


O Lemann Foundation Programme  
é um programa de pesquisa comparativa 

com ênfase no Brasil, que gera e dissemina 
conhecimento para melhorar o setor 

público e organizações associadas. 



EVENTO DE LANÇAMENTO 

10h – 11 h BR  Sessão de boas-vindas 
13h – 14h UK
  Credenciamento

 Colocações iniciais
 Ngaire Woods Dean, Reitora, Blavatnik School of Government 
 Anna Petherick Director, Diretora, Lemann Foundation Programme 
 Denis Mizne, CEO, Lemann Foundation
 Palestra de abertura
 Timothy Power, Chefe da Divisão de Ciências Sociais, Universidade de Oxford 

1 1h – 12h10 BR Mesa Redonda I: Por dentro dos projetos sobre COVID-19 em Oxford – 
14h – 15h10 UK   reflexões sobre a realização de pesquisa em tempo real em períodos de grande 

necessidade pública (em diálogo com Miguel Lago)   
 Andrew Pollard, Diretor do Oxford Vaccine Group  
  Jaqueline Góes, CADDE – Centro Brazil-UK para Descoberta, Diagnóstico, 

Genômica e Epidemiologia de Arbovírus 
 Beatriz Kira,  COVID-19 Government Response Tracker
  Miguel Lago, Diretor Executivo do IEPS – Instituto de Estudos para Políticas  

de Saúde 

12h10 –13h BR Pausa para o café e exposição (UK) / Almoço (Brasil)
15h10 – 16h UK

13h – 14h30 BR Mesa Redonda II: Vivendo o Sonho? Batalhas comuns no setor público, e como
16h – 17h30 UK  estabelecer prioridades para melhorias (em diálogo com Dapo Akande) 
 Soledad Nuñez, Ex-ministra da Habitação do Paraguai   
 Gabriela Lotta, Professora de Administração Pública na FGV 
  Guillermo Toral, Professor Assistente de Ciência Política na Universidade Vanderbilt 
  Dapo Akande, Professor de Direito Público Internacional, Blavatnik School of Government

14h30 – 15h BR Coquetel
17h30 – 18h UK
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SOBRE O PROGRAMA

O que o Brasil pode aprender com outros países, e o que os outros países podem 
aprender com o Brasil? Estas são as questões que o Lemann Foundation Programme 
explora do ponto de vista das pessoas e organizações que compõem o setor público ou 
que com ele interagem. 

Para que nossa pesquisa tenha impacto no mundo real, nós desenvolvemos relatórios 
sobre políticas públicas, estudos de caso, eventos e workshops – tendo como alvos os 
desafios e oportunidades encarados por quem têm a responsabilidade profissional de 
servir às pessoas. 

PESQUISA

Nossos projetos de pesquisa estão agrupados em três temas. Estes temas são grandes 
desafios ao bom governo e elaboração de políticas públicas no Brasil, assim como 
questões de primeira importância em muitos outros países.

RECONSTRUINDO APÓS A COVID-19
A pandemia de COVID-19 trouxe disrupções sem precedentes ao redor do mundo. Ela 
expôs e ampliou desigualdades em muitas áreas, incluindo saúde e educação. Buscamos 
entender os impactos da pandemia o mais precisamente possível para que sejam 
endereçados de forma substantiva especialmente nos países mais desiguais do mundo, 
como o Brasil.

CONSTRUINDO INTEGRIDADE JUNTO A UMA AGENDA ANTI-CORRUPÇÃO
No Brasil, assim como em muitos outros países, a corrupção aparece 
consistentemente entre as maiores preocupações dos cidadãos. Enquanto isso, a 
confiança nas instituições e na sociedade como um todo são baixas. Nós buscamos 
gerar conhecimento sobre como reduzir níveis de corrupção e cultivar um setor 
público digno de confiança no longo prazo. Nossos projetos focam em reforma 
institucional, em como organizações públicas se relacionam umas com as outras; 
governo digital; e em pressões que os servidores enfrentam, especialmente no que diz 
respeito a questões de diversidade.

POLARIZAÇÃO E ENTREGA DE SERVIÇOS 
A polarização política é sentida de forma aguda por muitas pessoas no setor público. Nós 
investigamos as barreiras enfrentadas por líderes e servidores neste clima, e como isso 
afeta a entrega de serviços públicos. Nosso objetivo é identificar caminhos para superar 
os impactos negativos da polarização. 



ENGAJAMENTO E ALCANCE

O programa está dedicado a criar e manter uma agenda de diálogo intensivo, construindo uma 
rede diversa conectando pessoas e instituições interessadas em melhorar o setor público. 

No trimestre Michaelmas de 2021, o programa recebe Gabriela Lotta, professora na Escola 
de Governo e Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Lotta é a 
fellow visitante da Fundação Lemann de 2021 e visitará a Blavatnik School 
para dialogar com professores e estudantes sobre temas que incluem 
as experiências de burocratas durante a pandemia e suas estratégias 
para evitar interferência política. 

No trimestre Michaelmas, também recebemos Guillermo Toral, professor assistente da 
Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, como professor visitante Astor. O Dr. 
Toral visitará Oxford para apresentar seu trabalho sobre a lógica política do clientelismo. 

Entre em contato conosco por meio do e-mail lemann.foundation@bsg.ox.ac.uk.

“ Me intriga o lado humano do serviço público, para o qual muitas 
pessoas entram com paixão e vocação para mudar o mundo. Professores 
são apaixonados por educação, profissionais da saúde estão comprometidos em cuidar 
de seus pacientes, policiais acreditam que estão protegendo a sociedade, gestores 
públicos acreditam que vão transformar o mundo. Mas o serviço diário e dificuldades 
como a falta de recursos, excesso de demandas e interferência política transformam 
sonhos e vocações em frustração. E ainda assim, burocratas acordam todos os dias 
para procurar soluções para os problemas dos cidadãos. Frequentemente, se colocam 
em risco – literal e metaforicamente – pelo que acreditam. E é isso que eu amo estudar. 
Porque eu acredito que o Estado é essencial para a democracia e para melhorar a vida 
das pessoas, entender a burocracia e propor soluções para que ela seja melhor são 
formas de contribuir para a democracia e o bem-estar da população”

Uma pergunta para Gabriela Lotta: Por que estudar burocracia?

https://www.bsg.ox.ac.uk/people/gabriela-lotta
https://www.guillermotoral.com


EQUIPE

Anna Petherick (Diretora)
 Anna é professora de Políticas Públicas e a co-pesquisadora 
chefe do projeto  Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker (OxCGRT). Também trabalha em temas de corrupção, 
gênero, e confiança, com foco no Brasil. Anna completou seu 
mestrado em Governo Comparativo e doutorado em Política na 
Universidade de Oxford, onde também deu aulas de estatística 
e política brasileira. No período entre seus estudos da graduação 
e pós-graduação, Anna atuou como jornalista em tempo 
integral. Foi correspondente na The Economist e editora na 
Nature, e seu trabalho como jornalista também foi publicado na 
Foreign Policy, no Financial Times e na The Lancet, entre muitas 
outras publicações. Anna é formada em Ciências Naturais pela 
Universidade de Cambridge.

Lia Pessoa (Chefe de Engajamento)
 Lia desenvolve a estratégia do programa para engajamento 
externo, construindo e trabalhando com uma rede ativa de 
atores para atingir impacto no mundo real. Antes de se juntar à 
Blavatnik, Lia completou um mestrado em Administração Pública 
na London School of Economics, onde esteve envolvida com 
várias atividades relacionadas à formulação de políticas públicas 
na América Latina. Seus principais interesses de pesquisa e 
política pública são nas áreas de governança, saúde pública e 
igualdade de gênero. Lia é formada em Direito pela Universidade 
de São Paulo e trabalhou por quatro anos como advogada para 
empresas estatais no Brasil, assim como em parcerias público-
privadas e ONGs nos setores de saúde e educação. 

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker


Beatriz Kira (Pesquisadora Sênior Associada)
 Beatriz é advogada e cientista social, desenvolvendo pesquisas 
com foco na governança de tecnologias digitais. Ela é doutora 
em Direito Econômico e Economia Política da Universidade 
pela São Paulo (USP), e mestra em Ciências Sociais da Internet 
pela Universidade de Oxford.  Beatriz também é Pesquisadora 
Associada do grupo de pesquisa em Direito e Políticas Públicas 
na Faculdade de Direito da USP, atuou como consultora para 
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e 
conduziu pesquisas para várias instituições acadêmicas, incluindo 
o Oxford Internet Institute (OII), a Rede de Estudos Empíricos 
em Direito (REED) e o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA).

 João Pedro Caleiro (Assistente de Pesquisa)
João Pedro colabora com vários aspectos do programa nas áreas 
de pesquisa e engajamento. É membro da Rede de Líderes da 
Fundação Lemann e completou recentemente o mestrado em 
Políticas Públicas na Blavatnik School. João Pedro é formado em 
Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, com 
foco em ciência política, e tem ampla experiência com temas 
econômicos e sociais. Na última década, trabalhou como editor 
na publicação EXAME, cobrindo grandes eventos nacionais e 
internacionais e debates de política pública. 

Filipe Recch (Pesquisador de Pós-Doutorado)
 Filipe tem mestrado em Ciência Política e um PhD em Educação 
Comparativa Internacional da Universidade de Stanford, onde 
também atuou como fellow de pós-doutorado no Lemann 
Center para Empreendedorismo e Inovação Educacional no 
Brasil. Filipe é formado em Ciências Sociais pela Universidade 
Federal de Minas Gerais e mestre em Administração Pública 
pela Fundação João Pinheiro. Ele tem experiência no terceiro 
setor, atuando no Instituto Natura, e no setor público, onde 
atuou como assessor chefe para estratégia e inovação na 
Secretaria de Educação de Minas Gerais.  




