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O QUE É? 

O LA-BORA gov é um ambiente de apren- 

dizagem e inovação que tem o propósito de 

desenvolver soluções inovadoras em gestão 

de pessoas para melhorar a experiência do 

servidor e gerar valor público. 

Nossos valores são empatia, agilidade, 

inovação, colaboração, valorização de 

todas as ideias, apetite ao risco e ações 

baseadas em evidências. 

 

“A inovação não vem apenas de dar incenti- 

vos para as pessoas terem ideias brilhantes. 

Ela vem da criação de ambientes onde as 

ideias possam se conectar.” 

Steven Johnson 

 

PARA QUE EXISTE? 

PARA inspirar servidores a transformar o 

Estado 

PARA conectar ideias, pessoas e parceiros 

PARA facilitar redes para experimentação e 

prototipagem de soluções inovadoras em 

prol das pessoas 

PARA um governo exponencial, de alto 

desempenho, flexível, com respostas rápi- 

das e eficientes, com soluções para pro- 

blemas complexos, focado na entrega de 

serviços e centrado nas pessoas 

 

“Mais arriscado que mudar é continuar 

fazendo a mesma coisa.” 

Peter Drucker 

 

Por que foi criado? 

PORQUE temos evidências 

PORQUE é possível, é viável e é desejável 

PORQUE aqui não temos medo de errar 

(rápido e pequeno) 

PORQUE é tudo sobre pessoas! 

 

“Se todo mundo tem que pensar fora da 

caixa, é a caixa que precisa ser repensada.” 

Malcom Gladwell 

COM QUEM CONTAMOS? 

SETOR PÚBLICO: Laboratórios, escolas e 

áreas de inovação em governo 

SETOR PRIVADO: hubs, startups de 

inovação e pessoas que querem transfor- 

mar o Estado 

ACADEMIA: pesquisadores e estudiosos 

sobre o tema 

USUÁRIOS: Os próprios servidores! 

 

“A transformação não acontece quando a 

sociedade adota novas ferramentas, mas 

sim quando a sociedade adota novos com- 

portamentos.” 

Clay Shirky 

 

COMO FAREMOS? 

Faremos de forma colaborativa, a partir da 

perspectiva dos usuários para encontrar 

soluções inovadoras para problemas reais, 

usando abordagens de inovação como 

design thinking, people analytics, economia 

comportamental, agile e gamificação. 

 

“Quando os ventos de mudança sopram, 

algumas pessoas levantam barreiras, outras 

constroem moinhos de vento.” 

Érico Veríssimo 

 

QUEM SOMOS? 

Nosso time é diverso, composto de servi- 

dores com diferentes experiências e com 

muita vontade de aprender e ajudar as 

pessoas a transformar o Estado. Estamos 

na Secretaria de Gestão e Desempenho de 

Pessoal – SGP, que é uma das três 

secretaraias que compõem a Secretaria 

Especial Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital e que é o órgão central 

do Sistema de Pessoal Civil do Governo 

Federal – SIPEC, responsável pelas 

políticas de Gestão de Pessoas para cerca 

de 180 órgãos setoriais e seccionais do 

Governo Federal. 

 

“Tecnologia não muda o mundo. Tecnologia 

ajuda as pessoas. Pessoas mudam o mundo.” 

Paulo Uebel 

 

BORA LÁ? 

sgp.lab@planejamento.gov.br 

mailto:sgp.lab@planejamento.gov.br

