Relatório Anual 2009
INTRODUÇÃO
2009 foi um ano muito intenso para o CLP. Não só por ser véspera de
ano eleitoral, mas porque tivemos eventos e mudanças significativas. Passamos por
cima de uma crise financeira internacional e nacional, mudamos nosso site e logotipo,
realizamos e participamos de fóruns, seminários e programas de intercâmbio, fomos
convidados para debates e acabamos nas páginas da The Economist.
Este relatório anual conta, evento a evento, mês a mês, o que aconteceu de mais
importante em nosso 2009.
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O BRASIL E A CRISE
Personalidades brasileiras
discutiram medidas
contra a crise econômica.
Em março, o CLP reuniu um seleto grupo de personalidades nacionais dos setores público e privado
para discutir os efeitos da crise econômica internacional no Brasil. No encontro, discutiu-se quais
medidas deveriam ser tomadas para amenizar as consequências da crise. E também o papel do líder
em coordenar expectativas e identificar prioridades para promover mudanças transformadoras.

Debatedores
Pedro Parente: Engenheiro, vice-presidente do Grupo RBS e ex-Ministro da Casa Civil e do Planejamento.
Luiz Paulo Vellozo Lucas: Deputado Federal (PSDB-ES) e presidente do Instituto Teotônio Vilela.
Abilio Diniz: Administrador de empresas e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar.
José Roberto Mendonça de Barros: Economista, sócio da consultoria MB Associados e ex-secretário
de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

Da esq. para a dir.: Felipe d’Ávila, Pedro Parente,
Abilio Diniz, Paulo Vellozo e José Roberto Mendonça
de Barros durante o debate “O Brasil e a Crise”.
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INOVAÇÕES NA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Logomarca, site, Relatório Institucional
e Boletim Informativo. Em 2009,
reestruturamos nossa comunicação.
O ano de 2009 também foi marcado pela estruturação da comunicação institucional do CLP. Durante o primeiro
semestre, realizamos quatro projetos principais:
1. Reestruturação da Logomarca (março)
Modernizamos a logomarca para traduzir melhor o perfil da organização: séria, dinâmica, responsável e prática.
2. Site CLP 2.0 e Redes Sociais (abril)
A criação de um novo site possibilitou informar, de maneira objetiva, a missão da organização, seus projetos
e novidades. E disponibilizou todo o conteúdo – como vídeos de palestras e publicações – para o público ter acesso
ao nosso conhecimento.
Além do novo site, estamos presentes nas principais redes sociais: Youtube| Facebook| Twitter. Assim, podemos
engajar a população nas causas defendidas pelo CLP e compartilhar informações sobre o tema da liderança pública.
Outra vantagem foi otimizar tempo e dinheiro. A nova estrutura do site permite que a própria equipe CLP atualize
as informações, zerando os custos de manutenção do site.
3. 1 Relatório Institucional (maio)
Em maio, publicamos o 1 Relatório Institucional com informações sobre os projetos de 2008 e do primeiro semestre
de 2009. Este projeto foi importante para divulgar as atividades realizadas durante o primeiro ano da instituição
e detalhar as características institucionais do CLP.
4. Boletim Informativo
O Boletim Informativo foi desenvolvido para envolver sua rede de colaboradores, mantenedores, parceiros e gestores
públicos nas conquistas do CLP. O objetivo é divulgar informações de projetos, publicações, atividades e eventos
pertinentes à organização. Foram realizadas 14 publicações ao longo do ano.
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SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO

Ferramentas de liderança
e gestão para prefeitos
e secretários de Educação.
Dezesseis prefeitos de diferentes partidos e Estados, além de seus respectivos secretários de Educação, receberam, com
o Seminário de Educação, ferramentas de liderança e de gestão. Isso vai ajudá-los a definir seus objetivos, negociar suas
prioridades e mobilizar a sociedade a se engajar no processo de mudanças transformadoras na Educação municipal.
Na primeira parte, foram discutidos assuntos como Gestão do Ensino, Boas Práticas na Educação, Inovações
Curriculares e Valorização do Professor.
Na segunda parte, o debate concentrou-se em torno dos aspectos da liderança pública, a partir dos temas: Construindo
a Visão da Educação, Formação de Equipe, Gestão de Conflitos, Garantir o poder de mobilizar e comunicar as
mudanças transformadoras e Assumir compromissos e metas para a educação municipal.

Palestrantes
Entre os palestrantes, estavam:
Claudia Costin, ex-ministra e atual secretária de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Mozart Ramos, presidente-executivo do Todos Pela Educação.
Gabriel Chalita, ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo e atual vereador.
Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna.
Os economistas André Portela (FGV-SP), Marcelo Néri (FGV-RJ) e Naércio Menezes (Ibmec-SP e FEA-USP).

Claudia Costin conta sobre sua experiência como
Secretária de Educação Municipal do Rio de
Janeiro durante o Seminário de Educação.
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XXI FÓRUM NACIONAL

Crise mundial, o tema
do debate em 2009.
Com a finalidade de oferecer propostas concretas para a modernização da sociedade brasileira, o Fórum Nacional (INAE)
reúne, todo ano, os principais economistas, sociólogos e cientistas políticos do país. Em 2009, a crise mundial foi tema
do debate, com o título: Na crise global, o novo papel mundial dos BRICS (BRIMCs?) e as oportunidades do Brasil (crise
como oportunidade, através do plano de ação).
O evento contou com a presença de lideranças dos meios político e empresarial, como a ministra Dilma Rousseff
(Casa Civil), Henrique Meirelles (presidente do BC), o governador José Serra (SP) e os empresários Jorge Gerdau
(Gerdau) e Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza).
Luiz Felipe d’Ávila foi nosso representante e palestrante no evento. O CLP participou da Sessão de Encerramento
com o tema “O Brasil e a Cultura da Esperança”. O discurso de Luiz Felipe está publicado no livro Na crise global,
as oportunidades do Brasil e a cultura da esperança.

Artigo de Luiz Felipe d’Ávila “O Brasil e a cultura da esperança”
publicado no livro do XXI Fórum Nacional.
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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO
Três pesquisadores
estrangeiros fazem
seu summer job no CLP.
Como parte de seu programa de intercâmbio com instituições orientadas para a liderança pública, o CLP recebeu a visita
de três pesquisadores de universidades dos Estados Unidos. Os relatórios finais dos summer jobs desenvolvidos por dois
deles serão publicados pelo CLP em 2010.
O primeiro visitante foi Samuel Downing, entre junho e agosto. Mestrando em políticas públicas e planejamento urbano
da Kennedy School of Government da Universidade Harvard, Sam redigiu um estudo sobre a reformulação do Plano
Diretor da cidade de São Paulo.
O CLP também abrigou, no mesmo período, o pesquisador Oliver Stuenkel, mestre pela mesma instituição. Em colaboração
com nosso diretor-presidente, dedicou-se à elaboração de um position paper com recomendações para a política
externa brasileira. Entre setembro e dezembro de 2009, Oliver ainda retornaria ao CLP para uma segunda rodada
de pesquisas, voltadas para a elaboração da nossa metodologia de liderança pública.
Finalmente, entre agosto e setembro, recebemos também a estudante de graduação Giovanna Campagna,
da Universidade Princeton, que desenvolveu um estágio no CLP.
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SEMINÁRIO DE LIDERANÇA EM GOIÁS
Luiz Felipe d’Ávila foi
nosso palestrante em Goiás.
O diretor-presidente do CLP, Luiz Felipe d’Ávila, foi um dos palestrantes do “I Seminário de Liderança Pública
e Programa de Modernização da Gestão Pública”, organizado pelo deputado estadual Thiago Peixoto (PMDB)
e promovido pela Assembléia Legislativa de Goiás.
O público do evento incluía prefeitos, secretários municipais e profissionais envolvidos com a administração pública.
A palestra do CLP abordou a importância da liderança pública para a eficiência do modelo administrativo voltado
para resultados.

http://www.youtube.com/user/
thiagopeixoto06#p/u/37/B8ZLwXHsE6M

http://www.youtube.com/watch?v=YsTivKiADE0

Luiz Felipe d’Ávila é entrevistado pela TV Assembléia –
“Modernizar a Gestão Pública de Goiás é preciso e possível”.

Luiz Felipe d’Ávila concede entrevista ao
Bom Dia Goiás /TV Globo.
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ARRANJOS LOCAIS
Onze Municípios no Arranjo de
Desenvolvimento Educacional.
O CLP, em conjunto com o Movimento Todos Pela Educação e a Prefeitura de Votuporanga – SP, realizou, com
11 municípios da região, o primeiro Arranjo de Desenvolvimento Educacional. O objetivo foi iniciar a união dessas
cidades na busca de melhorias na educação pública, com o comprometimento de atingir melhores índices no IDEB
e identificar os desafios comuns. O Movimento Todos pela Educação tratou das metas de educação propriamente
ditas, enquanto o CLP auxiliou os prefeitos na liderança do processo.

Luiz Felipe d’Ávila fala aos secretários de educação
sobre a importância da liderança para a realização
do Arranjo de Desenvolvimento Educacional.
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1ª- PUBLICAÇÃO CLP PAPERS
Professor Ricardo Hausmann,
de Harvard, é o
destaque da publicação.
A primeira edição dos CLP Papers apresenta o artigo escrito pelo professor Ricardo Hausmann (Harvard University),
resultado de uma apresentação realizada para o CLP em São Paulo em agosto de 2008.
Em “Um diagnóstico do crescimento econômico brasileiro”, Hausmann esclarece os desafios que nos impedem
criar a base fiscal para uma aceleração sustentável do crescimento.
A publicação se destina a debater os principais temas da agenda institucional brasileira, de modo a estimular
os líderes políticos a liderar mudanças e políticas públicas transformadoras. Os CLP Papers serão escritos tanto
por nossos colaboradores mais diretos como também por especialistas externos especialmente convidados.

Ricardo Hausmann durante a apresentação do estudo
“Diagnóstico do Crescimento da Economia Brasileira”
publicado pelo CLP Papers.
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FESTIVAL TRIP DE POLÍTICA
Revista Trip convida CLP para
debater sobre corrupção
e internet na política.
O CLP participou do debate sobre política da primeira edição do Festival Trip de Política <http://revistatrip.uol.com.br/blogs/
festival/2009/10/20/politica-sem-gravata.html%29> , da Revista TRIP. Como a política normalmente está confinada a salas
de aula ou a plenários, a proposta do debate é levá-la para as ruas e aproximá-la dos jovens. O fórum de discussão reuniu
pessoas com diversos tipos de envolvimento com a política. Na ocasião, Luiz Felipe d’Ávila debateu com Fernando Gabeira
(deputado federal), Ronaldo Lemos (colunista da TRIP) e Fernando Luna sobre corrupção e o uso da internet na política.

http://www.youtube.com/watch?v=5lHnv-h7lVo&
feature=SeriesPlayList&p=70581176465946E2
http://www.youtube.com/watch?v=9sJuSL8r5lc&
feature=player_embedded

Vídeos das palestras do Festival de Política da Revista TRIP.
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AGENDA 2011
Recomendações para o próximo
Governo e o próximo Congresso.
Esse projeto do CLP consiste na elaboração de uma série de position papers com recomendações para
o próximo governo e o próximo Congresso em cinco grandes áreas de políticas públicas. A originalidade
da nossa Agenda 2011 está na ênfase dada aos desafios adaptativos que os líderes públicos teriam pela
frente na implementação dessas propostas.
Em 2009, realizamos os debates relativos aos três primeiros temas do projeto. Todos esses papers serão
publicados pelo CLP no primeiro semestre de 2010.
O primeiro workshop da Agenda 2011 foi em 30 de outubro, sobre Política Externa. O diretor-presidente
do CLP, Luiz Felipe d’Ávila, apresentou o trabalho “O desafio de tornar a política externa relevante”, enquanto
o pesquisador-visitante Oliver Stuenkel apresentou o paper “Brazil’s foreign policy strategy”. Os debatedores
desse painel foram o embaixador Rubens Barbosa e os cientistas políticos Sérgio Fausto (iFHC) e Ricardo Sennes
(Prospectiva Consultoria).
Nessa mesma data, no painel da tarde, o tema debatido foi Segurança Nacional. A base da discussão foi o
paper “Mercados Ilícitos Globais e Segurança Pública: Temas Emergentes e Políticas de Controle”, elaborado
pelo professor Leandro Piquet Carneiro (USP). A mesa de debates foi composta pelo general Adhemar da Costa
Machado Filho (Centro de Comunicação Social do Exército) e pelo delegado André Dahmer (Coordenador de
Planejamento e Projetos Estratégicos da Polícia Civil do Estado de São Paulo).
O terceiro workshop da Agenda 2011, sobre o tema Produtividade do Estado, foi realizado no dia 3 de dezembro.
O economista Marcos Mendes (Consultoria Legislativa do Senado Federal) apresentou o paper “Controle do gasto
público: reformas incrementais, crescimento e estabilidade macroeconômica”. Os debatedores do painel foram o
economista Fernando Veloso (IBMEC-Rio) e os cientistas políticos George Avelino (FGV-SP) e Rogério Schmitt (CLP).
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SEMINÁRIO DE LIDERANÇA PÚBLICA
EM CANOAS (RS)
Setecentos servidores
municipais participam
de seminário.
O CLP esteve na cidade de Canoas (RS), onde ministrou o curso de Liderança Pública para 700 servidores municipais,
entre secretários, coordenadores, chefes de unidades técnico-administrativos e assessores do funcionalismo municipal.
O convite foi feito pelo atual prefeito Jairo Jorge (PT), um dos prefeitos CLP.

Prefeito Jairo Jorge da cidade de Canoas-RS fala para 700
servidores municipais durante o Seminário de Liderança.
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THE ECONOMIST

CLP na mais importante
revista britânica de economia.
Na edição de 14 de novembro, a importantíssima revista britânica The Economist citou o Centro de Liderança Pública em
seu mais recente relatório especial sobre o Brasil: “Getting it together at last”.
A referência aos seminários nacionais para prefeitos promovidos pelo CLP aparece na seção do relatório dedicada aos
melhores exemplos de práticas inovadoras no setor público brasileiro.

Capa da revista britânica
The Economist de novembro de 2009.

Página 11 – referência ao CLP.
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