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Bem-Vindo à 
Fundação João Pinheiro 

A Fundação João Pinheiro é uma instituição de pesquisa e ensino com 

50 anos de experiência, fonte de conhecimento e informação para o 

Estado de Minas Gerais e para o Brasil. A Escola de Governo Professor 

Paulo Neves de Carvalho, diretoria da Fundação João Pinheiro, é 

responsável pela formação de gestores públicos, desenvolvendo agen-

tes de mudança dentro de governos. 

Nas últimas décadas, os desafios públicos se tornaram cada vez mais 

complexos, exigindo dos profissionais que atuam no setor público 

competências mais robustas para encontrar soluções e aplicá-las nos 

diversos contextos que atuam, em todas as esferas e todos os poderes. 

Acreditamos que qualquer transformação realizada neste país, aconte-

cerá por meio das pessoas, em especial, daquelas que impactam, em 

maior ou menor medida, a vida de milhões de pessoas diariamente por 

meio do seu trabalho. 

Nosso propósito é desenvolver estas pessoas,

Bem vindo, 

Helger Marra Lopes

Presidente da Fundação João Pinheiro
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Institucional

O Programa de Liderança para a Retomada Econômica é uma iniciativa da Escola 

de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João 

Pinheiro (FJP) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

(SEDE-MG), com apoio da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (ARMBH), Agência de Promoção de Investimento e Comércio 

Exterior de Minas Gerais (INDI) e Associação Mineira de Municípios (AMM). 



| SOBRE O LRE

| O DESAFIO

O Programa de Liderança para 

a Retomada Econômica apoia 

prefeitos, secretários de desen-

volvimento econômico e outras 

lideranças econômicas locais a 

desenvolver as competências 

necessárias à identificação, 

criação e entrega de soluções 

para recuperação econômica 

pós-COVID-19. Além disso, 

apoia as equipes municipais no 

planejamento, criando ações 

concretas para superação deste 

difícil momento da economia 

nacional.

Com conteúdo prático, casos 

com protagonistas e profes-

sores experientes, o Programa 

busca desenvolver lideranças 

econômicas que tenham 

capacidade de atrair investi-

mentos, desenvolver negócios e 

impulsionar a geração de 

empregos através de políticas 

econômicas de sucesso. 

A Pandemia de COVID-19 gerou 

impactos substantivos sobre o 

PIB mineiro, com fechamento 

de empresas e redução de 

postos de trabalho. 

Para iniciar um processo consis-

tente de recuperação, as 

lideranças locais e regionais 

precisam se preparar para 

liderar políticas economicas, 

que melhorem a vida dos 

cidadãos. O desafio é criar 

conhecimento econômico para 

elaboração de políticas efetivas 

que ampliem os investimentos 

locais, criem melhores ambien-

tes de negócio e fomentem a 

geração de empregos e o 

empreendedorismo, fortalen-

cendo o papel das lideranças 

locais para mobilizar esforços e 

recursos na direção correta, 

ampliando a capacidade de 

superação deste contexto de 

adversidade. 



| CONTEÚDO

COMO CRIAR CONDIÇÕES E 
AÇÕES PARA QUE O 
MUNICÍPIO ATRAIA 
INVESTIMENTOS?

COMO LIDERAR A MELHORIA DO
AMBIENTE DE NEGÓCIOS LOCAL, 
PROMOVENDO A CRIAÇÃO, 
RETENÇÃO E EXPANSÃO DE 
NEGÓCIOS? 

COMO FORMAR PESSOAS 
PARA O EMPREGO E 
FOMENTAR O ECOSSISTEMA 
EMPREENDEDOR LOCAL?

COMO UTILIZAR OS INSTRUMENTOS 
DE PLANEJAMENTO URBANO PARA 
ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO 
LOCAL?

Articulação Estratégica para identificar desafios e caminhos
 
O LRE foi construído em cima de desafios reais que os municípios enfrentam, orientando todo o 

processo de desenvolvimento dos participantes. A partir de entrevistas com lideranças locais, 

secretários, subsecretários e outros atores estratégicos e da experiência da Escola de Governo 

Professor Paulo Neves de Carvalho, definimos desafios críticos para os municípios neste momen-

to de crise e consolidamos competências e habilidades que vão apoiar as lideranças municipais 

a enfrentá-los. 

Desafios Chave

Negócios giram em torno de pessoas, 

e queremos apoiar as lideranças a criar 

articulações com atores estratégicos 

para atender a demanda por formação 

profissional em nível local e construir 

iniciativas de fomento ao empreende-

dorismo local e valorização da cultura 

empreendedora.

Apresentamos formas de construir 

planos e estratégias para atração de 

investimentos com base em dados e 

análise do mercado. Você também 

aprenderá como consolidar a marca e 

identidade local, construindo ferra-

mentas de suporte para executar 

políticas de atração de investimento a 

partir de planos e estratégias munici-

pais.

Apoiaremos os líderes a compreender a 

importância e como identificar os obstáculos para 

que empreendedores comecem e expandam seus 

negócios e a construir políticas de simplificação 

ou desburocratização que efetivamente 

melhoram o ambiente de negócios local.  

Queremos que as lideranças sejam capazes de 

utilizar os instrumentos de planejamento munici-

pal para organizar e promover o desenvolvimento 

local, oferecendo segurança à quem empreende. 

Também buscamos que as lideranças sejam 

capazes de executar contratações de serviços 

públicos que reduzam custos e melhorem a 

infraestrutura local.



| ESTRUTURA DO PROGRAMA

Formação de Lideranças
Formação feita de líderes para líderes. Educação executiva de alto nível para apoiar lideranças 

municipais nos principais desafios enfrentados e módulo específico de liderança com foco na 

gestão de pessoas. 

Formação de Equipes
O currículo não se limita às lideranças e se constitui, também, em apoio direto às equipes 

municipais na consolidação de propostas e planos para o processo de recuperação, mobilizando 

a estrutura das prefeituras para o mesmo objetivo.

Foco em soluções e experiências 
O currículo foi construído com foco em soluções e experiências de sucesso visando criar 

oportunidades para que novos negócios floresçam

Certificação Fundação João Pinheiro 
Receba certificação da Fundação João Pinheiro a partir da integralização da carga horária.

28 horas de formação 

executiva realizada em 

dois finais de semana. 

Cada turma atenderá 25 

municípios e 2 lideranças 

de cada município.

8h de Workshops com as 

equipes de desenvolvi-

mento econômico do 

município para apoio na 

construção de um plano 

de retomada

Orientações adicionais e 

experiências de sucesso 

para consulta e inspiração 

na construção de políti-

cas econômicas de 

desenvolvimento local

Educação
Executiva

28h

Workshops

8h

Caderno 
de Práticas



Aprenda com quem lidera 
O LRE foi desenvolvido por uma equipe multidisci-

plinar de pesquisadores experientes de renome 

nacional e internacional, que estão à frente das 

principais discussões sobre políticas públicas, bem 

como líderes públicos que atuam no Governo de 

Minas Gerais, com apoio de líderes municipais. 

Currículo desafiador
Curso com conteúdos cuidadosamente seleciona-

dos e baseados em evidências e aplicação prática 

em desafios reais para que você aprenda a entre-

gar resultados.

Criação de Rede
Conheça outras lideranças e crie relacionamen-

tos com indivíduos que atuam fora da sua orga-

nização e que compartilham e entendem seus 

desafios. 

Metodologias diferenciadas
Aprenda com diferentes métodos, adequados 

aos desafios específicos que você vive com 

entregas reais e desafiadoras. 



| INSCRIÇÕES E SELEÇÃO

| QUEM PODE PARTICIPAR

Poderão se inscrever Prefeitos, Vice-Prefeitos e 

Secretários de Desenvolvimento Econômico 

(ou correlatos em municipios que não tenham 

esta secretaria em sua estrutura). Será consid-

erada apenas uma inscrição por município, 

devendo constar nela os dados dos dois partic-

ipantes. 

Teremos 06 turmas gratuitas em 2021

| PRAZOS E LINKS

Serão aceitas inscrições de forma contínua até 

09 de Julho. Entretanto, as turmas serão 

fechadas uma a uma, assim que houverem 

inscrições suficientes dentro do mesmo perfil, 

por isso recomendamos atenção aos gestores 

para que se inscrevam o quanto antes. 

As inscrições podem ser realizadas pelo link:

https://bit.ly/39kMbWA

| Mais informações
capacitacao@fjp.mg.gov.br

http://novosite.fjp.mg.gov.br/programa-de-lideranca-para-a-retomada-economica/

| ETAPA 01 : 

| ETAPA 02 : 

| ETAPA 03 : 

Formulário online
Dados dos participantes

Carta de Intenção*

Assinatura do Termo de Compromisso

Análise Técnica
A partir de indicadores econômicos e 

sociais e da carta de intenção*, a FJP  

selecionará 150 municípios participantes.

*Carta de Intenção: Este documento deve ser anexado à inscrição e ter no máximo 01 página, 

descrevendo a motivação e reforçando o compromisso municipal com a participação no programa

Convites
Municípios serão convidados a participar 

do programa até que as turmas estejam 

completas.




