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RESUMO 

A sociedade exige rápida melhoria e aumento de abrangência dos serviços 
públicos.  Mas, como recursos continuarão escassos, os governos precisam 
fazer mais com menos. Devido à proximidade com a população, a pressão é 
ainda maior nos municípios:  

 
“Ninguém vive na União ou no estado. As pessoas 
vivem no município.” – André Franco Montoro, ex-
Governador do Estado de São Paulo e Ministro do 
Trabalho do Presidente João Goulart.1 

 
Para aumentar a produtividade do município, é crucial melhorar a qualidade da 
gestão e da liderança. 
 
O Instituto Fundação João Goulart – FJG vem implantando, desde 2012, uma 
iniciativa inovadora: o Programa Líderes Cariocas – PLC. O PLC tem como 
objetivo principal identificar e desenvolver profissionalmente servidores com 
perfil e ambição positiva de liderança para, paulatinamente, assumir as 
posições mais estratégicas da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
 
O Programa Líderes Cariocas vem cumprindo seu objetivo. Entre os 
participantes do Programa, hoje 55% ocupam Cargos de Direção e 32% 
ocupam Cargos de Assessoramento.  
 
Um dos maiores desafios às inovações no setor público é sua efetiva 
institucionalização de maneira a permanecer gerando valor depois de uma 
eventual alternância de grupos de poder. Assim, talvez uma das maiores 
comprovações de sucesso do Programa Líderes Cariocas é que a nova 
administração da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro não só manteve o 
Programa com tem dado grande relevância ao Programa e a Fundação João 
Goulart. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Disponível em http://devoltaaopulsardasruas.blogspot.com.br/2009/07/frases-
de-franco-montoro.html 



 

APRESENTAÇÃO 

Case: Programa Líderes Cariocas - Acelerando a progressão de servidores 
com perfil e ambição positiva de liderança na Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro 

Razão Social: Instituto Fundação João Goulart 

Endereço: Rua Afonso Cavalcanti 455, 13º andar, Cidade Nova, Rio de 
Janeiro. 

Responsável pela inscrição: José Moulin Netto – Presidente do Instituto 
Fundação João Goulart 

- Tel: (21) 2976 1012 cel: (21) 99974-6692 

- E-mail: jmoulin@uol.com.br  

Constituição Jurídica: órgão da administração direta da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro. 

Número de colaboradores: 9 servidores em duas gerências 

Criado em 5 de março de 2012, a Fundação João Goulart – FJG é um instituto 
atualmente subordinado à Subsecretaria de Planejamento e Gestão 
Governamental, cuja titular é a Sra. Aspásia Camargo, que compõe o Gabinete 
do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro. A missão do Instituto Fundação João 
Goulart é desenvolver os líderes e gestores entre os cerca de 120 mil 
servidores públicos da administração direta e indireta, incluindo as empresas 
municipais como a Comlurb, IplanRio etc.  

A Fundação João Goulart – FJG provê serviços para diversos níveis. No 
desenvolvimento e contratação de todas suas capacitações, a FJG se 
preocupa com a parte prática. Aprender conceitos é muito importante, mas sem 
a parte prática é difícil fixar o aprendizado. Valoriza-se muito as experiências 
de capacitação que permitam o learning by doing.   

As iniciativas da FJG são inspiradas no Modelo de Competências da PCRJ e 
na definição de servidor abaixo: 

 



 

O CONTEXTO 
 
A população continuará exigindo serviços públicos mais abrangentes e de 
melhor qualidade. Como recursos continuarão escassos, os governos precisam 
fazer mais com menos. Assim, é ainda mais importante aumentar a eficiência e 
efetividade dos serviços públicos. Para isso, qualidade em gestão e liderança é 
crucial. 
 
Assim como a maioria dos órgãos públicos, a Prefeitura do Rio de Janeiro vive 
um grande desafio. Há um grande risco de perda capacidade de gestão e 
liderança. 
 
Em 2016, um grande percentual (33%) de servidores ocupando cargos de 
gestão e liderança era composto de: 

 7% de servidores cedidos de outros órgãos públicos estaduais e federais 

 26% de servidores comissionados não concursados, conhecidos na 
Prefeitura do Rio de Janeiro como “Estranho aos Quadros” 
 

 
Com a mudança de governo, como era previsto, a grande maioria destes 
servidores com experiência em gestão e liderança sairiam do governo. 
 
Mas, mais preocupante do que isto, é o fato de que dos servidores que 
ocuparam posições de gestão e liderança nos últimos 5 anos (DAS-8 ou 



superior), 34% já podem se aposentar em 2017 chegando à 49% em 2020, 
último ano desta administração. 
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O PROGRAMA LÍDERES CARIOCAS 

Para mitigar este problema e desenvolver os recursos humanos que aumentem 
a eficiência e a efetividade dos serviços de qualidade para a população, a 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro criou uma área dedicada a desenvolver 
líderes e gestores: o instituto chamado Fundação João Goulart – FJG.  
 
Entre as iniciativas da FJG, a principal tem sido o Programa Líderes Cariocas – 
PLC, que tem como objetivo, sob o fundamento da meritocracia, selecionar 
servidores com perfil, mas também com ambição positiva de liderança para, 
paulatinamente, assumirem as posições de maior impacto e levar a 
produtividade e o desempenho da Prefeitura a um novo patamar. Os 
participantes deste programa são chamados Líderes Cariocas. O PLC 
comporta no máximo 200 servidores. 
 
Devido ao prestígio do Programa Líderes Cariocas seus processos seletivo, 
que são abertas a todos os servidores, são muito competitivos e transparentes:  

 A última seleção teve 40 candidatos para cada vaga preenchida no 
Programa Líderes Cariocas.  

 
Neste momento a FJG está conduzindo um novo processo de seleção com o 
apoio da Universidade Estácio de Sá. Pela primeira vez, o processo seletivo 
tem como uma de suas etapas um curso de gestão para 400 servidores dos 
quais 100 entrarão no Programa Líderes Cariocas. 
 
Depois que entram, os Líderes Cariocas participam do Programa por um ciclo 
de dois anos, renováveis por mais um ciclo de 2 anos. A renovação para o 
segundo ciclo é feita através de uma banca que avalia o quanto o Líder Carioca 
se valeu do Programa e o quanto o Programa pode ainda contribuir para sua 
progressão. 
 
A FJG usa diversos indicadores para medir se está no caminho certo para 
alcançar os objetivos do Programa Líderes Cariocas, entre eles mede-se a 
efetividade em 1) Capacitação, 2) Integração e 3) Promoção. 
 

1. Capacitação:  

Os Líderes Cariocas se capacitam em algumas das melhores instituições 
nacionais e internacionais como, por exemplo, a Coppead, a Fundação 
Dom Cabral e Columbia University. São vários cursos que variam de curta e 
média duração: 16 a 180 horas. Quando adequado, há competição para 
participar dos cursos reforçando o conceito de Escassez. Sempre que 
possível, são cursos dados bem próximos às necessidades de utilização 
daquela capacidade, seguindo o conceito de just-in-time.  

 
2. Integração:  

Durante as capacitações os Líderes Cariocas demonstravam grande 
interesse na interação com os Líderes Cariocas de outras áreas. A razão é 
que uma rede informal de relacionamento de servidores de diversos órgãos 
agiliza e desburocratiza o processo de troca de informações e gera apoio 



em iniciativas que atravessam várias áreas da Prefeitura. Para dinamizar e 
institucionalizar este processo de integração a FJG criou uma iniciativa 
inovadora: Grupos Transversais de Trabalho – GTT. GTTs são formados 
por Líderes Cariocas de, no mínimo, três órgãos, reforçando o conceito da 
Transversalidade. 
 
Para reforçar o conceito de Reconhecimento, a FJG criou 3 prêmios anuais: 
o melhor GTT, o mais inovador e o mais popular em votação dos próprios 
Líderes Cariocas. 

 
3. Promoção:  

A FJG criou várias oportunidades de exposição da qualidade do trabalho 
dos Líderes Cariocas para os titulares de órgãos que são aqueles que 
podem convidar um Líder Carioca para posições estratégicas. Além dos 
GTTs cujos clientes são os titulares de órgão ou o Prefeito, a FJG criou o 
WELL (Workshop Executivo de Líder para Líder). São eventos em que um 
titular de um órgão apresenta aos Líderes Cariocas o funcionamento de seu 
órgão e relata um problema que enfrenta. Os Líderes Cariocas se dividem 
em grupos para gerar ideias que, ao final do evento, são apresentadas ao 
titular (“o cliente”) que escolhe as de maior interesse para implantar ou para 
solicitar a criação de um GTT. 
 
Além disso, a FJG provê um serviço de headhunting para os titulares: toda 
vez que têm uma posição estratégica vaga, a partir de um perfil definido 
pelo titular do órgão, a FJG apresenta alguns candidatos a serem 
entrevistados para aquela posição. Este processo já oportunizou muitas 
promoções para os Líderes Cariocas.  
 

Os Líderes Cariocas também tem o direito de avaliação de desempenho e 
metas individuais, com potencial de percepção de até dois salários adicionais. 
Um problema que se enfrenta com a avaliação de desempenho no setor 
público é que o avaliador se sente constrangido em dar uma nota inferior à 
máxima, pois pode ser interpretado como uma crítica injusta. Para mitigar esta 
questão, introduziu-se uma alteração. Todos os avaliados produzem 
antecipadamente uma auto avaliação, dando chance ao avaliador de apontar 
oportunidades de melhoria e desenhar um plano de aperfeiçoamento no 
desempenho. 
 
Recentemente, através de um patrocínio externo, um grupo selecionado de 
Líderes Cariocas está recebendo coaching profissional. Esta iniciativa, aliás, 
tem sido muito elogiada. 



 

OS RESULTADOS E A CONCLUSÃO 

O Programa Líderes Cariocas tem conseguido avançar na identificação e na 
aceleração da progressão dos servidores com perfil e ambição positiva de 
liderança. 
 
Através de pesquisas com os Líderes Cariocas, constata-se um aumento 
significativo da efetividade nos principais eixos de atuação do Programa 
Líderes Cariocas: 

1. Capacitação: melhoria contínua do grau de efetividade desde 2014. 
Atualmente alcançou 90% de efetividade. 

2. Integração: melhoria contínua do grau de efetividade desde 2014, 
especialmente como resultado dos GTTs. Atualmente também chegou 
próximo de 90% de efetividade. 

3. Promoção: mesmo depois de uma mudança de governo, dentre os 
atuais participantes do Programa Líderes Cariocas: 
- 55% ocupam Cargos de Direção 
- 32% ocupam Cargos de Assessoramento 

 
Abaixo links para dois vídeos com depoimentos dos Líderes Cariocas: 
 

 Vídeo oficial do Programa Líderes Cariocas (7 minutos): 
https://www.youtube.com/watch?v=eOYkqCk4Cag&feature=youtu.be  
 

 Breves depoimentos em um evento de fim de ano (4 minutos): 
https://drive.google.com/file/d/0B8DQ3A6odeSzWnQ2MnJMcnRXTXM/view 

 
Além disso, através dos Grupos Transversais de Trabalho – GTTs, o Programa 
Líderes Cariocas tem gerado valor para a Prefeitura como um todo, resolvendo 
problemas para os “clientes” internos: titulares de órgão, como os Secretários e 
Presidentes de empresas municipais, e o Prefeito. Estes “clientes” solicitam a 
FJG a formação de um GTT para a resolução de um problema específico. 
Depois de definido seus participantes com Líderes Cariocas de pelo menos três 
órgãos, o GTT apresenta um escopo e uma abordagem para validação dos 
“clientes”. Com isso, as chances de efetiva implantação aumentam muito, 
criando um forte engajamento dos Líderes Cariocas.  
 
Depois de vencida a resistência inicial, os GTTs se espalharam e já são mais 
de 50 para 16 órgãos entre secretarias e empresas municipais. A razão deste 
crescimento em tantos orgaos diferentes é, em boa parte, devido ao valor que 
os GTTs têm gerado para seus “clientes”. Um exemplo foi o depoimento de um 
dos Secretários. Segundo ele, o produto de um dos GTTs que solicitou 
economizou um milhão de Reais para a Prefeitura, valor de uma proposta de 
uma consultoria internacional para entregar o mesmo resultado! 
 
A efetividade dos GTTs é medida com três indicadores. Em uma pesquisa, os 
Líderes Cariocas avaliam a iniciativa dos GTTs entre Efetiva ou Muito Efetiva: 

1. Geração de valor para a Prefeitura do Rio de Janeiro: 83% 



2. Melhoria de suas habilidades de gestão de projetos: 84% 
3. Aumento de sua rede transversal de contatos: 97% 

 
Em 2016 o Programa Líderes Cariocas foi tema de uma matéria da Revista 
Época: “Há talentos no setor público, mas são poucos”:  
 

http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/02/escassas-iniciativas-para-
atrair-talentos-para-o-setor-publico-no-brasil.html 

 
Talvez a maior comprovação de que o Programa Líderes Cariocas vem 
trazendo bons resultados seja o fato de que a nova administração da Prefeitura 
vem dando grande relevância ao Programa e também a FJG cuja estrutura 
está dobrando de tamanho. Com isso, além de novidades para o Programa 
Líderes Cariocas, como a nova seleção, a FJG propôs metas bem audaciosas, 
como a de promover curso de capacitação em fundamentos de gestão 
municipal para 10 mil servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro.  
 
Em conclusão, a Fundação Joao Goulart, sob a égide da meritocracia, vem 
buscando implantar iniciativas inovadoras em desenvolvimento de líderes e 
gestores públicos. Nos últimos anos, vem frequentemente se inspirando em 
três conceitos principais que compõe o acrônimo TER: 
 

Transversalidade 
Escassez 
Reconhecimento 

 
O Programa Líderes Cariocas é a principal iniciativa da Fundação João Goulart 
e tem comprovado ser efetivo na identificação e na aceleração da progressão 
dos servidores com perfil e ambição positiva de liderança. 
 



 

ANEXO 1 - RECONHECIMENTO 
 

O Instituto Fundação João Goulart foi criado em março de 2012 assim como a 
primeira turma do Programa Líderes Cariocas. É importante listar as pessoas 
que criaram e ajudaram a desenvolver o Programa Líderes Cariocas. Além dos 
presidentes: 

 Entre março de 2012 e fevereiro de 2013: Rodolfo Coelho  

 Entre fevereiro de 2013 e abril de 2014: Paulo Pellon  

 A partir de abril de 2014: José Moulin Netto 

Teve importante participação, por ordem de tempo de dedicação, as 
Assessoras: 

 De 2012 até dezembro de 2014: Patricia Guimaraes que ajudou a criar e 
foi um dos pilares para o fortalecimento e desenvolvimento do Programa 
Líderes Cariocas - PLC 

 Desde 2014: Roberta Colosimo cuja principal responsabilidade tem sido 
os Grupos Transversais de Trabalho - GTTs 

 De 2012 a julho de 2014: Elen Barreto, na época uma Líder Carioca, que 
contribuiu significativamente nos primeiros anos do PLC. 

Além destas servidoras, também tiveram papel importante para o avanço do 
Programa Líderes Cariocas, a partir de 2014, as servidoras Maíra Oliveira e 
Barbara Nascimento, ambas também Líderes Cariocas. 

Todas as três servidoras Líderes Cariocas que atuaram e saíram na FJG 
assumiram cargo de gerência, representando uma clara progressão de 
carreira. 

Desde o início de 2017, Ana Cláudia Lescaut, também uma Líder Carioca, tem 
sido a Gerente do Programa Líderes Cariocas com a assistência do servidor 
Mauro Medina. 

 



 

ANEXO 2 – GRÁFICOS DE RESULTADOS 
 

Avaliação dos Grupos Transversais de Trabalho - GTTs 
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Efetividade do Programa Líderes Cariocas - PLC 
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