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Quem Somos
A WeGov é um espaço de aprendizado em governo que 

dissemina a cultura da inovação no setor público a partir da 

facilitação de oficinas e organização de eventos nos temas: 

Comunicação, Inovação e Gestão. Todos as nossas ações 

estão baseadas nas premissas:

Empoderar os agentes públicos

Iluminar ideias e ações que 
possam ser replicadas

Aproximar agentes públicos das 
três esferas e poderes





Raimundo Colombo 
Governador de Santa Catarina

“É uma iniciativa que ajuda a melhorar a qualidade do 
serviço interno e também do serviço que chega à população. 
Estamos habilitando profissionais do governo para pensar 
como melhorar o operacional de cada dia, como resolver os 
problemas com burocracia, como dinamizar as nossas ações. 

E é muito bom ver esse setor crescendo em Santa Catarina, 
ganhando espaço, oferecendo empregos, permitindo e 
acelerando o desenvolvimento e a inovação do nosso estado.”



 “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
 Governo do Estado de São Paulo

Além de trazer novos conhecimentos e instigar os contadores da fazenda para o que está 
rolando no mundo fora da contabilidade, a energia e o tom dado na capacitação promoveu 
uma sinergia na turma que até então não tinha acontecido. Saímos de lá com um desejo 
ainda mais forte de inovar e de fazer mais com menos, promovendo a melhoria nos serviços 
públicos que prestamos. Obrigada Wegov por todo apoio e dedicação à nossa  
capacitação e nossa parceria!!!”

Graziela Meinchein
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina

“O trabalho cheio de qualidade, inovação, dedicação e cuidado em cada detalhe que vocês 
oferecem nos inspira e enche de orgulho! É muito tangível a proposta de valor em tudo 
que vocês fazem e é o reflexo de toda a energia boa, talento, ética e compromisso com a 
transformação real do serviço público no Brasil, que vocês fazem acontecer todos os dias. 

Nós aqui no ES somos fãs, parabéns, equipe WeGov!!!”

Nara Caliman
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos







É um programa interinstitucional que auxilia servidores de diversas 
organizações públicas a propor soluções inovadoras para um desafio 
institucional. A jornada de  aprendizado é estimulada por um ambiente 
colaborativo, para inspirar os participantes na criação de protótipos e de 
uma trajetória intraempreendedora.

A WeGov realiza este programa interinstitucional anualmente tendo realizado 
o primeiro em 2017 com a participação de 14 instituições públicas das três 
esferas e dos três poderes e também no formato in company, como o caso 
do HuBJus para a Justiça Federal.

O HubGov está sendo apresentado como um case de sucesso e único em 
vários eventos sobre inovação no setor público, como: Gnova Papo (programa 
de inovação da ENAP); Semana da Inovação do Ministério do Planejamento;  
ELIS - Encontro Latino Americano de Inovação Social a partir do Setor Público 
no México e outros.

Foi premiado como uma das 30 iniciativas mais inovadoras do Setor Público 
da América Latina no evento ELIS, em novembro de 2017 no México.



Oficina
Design de Processos
O mapeamento, análise e redesenho de processos 
é necessário para registro do conhecimento da 
organização e para implementar melhorias na 
prestação de serviços. 

Nesta oficina juntamos o que há de melhor na 
metodologia BPM (Business Process Modeling) 
com algumas ferramentas de Design Thinking que 
irão auxiliar o participante a pensar não só nos 
processos, mas nas pessoas. 

Realização in company

Corpo de Bombeiros Militar do  
Estado de Santa Catarina

Evento Redes WeGov
O maior evento de comunicação digital para 

instituições públicas no Brasil foi o ponto de partida da 
WeGov. Acontecendo desde 2012, ele vem formando a 

nossa rede virtual e física dos Social Media Govs.

Mais de 100 profissionais da área já  
palestraram no Redes WeGov.



Nós acompanhamos há anos a evolução dos 
perfis das instituições públicas e apresentamos 

muitos cases nos nossos eventos. A partir desses 
contatos e experiências, criamos uma oficina de 

planejamento e estratégias para  
as mídias sociais de governo.

Realizações in company:

Conselho Nacional dos Ministérios Públicos; 
Ministério Público de Pernambuco; Governo de 

Sergipe; Ministério da Fazenda; 

Esta oficina tem como objetivo fazer com que os 
pensadores de comunicação das instituições públicas 
transcendam este conceito e operacionalizem 
processos para a comunicação interna. 

Nela são trabalhada cases, briefing de campanhas 
internas, diagnósticos, mapeamento de canais, além de 
seu planejamento e redesenho.

Realização in company: 

Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins

Oficina Social Media Gov

Oficina 
Comunicação Interna



Oficina Processos de 
Comunicação   

Ter o entendimento e mapeamento dos processos 
básicos das operações do setor de comunicação 

é essencial para que o gerenciamento da imagem 
institucional e a publicidade de seus  

serviços seja efetivo.

 A oficina apresenta metodologias básicas para 
mapeamento de processos, análise e redesenho, 

através de uma cadeia de valor e  
desenvolvimento de protótipos.

Realização in company:

Tribunal de Contas de Goiás

Oficina Laboratórios 
de Inovação no Setor 
Público 
Esta oficina tem o objetivo de capacitar os 
profissionais de governo para a criação e operação 
de laboratórios de inovação, cobrindo os principais 
aspectos de concepção espacial e de conteúdo, 
gestão e metodologias necessárias ao sucesso do 
laboratório.

Realização in company: 

Tribunal Regional Federal da 3 Região e  
Governo do Espírito Santo



Oficina de Inovação nos 
Processos de Trabalho
A oficina trata da substituição de ambientes hostis a 
colaboração e criatividade por outros que permitam a 
circulação e produção de conhecimento nas instituições 
públicas. Através de metodologias concretas de 
mapeamento e sistematização do ambiente de cada 
instituição, ela coopera para que discurso e prática 
inovadora se encontrem.

Realização in company: 

ANTT

Oficina Design 
Thinking Aplicado ao 

Setor Público
Esta oficina tem o objetivo de capacitar os 

servidores na abordagem metodológica 
de Design Thinking no Serviço Público, 

apresentando-lhes ferramentas para 
diagnosticarem, explorarem, co-criarem e 

implementarem a inovação dentro do serviço 
público a partir do entendimento do Design 

Thinking aplicado ao setor público.

Realização in company: 

Ministério do Meio Ambiente, SEBRAE, CIASC, 
Governo do Estado do Espírito Santo,  

Tribunal Superior do Trabalho





IN COMPANY

Co-criamos nossos conteúdos e trilhas com cada instituição, 
segundo o seu nível de conhecimento e interesse.

Somos contratados por IL baseados no artigo 24 da lei 8.666/1993 
por notório saber. Temos muitos atestados e empenhos de outras 
instituições para auxilar neste tipo de contratação.

MULTICOMPANY

Diversas instituições podem inscrever-se em uma agenda 
previamente lançada pela WeGov, através do nosso site.

INTERINSTITUCIONAL

Unimos grupos de instituições diversas para um programa de 
aprendizado e capacitação.



 Pesquisa Etnográfica

 Análise de dados para leigos

 Internet das Coisas

 Inovação no Setor Público

 Uso de Redes Sociais no Setor Público

 Caixa de Ferramentas: enfoque em inovação,   
      comunicação ou gestão

 Lean Government

 Governo do Futuro

 Economia Comportamental



Além das oficinas que oferecemos nas agendas e programa 
podemos oferecer algo exclusivo e sob demanda para nossos 
clientes, para suas necessidades específicas. Este é o caso dos 
trabalhos listados a seguir: 



Eventos:

• Curadoria do Encontro Catarinense de Agentes de  

Desenvolvimento - Sebrae

• Curadoria e organização do evento Let’s GO – Secretaria de Gestão e 

Planejamento de GO

• Curadoria, organização e facilitação de dinâmica para planejamento no 

evento Inova & Faz – Secretaria da Fazenda de SC

• Curadoria, organização e facilitação do evento Gov Jam Florianópolis – 

Global Gov Jam

Oficinas:

• Oficina de Design Thinking na Maratona de Negócios Públicos - Sebrae

• Oficina de Comunicação para Não Comunicadores – Centro de Liderança 

Pública e Secretaria de Planejamento de Goiás

• Oficina de Storytelling para a Gestão do Conhecimento e da Inovação na 

Semana da Inovação em Gestão Pública - Ministério do Planejamento, 

Escola Nacional de Administração Pública e Tribunal de Contas da União

• Oficina Inovação e Tecnologia – Secretaria do Meio Ambiente do  

Estado de São Paulo

• Oficina Caixa de Ferramentas com Enfoque em Inovação –  

Câmara dos Deputados

• Oficina Inovação em Processos de Trabalho Agência Nacional de 

Transportes Terrestres 

• Oficina Design Estratégico e Metodologias Colaborativas - Justiça  

Federal de São Paulo

• Oficina Gestão do Conhecimento e Comunidades de Prática - Secretaria da 

Fazenda de Santa Catarina

• Oficina Modelo de Negócios Públicos - Softplan

• Oficina MP em Rede - Ministério Público de Mato Grosso



Palestras e Painéis:

• Palestra sobre Inovação no Setor Público – Assembleia Legislativa do Rio 

Grande do Sul

• Palestra sobre Gestão Pública no Ambiente Virtual – Força Aérea Brasileira

• Palestra sobre Uso das Redes Sociais – XII Conbrascom

• Palestra sobre Inovação e Comunicação em Redes Sociais – SC Gás

• Palestra Uso de Redes Sociais – Tribunal Regional Eleitoral do  

Rio Grande do Sul

• Condução do Painel sobre Redes Sociais no Encontro Nacional dos 

Comunicadores da Justiça Eleitoral -  Tribunal Superior Eleitoral

• Condução do Painel sobre Inovação no Setor Público - Social Good Brasil

• Palestra Social Media Gov - Ministério da Fazenda

• Palestra Governo do Futuro - InnovationDay Softplan

Dinâmicas:

• Dinâmica Unindo Quantidade e Qualidade WeGov e Colab no evento 

Inovação Aberta da Rede InovaGov - Ministério do Planejamento

• Dinâmica de Co-Criação para Melhoria na Computação Cognitiva – Softplan 

e Ministérios Públicos de todo Brasil

• Dinâmica Manhã da Inovação no Encontro dos Diretores Estaduais - Tribunal 

Regional do Trabalho de Santa Catarina

• Dinâmica de Co-Criação e Inovação Colaborativa - Softplan e TJSC

• Dinâmica de Inovação - AGERBA



Gabriela Tamura
Diretora Administrativa

gabriela@wegov.net.br

Guilherme Rosa
guilherme@wegov.net.br

Carolina Rossetto
carolina@wegov.net.br

Ana Camerano
ana@wegov.net.br

André Tamura
Diretor Executivo

andre@wegov.net.br

Luíza Jung
luiza@wegov.net.br

Lincon Shigaki
lincon@wegov.net.br

Mônica Renneberg
monica@wegov.net.br

Equipe:

http://lincon@wegov.net.br


(48) 3027-8000 - ramal 3057
www.wegov.net.br

facebook.com/wegov.net.br

twitter.com/wegov
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