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Palestrantes
Um dia para ganhar conhecimento 
com quem tem experiência de 
mercado e muita história para contar 
sobre o desenvolvimento de produtos:

Rafaela Fonseca
Agile Expert e Trainer

na K21

Vitor Uehara
Group Product Manager

na Warren Brasi

Juliana Martins
Gerente de produtos sênior

na Nubank

Rodrigo de Toledo
Co-fundador e Trainer 

na K21

Raphael Dusi
Head de Produto

na DXA Invest

Rafael Dahis
Head of Growth
 no Instagram

André Golobovante
Tribe Leader

na C&A



9h - 9h20

Desconstruindo o Castelo de Mentiras
Rodrigo de Toledo | Co-fundador e Trainer na K21

Abertura

10h20 - 10h40 Intervalo

12h30 - 14h Almoço

Observando o atual modelo projetizado e a gestão de portfólio das organizações, Rodrigo de Toledo mapeou o Castelo de Mentiras: um local onde vivem as nove 
mentiras (personagens) que consomem equipes, gestores, tempo e muito dinheiro das organizações. 

Nesta talk ele traz insights de como a gestão de produtos pode desconstruir o castelo de mentiras e criar uma ambiente saúdavel de progresso e transparência.

9h20 - 10h20

Test and Learn em produtos não digitais
André Golobovante | Tribe Leader na C&A

O mindset ágil é poderoso para acelerar a transformação nas organizações. Nesse encontro, vamos 
abordar formatos práticos para o fomento de uma cultura de testes no varejo de moda.

10h40 - 11h30

A influência da economia atual na estratégia de produto
Vitor Uehara | Group Product Manager na Warren Brasi

Vivemos um momento onde o cuidado com o dinheiro dos grandes investidores nas empresas tem sido muito mais crítico, impactando 
bastante algumas startups. Vamos discutir um pouco sobre como esse contexto que o mundo vive pode influenciar na estratégia de 
produto.

11h40 - 12h30

Programação



Estratégias de adoção de OKRs para gerar impactos de negócio
Rafaela Fonseca | Agile Expert e Trainer na K21

16h50 - 17h10 Intervalo

Por onde começar a usar OKRs? E qual o próximo passo? Essas são perguntas frequentes em empresas que querem alavancar resultados de negócio por meio deste 
poderoso framework. Nessa palestra você vai encontrar as diferenças entre tipos de OKR, quais são as estratégias possíveis de adoção para quem está começando e 
que critérios devem ser observados durante o uso do framework para ter clareza de seu estado de maturidade e quais são os próximos passos.

14h - 14h50

Utilizando elementos da cultura de produtos para intraempreender
Juliana Martins | Gerente de produtos sênior na Nubank

Ambientes colaborativos mostram que o fomento à inovação e o desejo individual de impactar a vida das pessoas não precisam 
caminhar em lados opostos, mas propor uma agenda que permita desenvolvimento e iteração de novas iniciativas como estratégia para 
suportar  o intraempreendedorismo não pode ficar a cargo de movimentos orgânicos. Neste encontro vamos discutir como a cultura de 
produto pode alavancar ações organizacionais e fomentar movimentos intencionais para conectar colabores e estratégia em prol de um 
bem comum.

15h - 15h50

Fintech Mínima Viável 
Raphael Dusi | Head de Produto na DXA Invest

Conheça o case do MVP (produto mínimo viável) — construído por um time pequeno e com tecnologia no-code — que deu início à 
transformação digital da DXA Invest, a primeira gestora de Private Equity e Venture Capital a se tornar fintech no Brasil. A DXA permite que 
investidores analisem e se tornem sócios de empresas privadas com grande potencial de crescimento por meio de uma carteira 
administrada digitalmente. Hoje, a gestora digital já ultrapassa R$1 Bi sob gestão e possui em seu track record empresas como Zee.Dog, 
Greenpeople, Nomoo, entre outras.

16h - 16h50

18h - 18h10 Encerramento

Roadmap da sua carreira de produtos
Rafael Dahis | Head of Growth no Instagram

Nesta talk Rafael Dahis compartilha a sua jornada até se tornar uma liderança em uma das maiores empresas do mundo e como elementos 
da cultura do Vale podem alavancar a sua carreira em produtos.

17h10 - 18h




