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ESPAÇO DE 
APRENDIZADO 
EM GOVERNO
Nossas atividades são amparadas pela abordagem 

metodológica Learn by doing (aprender fazendo)  

e pelas premissas:

Empoderar 

os agentes 

públicos

Aproximar agentes 

públicos das três 

esferas e poderes

Iluminar ideias e 

ações que possam 

ser replicadas
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POR QUE  
NÓS FAZEMOS
Queremos transformar a realidade da 

gestão pública brasileira a partir do 

empoderamento dos agentes públicos.
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Mostramos exemplos e realizamos atividades 

práticas, apresentamos agentes públicos que já 

realizaram algo significativo ou estão promovendo 

transformações no setor público e facilitamos a 

troca de experiência entre eles. 

COMO  
NÓS FAZEMOS
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O QUE  
NÓS FAZEMOS
Organizamos a rede, curamos o conteúdo, 

promovemos e realizamos oficinas e eventos 

que proporcionam o compartilhamento de 

informações e de projetos inovadores que 

possam ser replicados por agentes públicos.
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NOSSOS 
SERVIÇOS
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1
NOSSOS
SERVIÇOS
Para cada serviço que 

prestamos apresentamos 

ferramentas, metodologias, 

cases, novidades, mas 

acreditamos também que 

todos temos algo para 

ensinar e muito o que 

aprender uns com os outros. 

Por isso, o que fazemos é 

facilitar este aprendizado e a 

colaboração entre as pessoas.

Facilitação  

de Aprendizado

Curadoria de Eventos 

dentro dos temas: Inovação, 

Comunicação e Gestão
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Palestra e painel 

2 horas

Sessão download 

8 horas

Oficina 

16 horas

Jornada 

A partir de 16 horas

FORMATOS DE 
FACILITAÇÃO DE 
APRENDIZADO
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Ajudamos a definir o 

objetivo do evento, temas, 

criar formatos, convidar 

palestrantes e organizar a 

comunicação do evento. 

Tudo com padrão WeGov de 

qualidade!

CURADORIA  
DE EVENTOS
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NOSSA REDE

Somos uma equipe 

multidisciplinar e, conforme 

a necessidade do cliente, 

contamos com a colaboração 

de uma rede repleta de 

profissionais que estão fazendo 

a diferença no setor público. 
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Gabriela Tamura Lincon Shigaki

EQUIPE

Inspiração e Transpiração

André Tamura Patricia Garcia
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EXTENSÃO 
DA REDE
Composta por pessoas as quais 

acionamos conforme as solicitações 

que recebemos. Não são 

profissionais exclusivos da WeGov, 

mas por acreditarem no nosso 

trabalho e estarem em sintonia com 

nossas premissas são pessoas que 

colaboram na prestação de nossos 

serviços, quando necessário.
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EXTENSÃO DA REDE

GOVERNO EMPRESAS
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EXTENSÃO 
DA REDE
•	 Alexandre Araújo (TCU)

•	 Alex Lima (Glóbulo)

•	 Alvaro Gregorio (iGovSP)

•	 Anderson Giovani (RAPS SC)

•	 Carolina Andrade (Social Good Brasil)

•	 Cristiano Ferri (Camara dos Deputados)

•	 Diego Calegari (Secretaria de Educação  

de Santa Catarina)

•	 Fernando Sandes (Onde fui roubado)

•	 Gabriel Santos (ACATE)

•	 Gabriela Werner (Impact Hub)

•	 Gustavo Maia (Colab.re)

•	 Henrique Bussacos (Impact Hub)

•	 Henrique Parra (Cidade Democrática)

•	 l uana Réus (Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável de Santa Catarina)

Coronel Luis Haroldo

Secretaria de Segurança Pública -  SC
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•	 João Evaristo Debiasi (Secretário de 

Estado da Comunicação - Governo 

de Santa Catarina)

•	 Joice Toyota (Vetor Brasil)

•	 Joni Hoppen (Aquarela)

•	 Coronel Jose Maurício Perez (Centro 

de Formação de Oficiais Polícia Militar 

de São Paulo)

•	 Coronel Luis Haroldo (Secretaria de 

Segurança Pública de Santa Catarina)

•	 Marcio Cabral (Cohoo)

•	 Moacir Marafon (Softplan)

•	 Olavo Pereira (Narrative)

•	 Ten Coronel Paulo Sousa (Exército 

Brasileiro)

•	 Radamés Martini (Social Base)

•	 Rafael Rebelato (Elo Criativo)

•	 Rodrigo Helcer (Stilingue)
Gabriel Santos 

ACATE

Gabriela Werner

Impact Hub
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Temos dois modelos de negócio para os serviços que oferecemos

COMO VOCÊ OU SUA INSTITUIÇÃO 
PODE NOS CONTRATAR

IN COMPANY MULTI COMPANY
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IN 
COMPANY

Não trabalhamos com oficinas e eventos de 

prateleira, tudo depende da necessidade do 

solicitante. Trabalhamos com algumas trilhas 

de conhecimento e com alguns formatos, mas 

o conteúdo programático é co-criado com cada 

cliente, respeitando o momento institucional/

grau de maturidade que sua instituição está.
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MULTI 
COMPANY

São as oficinas e eventos que 

encontram-se na nossa agenda anual. 

Eles são abertos para as instituições que 

quiserem participar e possibilitam que, 

além do conhecimento, os participantes 

criem uma rede de relacionamentos que 

potencializa o aprendizado contínuo.
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REALIZAÇÕES
DA WEGOV
Nossas atividades Multi Company (MC)  

e In Company (IC) realizadas durante  

os anos de 2015 e 2016.
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REDES E-GOV
Esse é o evento que deu o ponto 

de partida da WeGov. Acontece 

anualmente desde 2012, e é voltado 

para pessoas que trabalham com 

a temática “Comunicação Digital 

no Setor Público”.  Já contamos 

com a colaboração de mais de 100 

profissionais que denominamos Social 

Media Gov como palestrantes deste 

evento. A partir do Redes e-Gov, 

formamos uma rede virtual e física das 

pessoas que trabalham nas instituições 

públicas de todas as esferas e 

poderes. Atualmente são mais de 

2000 servidores que se ajudam 

diariamente via whatsapp, facebook, e 

colaborando com nosso blog.
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2015
maio

IC
Sessão download Oficina Design Thinking no encontro 

da equipe de vendas dos Correios, em São José.

MC

Oficina Design Thinking no Serviço Público (agentes 

públicos interessados em resolver problemas complexos, 

implantar mudanças sociais e atender os interesses dos 

cidadãos de forma criativa), em Florianópolis.

MC
4ª Edição do Evento Redes-eGov (evento para 

profissionais que trabalham com a comunicação digital no 

setor público), em Brasília.

MC
Oficina Gestão Ágil de Projetos (agentes públicos que 

trabalham com a metodologia SCRUM), em Florianópolis.
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junho
Curadoria de evento do “Encontro Catarinense de Agentes 

de Desenvolvimento“ para Sebrae, em Florianópolis.

Oficina Design Thinking no Serviço Público (agentes 

públicos interessados em resolver problemas complexos, 

implantar mudanças sociais e atender os interesses dos 

cidadãos de forma criativa), em Florianópolis.

Oficina Design Thinking na Maratona de 

Negócios Públicos para Sebrae, em Florianópolis.

Evento Design Drinking (encontro entre instituições públicas 

interessadas em criar seus laboratórios de inovação), em Florianópolis.

julho

IC

MC

IC

MC
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Oficina Social Media Gov (para profissionais que 

trabalham com a comunicação digital no setor público 

de todos os poderes e esferas do Brasil), em Brasília.

Curadoria do evento “Inova&Faz” para Secretaria 

de Estado da Fazenda, em Florianópolis.

2ª Edição do evento Dia D - Comunicação Digital 

no Setor Público (Evento para instituições públicas 

da região Sul do Brasil), em Florianópolis.

agosto

setembro

MC

IC

MC
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Jornada Design Thinking para Tribunal 

Superior do Trabalho, em Brasília.

Mediação de painel sobre inovação em governo no 

evento Social Good Brasil, em Florianópolis.

Sessão Download Comunicação para não comunicadores no programa 

Executivos Públicos para Centro de Liderança Pública – CLP, em Goiânia.

Oficina Social Media Gov no 6º Congresso de Gestão do Ministério Público 

para Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, em Brasília.

Oficina Social Media Gov (para profissionais que trabalham 

com a comunicação digital no setor público de todos os 

poderes e esferas do Brasil), em Brasília.

outubro

novembro

IC

MC

IC

IC

IC
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Curadoria do evento sobre inovação 

no setor público “Let’s GO” para o 

Governo de Goiás, em Goiânia.

dezembro

Oficina de Storytelling e Gestão do 

Conhecimento na Semana de Inovação 

em Gestão Pública para Ministério do 

Planejamento, Enap e TCU, em Brasília.

IC

IC
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2016
janeiro
fevereiro
março

IC
Jornada Design de Processos para 

Corpo de Bombeiros Militar de 

Santa Catarina, em Florianópolis.
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Oficina Social Media Gov para Ministério 

Público de Pernambuco, em Recife.

5ª Edição do Evento Redes-eGov (evento para profissionais que 

trabalham com a comunicação digital no setor público de todos 

os poderes e esferas do Brasil), em Brasília.

Criação e moderação do ComuniCafé (Encontro bimestral  entre 

os principais atores da comunicação pública catarinense), em 

Florianópolis.

abril

IC

MC

MC
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Palestra sobre inovação no setor público para 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul no Fórum dos grandes debates, em Porto Alegre.

maio

Palestra sobre Gestão pública no ambiente virtual 

para Força Aérea Brasileira no Curso de Comunicação 

Social, em Salvador.

IC

IC
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Palestra sobre uso de redes sociais por instituições 

públicas no XII Conbrascom, realizado pelo Fórum 

Nacional de Comunicação e Justiça, em Belém.

Curadoria do evento Global Gov Jam (movimento global, que 

ocorreu em 25 países, e tem como objetivo pensar em soluções 

para problemas do setor público), em Florianópolis.

Oficina Social Media Gov (para profissionais que trabalham 

com a comunicação digital no setor público de todos os 

poderes e esferas do Brasil), em Brasília.

junho

IC

MC

MC
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3ª Edição do evento Dia D - Comunicação Digital no 

Setor Público (Evento para instituições públicas da 

região Sul do Brasil), em Florianópolis.

julho

2ª Edição do ComuniCafé (Encontro bimestral entre os 

principais atores da comunicação pública catarinense), 

em Florianópolis.

Oficina Design Thinking no Serviço Público (agentes 

públicos interessados em resolver problemas complexos, 

implantar mudanças sociais e atender os interesses dos 

cidadãos de forma criativa), em Brasília.

MC

MC

MC
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Sessão Download Social Media Gov para os 

comunicadores do Governo de Sergipe, em Aracaju.

1º Módulo - Oficina Gestão do Conhecimento e Inovação, com 

foco em Comunidades de Prática, para a Secretaria da Fazenda 

do Governo de SC, em Florianópolis.

agosto

IC

2º Módulo - Oficina Gestão do Conhecimento e Inovação, com 

foco em Comunidades de Prática, para a Secretaria da Fazenda 

do Governo de SC, em Florianópolis.

setembro

IC

IC
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Palestra sobre Inovação e Comunicação em Redes 

Sociais, no Fórum de Marketing das Distribuidoras 

de Gás Natural, em Florianópolis.

outubro

1ª Oficina de Criação e Operação de Laboratório de 

Inovação em Governo, em Florianópolis.

3ª Edição do ComuniCafé (Encontro bimestral entre os 

principais atores da comunicação pública catarinense), 

em Florianópolis.

IC

MC

MC

Oficina Caixa de Ferramentas com Enfoque em Inovação 

no Setor Público, no Encontro de Educação Legislativa, 

no CEFOR, em Brasília.

IC

IC
Palestra Uso de Redes Sociais no Setor Público, no 

Tribunal Regional Eleitoral do RS, em Porto Alegre. 33



Sessão Download Canvas de Negócios Públicos para 

a SOFTPLAN, em Florianópolis.

Oficina Social Media Gov (para profissionais que trabalham com 

a comunicação digital no setor público de todos os poderes e 

esferas do Brasil), em Brasília.

novembro
IC

MC

dezembro
Oficina de Comunicação Interna para o Setor Público, em 

Florianópolis.

4ª Edição do ComuniCafé (Encontro bimestral entre os 

principais atores da comunicação pública catarinense), em 

Florianópolis.

MC

MC
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Para a WeGov, cliente é um parceiro que 

deseja descobrir como nós podemos juntos 

construir serviços públicos melhores.
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“

Parabéns pela empresa e pelo trabalho 

desempenhado. Em nome do Coronel PM RR 

João Schorne de AMORIM e dos 43 cadetes do 

3º semestre do Curso de Oficiais da Academia de 

Polícia Militar da Trindade – PMSC, agradecemos 

imensamente a aula proferida no dia 18 de maio 

de 2016. O conhecimento, a apresentação, 

o entusiasmo tocaram profundamente todos 

os Cadetes e o Instrutor. Foi como um farol, 

iluminando e guiando todos nós em direção à um 

mundo novo, que está na nossa frente e muitas 

vezes não conseguimos enxergar. Espero que 

a sua intervenção em nossas vidas renda frutos 

à PMSC, à sociedade catarinense e, também, à 

vocês e à WEGOV. Muito sucesso!

Bruno Berretta

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina
36



WeGov é uma feliz combinação de energia e 

ousadia da juventude, com a experiência e sabedoria 

da senioridade. Como fazem isso? Reunindo e 

misturando, em espaços físicos e digitais onde 

acontecem trocas e formam-se pontos de vista, as 

ideias novas e apaixonadas de quem está chegando, 

com a vivência de gestores mais antigos…

Roberto Agune - iGovSP
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Aqueles dois dias foram tão intensos que na 

semana seguinte, mudamos todo o conteúdo e 

forma de interação na nossa página, baseado nos 

encontros, conversas e palestras. O resultado, 

tem sido ótimo, atingimos a meta proposta pela 

administração antes do tempo e a equipe inteira 

começou a se sentir mais facebuquística no geral, 

empolgados com as repercussões.” 

Aline Fonseca - PGR;MPF
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Estamos encerrando mais um dia de trabalho 

por aqui e hoje tudo foi diferente! Brilho no 

olho que há algum tempo eu não conseguia 

ter e muita, muita vontade de fazer o novo 

e o melhor! Obrigada Gabi Tamura e André 

Tamura por esse evento grandioso. Obrigada, 

colegas, estar com vocês me fez sentir 

orgulho de ser servidora pública!

Alana Lacerda - Detran-RS“ 39
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