funções que lhe são designadas? 

11. Os trainees são designados para as áreas adequadas? 

12. Quais são os benefícios que os trainees recebem, incluindo salário ou 

bonificação? Qual cargo ocupam? Foi por comissão, estágio ou bolsa? 

Quantos cargos em comissão têm disponíveis e quantos trainees foram 

alocados na gestão? 

13. Os trainees são a ponte entre a inovação e a administração pública? 

14. Quais são os principais desafios na gestão desses profissionais? 

15. Você acredita na perspectiva de crescimento desse tipo de atuação na 

administração pública? Conhece outras experiências no Brasil ou exterior 

nesse sentido? 

16. Há perspectiva de contratação de novos profissionais? 

17. Pontos positivos e negativos. 
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APÊNDICE C – Questionário dos entrevistados – Grupo focal 

APRESENTAÇÃO: nome, idade, formação, tempo no programa, estado em 

que reside e Governo em que trabalha.  

MOTIVAÇÃO: quais foram as suas motivações para se inscrever no 

programa de trainee na administração pública? Por que e como vocês acham que 

contribuem para a administração pública? 

TRABALHO: como vocês se veem inseridos na gestão pública? Qual é o 

papel de vocês junto ao Governo? Como vocês se enxergam dentro da estrutura? 

Vocês conseguem desenvolver plenamente o trabalho de vocês?   

EQUIPE: como é o seu relacionamento com os servidores públicos? A equipe 

que você trabalha é qualificada? Suas ideias, propostas são bem aceitas? 

FORMAÇÃO: a formação recebida pelo Vetor Brasil dá subsídios suficientes 

para o desempenho das funções na área pública? 

VETOR BRASIL: quem é a referência quando precisam de apoio no Vetor 

Brasil? Qual é a sugestão para aprimoramento do programa?  

INOVAÇÃO: o que é inovação na administração pública? Como inovar na 

administração pública? Como as soluções são construídas? Vocês têm apoio dos 

gestores para isso? Como o Vetor Brasil consegue contribuir? 

DESAFIOS: qual é o maior desafio atual da administração pública? O que 

mudariam? Quais caminhos possíveis para buscar soluções? 

FUTURO: como vocês se veem daqui a cinco anos? Você já possui um plano 

de carreira? Ao final dos dois anos do programa, qual a contribuição que você 

espera deixar para a gestão pública? Você acredita efetivamente que contribui para 

trazer mais qualidade? O Programa de Trainee pode mudar a forma de acesso ao 

Governo? 

PONTOS POSITIVOS e PONTOS NEGATIVOS. 
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APÊNDICE D – Questionário dos entrevistados – Financiadores 

1. Cargo/ área do respondente  ____________________________________ 

2. Como você conheceu o Vetor Brasil?  

3. Conhece a missão do Vetor Brasil? Em que medida a missão da organização 

que representa está alinhada à missão do Vetor? 

4. Quais foram os motivos que levaram a organização a tomar a decisão de 

fazer a parceria com o Vetor Brasil? 

5. A sua organização acompanha os projetos desenvolvidos/implementados 

pelos trainees junto aos Governos? Caso positivo, de qual forma? 

6. Qual é a sua opinião sobre a gestão pública no Brasil atualmente? 

7. Quais resultados você espera que o trainee alcance ao final do Programa? 

8. Quais são as expectativas de mudança na gestão pública onde os trainees 

estão alocados ao final de seus Programas? 

9. Conhece iniciativas semelhantes ao Vetor Brasil no País ou em algum outro 

lugar do mundo? 

10. Em sua opinião, qual seria o maior diferencial do Vetor Brasil com relação à 

inovação na gestão pública atualmente? 
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ANEXO A – Termo de Referência 

MPGPP- FGV TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO FINAL 2016 

 

Associação sem Fins Lucrativos – Vetor Brasil 

Viabilidade financeira na alocação de talentos na gestão pública 

brasileira 

 

Antecedentes 

O Vetor Brasil trabalha unindo a demanda de jovens recém-formados que 

buscam impactar socialmente e Governos inovadores com projetos prioritários que 

demandem profissionais qualificados. Respondendo a essa demanda dos Governos 

por profissionais, em 2014, foi concebido o Programa de Trainees de Gestão 

Pública.  

O Programa responde a duas hipóteses: há jovens no Brasil interessados em 

impactar socialmente a partir do Governo e há Governos subnacionais com projetos 

prioritários e inovadores interessados em oxigenar suas equipes e potencializar sua 

entrega de resultados. 

Por tratar com jovens que não necessariamente viam no Governo uma opção 

de carreira, o Vetor Brasil tem o objetivo de promover uma experiência significativa 

para o jovem. Esse processo se dá pelo constante desenvolvimento do trainee a 

partir de treinamento, coaching e mentoring dos aprovados. Há também o apoio para 

realocação do trainee ao final do Programa – que leva de um a dois anos. 

Em 2015, o Vetor Brasil passou por um rápido crescimento. Com os bons 

resultados do programa-piloto, mais Governos se interessaram pela contratação dos 

trainees. Mais jovens também conheceram o projeto e 9.400 inscritos participaram 

da seleção para 2016. Isso resultou em 35 trainees sendo alocados em 11 

Governos: estaduais de Amazonas, Pará, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina e Prefeituras de São Paulo e Salvador. 

Para 2017, o Vetor Brasil busca alocar 80 trainees em 15 Governos. 

O modelo do Vetor Brasil, atualmente, não cobra pelos serviços prestados 

aos Governos. Seus custos são cobertos por doações da iniciativa privada 

(fundações, institutos de responsabilidade social, etc.). Os parceiros atuais do Vetor 
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Brasil são a Fundação Lemann, Instituto República, Fundação Brava, o Instituto 

Natura, o Instituto Arymax e a Universidade de Stanford. 

 

Situação-problema 

O Vetor Brasil é uma associação sem fins lucrativos. Atualmente, a 

organização não gera receitas e a operação se mantém a partir da doação de 

fundações e institutos. O Vetor Brasil não cobra nenhuma taxa pelo serviço prestado 

aos Governos. Essa cobrança não é realizada devido à restrição de alguns 

Governos de repassarem recursos para instituições com menos de três anos de 

operação. De toda forma, a organização planeja tornar-se financeiramente 

sustentável até 2020 a partir da cobrança de serviços como a própria alocação de 

trainees, treinamentos e outros. 

No que se refere a metas de crescimento, o Vetor Brasil tem superado seus 

objetivos de crescimento. 

 

Metas de crescimento do Programa de Trainees de Gestão Pública: 

Ano Meta em núm. de trainees Status 

2015 12 OK 

2016 1° semestre 35 OK 

2016 2° semestre 20 Em andamento 

2017 100  

2018 160  

 

Atualmente, o custo para seleção e formação de cada trainee é de 

aproximadamente R$ 17 mil. Com o aumento do número de trainees e ganhos de 

escala a partir da diluição de alguns custos fixos, o objetivo é chegar ao valor de R$ 

10 mil/trainee em três a cinco anos. 

Na estrutura de gastos, o Vetor Brasil conta com uma equipe de oito pessoas 

(quatro em tempo integral e quatro em tempo parcial), com espaço para aumento 

para até dez profissionais. Os principais custos do Programa são os treinamentos 

presenciais, que ocorrem duas vezes para cada turma de trainees e envolvem 

custos com transporte, alimentação e hospedagem. Durante uma semana, os 
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trainees participam de diferentes oficinas na área de setor público, habilidades 

técnicas e pessoais.  

  

Orçamento 2016: 

Item Valor 

Equipe, escritório, etc. R$ 400.000 

Treinamentos R$ 170.000 

Prospecção de Governos R$ 20.000 

Ferramentas para seleção, treinamentos, mentoring e coaching R$ 40.000 

Novos negócios R$ 40.000 

Comunicação e divulgação R$ 60.000 

Total R$ 730.000 

 

O Vetor Brasil assegurou sua operação para o ano de 2016 e está em 

processo de captação para os anos de 2017 e 2018. Com o atual cenário 

econômico, no entanto, a situação tem se tornado cada vez mais desafiadora. 

Diversos parceiros têm demonstrado a dificuldade em apoiar o Vetor Brasil, o que 

exige da organização a construção de alternativas para sua viabilidade financeira. 

Para suportar a ousada previsão de crescimento da organização, o Vetor 

Brasil precisa desenvolver iniciativas com potencial de geração de receita suficiente 

para cobrir os custos de seus programas atuais e futuros. 

O Vetor Brasil já mapeou algumas iniciativas com potencial de receita: 

1. Programa de estágios: a partir da cobrança de uma taxa por estagiário, o 

Vetor Brasil pode alocar e treinar estagiários para diferentes Governos. Por 

não ter fins lucrativos, pode oferecer esse serviço com maior qualidade do 

que as integradoras que trabalham no ramo atualmente, como o CIEE, a 

empresa SuperEstágios e outros. 

2. Contratação de trainees a partir de fundações e associações parceiras. O 

Vetor Brasil disponibilizaria trainees para o Governo, sendo o salário pago 

pelos parceiros. Como o trainee é contratado pelo Vetor Brasil, há uma 

cobrança de taxa de administração. 
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Objetivos 

Dado esse contexto, o grupo deverá realizar:  

 uma lista priorizada de iniciativas com potencial para geração de receita 

(detalhamento de potencial de receita em diferentes cenários, riscos jurídicos 

e de execução com Governos, esforço de implementação, principais 

estratégias, etc.); 

 estruturação da necessidade de projetos-piloto e negociações ao longo dos 

próximos anos (considerando os longos ciclos do Governo) para garantir a 

sustentabilidade;  

 roadmap de implementação de projetos-teste até 2020; 

 macroindicadores do progresso da organização para atingir a meta de 

sustentabilidade; 

 detalhamento do plano estratégico e projetos de 2016 para garantir os testes 

de hipóteses e de rentabilidade dos produtos (inclusive do projeto de 

estagiários). 

 

Abordagem 

 Análise das atividades do Vetor Brasil 

 Entrevista com os gestores e parceiros do Vetor Brasil 

 

Metodologia 

A ser desenvolvida pelo grupo 

 

Produtos 

 Relatório final, de 60 a 70 páginas, Times New Roman 12, espaço 1,5, 

acrescidas de anexos e referências bibliográficas, a ser protocolado na 

Secretaria de Registro da EAESP-FGV até 31 de julho de 2014. (2016) 

 Apresentação do relatório diante de banca, com participação de dirigente da 

organização envolvida. 

  

Conteúdo 

Relatório elaborado pela equipe contendo: 

 diagnóstico da situação e análise; 
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 proposta de medidas específicas e justificativas, além de procedimentos 

relacionados à implementação das medidas propostas. As medidas propostas 

devem ser priorizadas e diferenciadas para o curto, médio e longo prazos; 

 anexos: lista de participantes do grupo, o presente Termo de Referência, lista 

de pessoas entrevistadas, fontes de dados consultadas; 

 referências bibliográficas. 

  

Organização 

Vetor Brasil 

Endereço: Av. Paulista, 2202 – 6° andar – Cerqueira César – São Paulo – SP. 
 

Contatos e pessoas responsáveis 

Joice Toyota – Diretora executiva 

joice.toyota@vetorbrasil.com 

 

Michael Cerqueira – Líder de Relacionamento com Governos 

michael@vetorbrasil.com 


