
TRANSFORME 
com o Vetor Brasil



Nosso sonho grande é ver governos mais eficientes entregando 
mais serviços de qualidade a quem precisa.

Somos essa alavanca.



O Vetor Brasil identifica e 
desenvolve talentos que 
alavancam a eficiência do 
setor público e reduzem as 
desigualdades sociais do 
país



A gestão de pessoas  no setor público não é percebida como 
estratégica pelo alto e médio escalão, reforçando a cultura 

“cartorial” dos RHs.



Para iniciar a mudança de cultura para uma Gestão Estratégica de 
Pessoas é necessário desenvolver a capacidade institucional das 

lideranças de gestão de pessoas



O que é uma gestão estratégica de pessoas?
● Conexão da atuação do RH com a capacidade de estruturar e implementar políticas de pessoas alinhadas à estratégia do 

governo. 
● Quando acontece, amplia o engajamento e satisfação pessoal dos profissionais, assim que entendem melhor suas 

contribuições e estabelecer uma relação saudável com todo time.
● A atuação de uma gestão estratégica de pessoas exige uma mudança cultural do RH cartorial para uma integração dos 

subsistemas de RH. 



Como atrair e manter pessoas qualificadas nos municípios?

DESENVOLVIMENTO ENGAJAMENTO 
NO TRABALHO NO 
SERVIÇO PÚBLICO

DIAGNÓSTICO DO 
CONTEXTO 

POLÍTICO E LOCAL

LIDERANÇA 
CENTRAL

GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS

Conhecer o contexto 
local do governo e suas 
prioridades. Mapear as 
principais necessidades 
para gerar valor na 
mudança.

Integração das ações dos 
subsistemas alinhados para 
as competências essenciais 
de gestão de pessoas no 
Governo.  Ações 
estratégicas, como atração 
e seleção, desempenho, 
desenvolvimento e outras 
ações importantes para a 
área.

Planejamento de ações que 
apoiem os profissionais 
para o seu crescimento no 
desafio que ocupa, como 
também nos desafios do 
serviço público. Ações como  
trilhas formativas, melhores 
práticas e outras ações sob 
demanda para o 
desenvolvimento de 
pessoas e de lideranças na 
pasta.

Uma unidade central que 
estabeleça políticas para 
atuação do RH local. Com a 
definição das práticas de 
seleção, remuneração, 
gestão do desempenho e do 
desenvolvimento.
Importante a construção de 
legitimidade, com 
transparência dos limites 
entre política e gestão.

Produzir um ambiente 
saudável que propicie o 
engajamento do 
colaborador tendo como 
resultado uma melhoria de 
serviços para a sociedade. 
Fatores que impactam no 
engajamento, por exemplo, 
são valorização, clareza da 
estratégia, autonomia, 
segurança psicológica, 
confiança e transparência. 
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