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Via Lactea
- 13 Bilhões de anos
- Entre 100 e 400 

Bilhões de Estrelas 
(dentre elas o Sol)
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Planeta Terra
- 4,5 Bilhões de anos
- 8,7 Milhões de 

espécies

Nós estamos 
aqui
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Evolução da 
Espécie

- Homo Erectus 2 
milhões de anos

- 70 mil anos atrás 
pouco impacto no 
planeta

Nós estamos 
aqui
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Yuval Noah Harari
- Cooperar com 

Flexibilidade e em 
larga escala

- Abelhas larga escala 
e baixa flexibilidade

- Chimpanzé alta 
flexibilidade e baixa 
escala
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Humano
- Capacidade de 

cooperar e produzir 
tecnologias e 
inovação
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Preço da Evolução
- Escravidão
- Objetificação de 

corpos femininos e 
negros

- Genocídio de povos 
originários

- Exclusão
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Recorte Racial
- Ultimo país a abolir a 

Escravidão mercantil
- 40% de todos os 

escravos das 
Américas

- 55% da População Brasileira
- 15% do Judiciário
- 30% dos Senadores
- 20% dos Deputados Federais
- 20% do PIB
- Desemprego é 50% maior na população Negra
- Negros ganham 67,8% dos rendimentos dos 

não negros
- 75% população carcerária
- 70% das pessoas em situação de extrema pobreza
- A cada 23 minutos uma pessoa negra morre
- A cada 10 anos de Brasil 7 >  período Escravocrata





Um programa sobre 
pessoas e pelas pessoas,

construído a muitas mãos. Existimos para 
cocriar e disseminar experiências de gestão 
de pessoas que dão certo nos mais diversos 
lugares do país, gerando resultados que 
ultrapassem ciclos governamentais, que 
sejam relevantes, perenes e sustentáveis.  

Quem 
somos
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Política de Atração 
de Talentos 

Mapeamento de 
cargos críticos 

Processos de ampla 
concorrência 

Entrevista por 
competências 

Metas voltadas para 
resultados

Rotinas mensais de 
acompanhamento 

Avaliação de 
desempenho 

Diagnóstico de 
Competências 

Planos e Programas 
de Desenvolvimento

Monitoramento do 
engajamento 

Preparação de 
lideranças 

Cultura de Feedback 

Política de Seleção

Mudança de cultura

2. PRÉ-SELEÇÃO 3. DESEMPENHO 4. DESENVOLVIMENTO1. ATRAÇÃO 5. ENGAJAMENTO

OBJETIVO

Apoiar estados e municípios para que tenham 
lideranças capazes e comprometidas em 
entregar resultados para a sociedade nos 
cargos mais estratégicos do governo

COMO

Através da implementação de 
políticas exclusivas para lideranças 
do 1º ao 3º escalão, como é feito 
nos países integrantes da OCDE

Sistema de alta direção

O Programa Fortalecer 



Obrigado!
lucascardoso@institutogesto.org.br


