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cada vez mais  complexo nos d ias de hoje.  O avanço
rápido da tecnologia,  a  necess idade de propostas
inovadoras,  e  a ex igência cada vez maior  do
consumidor  são a lguns dos fa tores que têm
impactado esse mercado.  
   D iante desse cenár io ,  o  prof iss ional  de produto
prec isa cada vez mais  buscar  novas in formações,
referênc ias e insp i rações para se re inventar  a  todo
momento.
     Pensando em contr ibu i r  para essa bagagem de
conhecimento,  nós da Journey cr iamos este eBook
contendo 50 Prof iss ionais  de Produto para você
segui r .
  Com esse mater ia l ,  esperamos fornecer
prof iss ionais  re ferênc ia para que s i rvam de
inspi ração e fonte de conteúdo àqueles que fazem
parte,  que querem ingressar  ou que s implesmente
são apaixonados pela área de produto.
   Organizamos  os nomes neste eBook em ordem
al fabét ica para fac i l i tar  a  le i tura e a busca do le i tor .
   Esperamos que este mater ia l  se ja  út i l  a  todos
àqueles que buscam alguém para se espelhar  em
sua carre i ra  prof iss ional .
    Faça um bom provei to !  =)
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olocar  um bom produto no mercado é um desaf io  C



cresc imento prof iss ional  a t ravés do network ing
e do aprendizado focado nas t rocas de
exper iênc ias e de estudos com cases rea is  do
dia-a-d ia  de prof iss ionais  re ferênc ias nas áreas
Sucesso e Exper iênc ia do Cl iente,  e  Produto.  
  Somos mais  do que uma produtora de
eventos,  conteúdo e cursos,  somos uma
comunidade!
   Estamos aqui  para te  acompanhar  durante
sua jornada prof iss ional  e  para conversar  sobre
a jornada dos nossos c l ientes,  a f ina l ,  a  melhor
par te  da v ida é o caminho.
    Acredi tamos que o sucesso só é rea l  quando
compart i lhado.
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ascemos para ser  um mot ivador  do seuN



05

50 PROFISSIONAIS DE
PRODUTO 

   Graduado em Sis tema de In formação,  com especia l ização em
Gestão de Negócios e mais  de 12 anos de exper iênc ia em
cr iação/gestão de produtos d ig i ta is ,  A lex esteve próx imo a área
de Growth e Produto,  onde t raçou a maior  par te  de sua jornada.
   Trabalhou em empresas como Conta Azul ,  Gympass e Catho
Onl ine onde desenvolveu uma nova est rutura de equipe
or ientada a pro jeto,  cr iando equipes mul t id isc ip l inares capazes
de desenvolver  produtos para qualquer  área dos s is temas da
empresa.
   A lém d isso,  Corc io l i  par t ic ipa at ivamente de in ic ia t ivas
nacionais  vo l tadas a área de Produto:  é  um dos professores
escalados para o Curso de Product  Discovery da 3PM, já
palest rou em eventos como o Porduto. io  e recentemente teve
uma par t ic ipação exc lus iva no Podcast  Product  Backstage,
t ra tando sobre pro jetos baseados em dados e como evolu i r
produtos at ravés de métodos de exper imentação.

ALEX CORCIOLI

PARA VOCÊ SEGUIR

01
CPO -  Chief  Product  Of f icer  a t  Donus |  Z-Tech
Bras i l  |  Par t  o f  AB Inbev

l inkedin.com/in/alex-corciol i -54700b52/

https://www.linkedin.com/in/alex-corcioli-54700b52/
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  Atuante em diversas áreas dentro da tecnologia da in formação
desde 2006,  A lexandre Spengler  possui  vasta exper iênc ias em
quase todas as áreas re lac ionadas a desenvolv imento de
produtos d ig i ta is .
  É empresár io ,  CEO e Cofundador  das empresas Shi f t  I t ,
Up!Space Cowork ing e Recruta.se.  
   Em sua carre i ra ,  fo i  Product  Manager  da Resul tados Dig i ta is
por  pouco mais  de 4 anos e atualmente é Head of  Product  B2B
(PJ)  no Nubank a lém de ser  o  apresentador  de um dos
melhores podcasts  de produto,  o  Product  Backstage.

ALEXANDRE SPENGLER
Head of  Product ,  B2B (PJ)  a t  Nubank |  

Host  o f  Product  Backstage

l inkedin.com/in/alexandrespengler /

02

ANDRÉ NERY
03

Head of  Product  @iFood,  Co- founder  @Creat ive
Pack,  Professor  @ESPM & Tera

   Head of  Product  do iFood,  André Nery tem 12 anos de
exper iênc ia,  evolu indo da área tech para inovações.É professor
na ESPM e na Tera,  nesta ens ina d i ferentes d isc ip l inas no
programa de Dig i ta l  Product  Leadership.  
   A lém destas,  já  lec ionou na Descola e fo i  coordenador  de
curso na Escola Design Think ing.Reúne d ip lomas em algumas
das faculdades mais  prest ig iadas como UFRJ,  PUC-SP e MIT.
   Acredi ta  que seu t rabalho deve ser  uma das melhores
manei ras de t raduzi r  quem você é e quem você quer  ser .

l inkedin.com/in/andrenery/

https://www.linkedin.com/in/alexandrespengler/
https://www.linkedin.com/in/andrenery/


07

     Formado pela Univers idade Federa l  de I ta jubá e pela UFMG
André Si lve i ra  tem mais de 15 anos de exper iênc ia na área de
tecnologia.
  Tem exper iênc ia na const rução de modelos e descober tas
úte is  sobre dados,  pro je tando e implementando recursos
baseados em dados e representando uma abordagem
quant i ta t iva para a tomada de dec isões.
       Passou por  empresas como Elo7,  Grupo ZAP,  Google e
atualmente é Data Science Manager  no QuintoAndar .

ANDRÉ SILVEIRA
Data Science Manager  at  QuintoAndar

l inkedin.com/in/acsi lveira/

04

ANDREI GOLFETO

05
Product  Manager  at  Gestão 4.0

      Andre i  Gol fe to t rabalhou como Product  Manager  em mais
de 20 programas sobre inovação e capi ta l  de r isco corporat ivo
em empresas como Santander ,  Mastercard,  Braskem, Renner  e
outras.
    É formado pela ETEC-SP e UNESP e possui  MBA em
Tecnologia da In formação e Dig i ta l  Transformat ion pela USP.
       Atualmente,  Andre i  é  Product  Manager  na Gestão 4.0,  uma
star tup focada em educação empresar ia l ,  e  professor  de pós-
graduação na ESPM em São Paulo e F lor ianópol is

l inkedin.com/in/andreigolfeto/

https://www.linkedin.com/in/acsilveira/
http://linkedin.com/in/andreigolfeto/
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     Colec ionando d ip lomas que vão desde PUC-RJ à Stanford
Univers i ty ,  Ar thur  Castro tem 7 anos de exper iênc ia na área de
produtos mobi le ,  e  a juda s tar tups a resolver  problemas para
mi lhões de usuár ios em di ferentes (e compl icados)  mercados.
     Já passou por  empresas como Turner ,  Daf i t i ,  Youse e
Yel low,  atua lmente é  Head of  Product  LATAM na tembic i .  e
professor  de Mobi le  e Market ing Dig i ta l  na univers idade
Estác io.
     A lém d isso,  Ar thur  é  fundador  do Product  Arena,  uma
plataforma que a juda Product  Managers e Product  Designers a
cr iarem produtos cada vez melhores.

ARTHUR CASTRO
Head of  Product  LATAM @ tembic i .  |  Founder  @

Product  Arena

l inkedin.com/in/arthurdecastroaraujo/

06

ARTHUR DEBERT
07

Fundador  e CPO

     Ar thur  Deber t ,  co- fundador  e CPO da Loggi  -  um dos raros
unicórn ios bras i le i ros -  já  contr ibu iu para fomentar  e
d isseminar  conhecimento dentro e fora do ecoss is tema ao ser
entrev is tado para d iversas rev is tas e jornais  on l ine como a API
e a Pequenas Empresas e Grandes Negócios.
     Passou,  com mui to  prest íg io ,  por  empresas como Gr ingo.nu
e Par t ic ipatory  Cul ture Foundat ion.
     Agora,  após a expansão da Loggi ,  e le  preza por  t razer  mais
opções e ef ic iênc ia ao mercado e,  para isso,  toca 4 produtos
di ferentes vo l tados tanto para o públ ico B2B quanto para o B2C
e desenha so luções para in tegrar  a  ta is  produtos.

l inkedin.com/in/arthurdebert /

http://linkedin.com/in/arthurdecastroaraujo/
http://linkedin.com/in/arthurdebert/


09

    Bernard De Luna é um Product  Management  Exper t  com
mais de 20 anos em produtos d ig i ta is .  Especia l izado em Gestão
de Produtos,  L iderança de t imes,  Est ratégia e Métr icas.  Possui
exper iênc ia em t re inar  Product  Managers e Product  Owners,
empreendedores e empresas a cr iarem e evoluí rem produtos
incr íve is .
    É cr iador  e CEO da Produtos Incr íve is ,  uma star tup que
prepara pessoas para os desaf ios do product  management .  
     Atualmente é Senior  Product  L ine Manager  na L i feray Cloud
Inc.

BERNARD DE LUNA
Sr.  Product  L ine Manager  at  L i feray Cloud Inc.

l inkedin.com/in/bernarddeluna/

08

BERNARDO SRULZON
09

Director  o f  Product  a t  Quanto

   Formado em Engenhar ia  de Produção pela Pol i -USP,
Bernardo t raçou uma jornada mui to  in teressante na GetNin jas.
Durante ta l  per íodo,  fo i  responsável  pe las áreas de market ing,
Produto e Dados,  onde desenvolveu uma in f raest rutura que
coleta mais  de 500 mi lhões de eventos por  mês que é ut i l izada
para tomar melhores dec isões sobre produto,  de ixando um
legado inegável  sobre est rutura e menta l idade de dados.
      Atualmente é Di rector  o f  Product  na Quanto,  inst rutor  na
Cursos PM3 e,  a lém d isso,  desenvolveu palest ras sobre
est ruturação de t ime,  dados e processos para tomar dec isões
de produtos mais  in te l igentes na Product  Camp 2018.

l inkedin.com/in/bernardosrulzon/

https://www.linkedin.com/in/bernarddeluna/
https://www.linkedin.com/in/bernardosrulzon/
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    Com mais de 15 anos de exper iênc ia de mercado,  Bruno
Cout inho é CMO e Cofundador  da Cursos PM3,  focada em
cursos para desenvolv imentos de prof iss ionais  de produto.
      Bruno é um marquete i ro  apaixonado com vasta exper iênc ia
na área de market ing d ig i ta l  e  produto.  A lém da PM3,  também é
cofundador  da Strategiants ,  A loha Dig i ta l  e  Di recta Cl ick .  Foi
mentor  no Sebrae,  e  passou por  empresas de peso como a OLX
Group.

BRUNO COUTINHO
Head of  Market ing|  Product  & Growth Advisor

l inkedin.com/in/brunopcoutinho/

10

CAMILA FERREIRA
11

Product  Manager

   Cami la  Ferre i ra  t rabalhou em empresas como Resul tados
Dig i ta is  e  Plataformatec,  onde passou pelo desaf io  de
est ruturar  processos a f im de provar  a capacidade de ent rega
do inbound market ing e após tanto ganho de exper t ise no
assunto,  se tornou inst rutora de market ing na Business
Tra in ing Company.  
   Na área de Produto,  conquis tou seu espaço e todos
entenderam o porquê antes mesmo de ass is t i rem à sua
palest ra:  Desmist i f icando o Processo de Product  Discovery na
Product  Camp 2019.
    Atualmente,  Cami la  é Product  Manager  na Credi tas e já
desenvolveu cases de sucesso at ravés do impacto do uso de
eventos anal í t icos e so lução de gaps.

l inkedin.com/in/camilapferreira/

https://www.linkedin.com/in/brunopcoutinho/
https://www.linkedin.com/in/camilapferreira/
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    Empreendedora por  natureza -  a lgo que se nota pelas mui tas
empresas que cofundou - ,  focada em soluções cr ia t ivas e
amante do poder  da tecnologia,  Caro l ina Costa está inser ida no
mercado de Produtos desde 2014 quando fo i  cofundadora e
gerenciadora de produtos na Vumbora.
    In ic ia t ivas vo luntár ias nas quais  compart i lha conhecimentos
e ens ina sobre s tar tups e desenvolv imento de produtos d ig i ta is
também são um grande marco da jornada de Caro l ina.
    Hoje,  após deixar  um grande legado na Credi tas,  se tornou
cofundadora e Product  Manager  da Gud Studio.

CAROLINA COSTA
Co-Founder  |  Product  Manager

l inkedin.com/in/carol l rcosta/

12

    Cesar  S.  Cesar  possui  mais  de 15 anos de exper iênc ia em
cargos de l iderança em mul t inac ionais  e s tar tups LATAM, como
Google,  Seek e Zenvia.
    Começou sua carre i ra  na indúst r ia  tecnológica cedo,  sendo
fundador /sóc io em 4 s tar tups.  Mudou para o caminho execut ivo
para cr iar  produtos que os consumidores amem e para acelerar
o cresc imento de empresas.
     É Vice-Pres idente Sênior  de Produtos,  Design e Solut ions
da Xerpa,  uma star tup de serv iços f inancei ros que está ent re
as Top Star tups do L inkedIn.

l inkedin.com/in/cesar-s-cesar/

CESAR S.  CESAR
13

SVP, Product ,  Design & Solut ions (CPO) @ Xerpa |
#L inkedinTopStar tups

https://www.linkedin.com/in/carollrcosta/
https://www.linkedin.com/in/cesar-s-cesar/


12

    Formado em Ciências da Computação e com pós-graduação
em anál ise de s is temas,  Dan Marks Pr in tes possui  mais  de 15
anos de exper iênc ia t rabalhando com produtos.  
    Já l iderou t imes de market ing onl ine e de UX.  É fundador  da
PM3, onde está desenvolvendo o pr imei ro curso onl ine de
Product  Management  do Bras i l .
   Passou por  empresas como Catho,  Oppa e atualmente é
Chief  Product  Of f icer  na Tapp Games.

DAN MARK PRINTES
Chief  Product  Of f icer  na Tapps Games

l inkedin.com/in/danmarkprintes/

14

   Demian Borba é um Product  Manager  formado pela
Univers idade Federa l  de Alagoas e com especia l izações
real izadas na UC San Diego.É Product  Manager  para a Adobe
XD desde 2015 e fo i  um dos pr imei ros Product  Managers na 
XD. 
    Tem mais de 20 anos de exper iênc ia nas áreas de
tecnologia,  des ign,  bus iness,  comunidades e t re inamentos.  Dá
aulas de d i ferentes cursos na p la taforma L inkedIn Learn ing e
l ives semanais  focadas em UX Design.
      Antes da Adobe,  Demian passou por  empresas como
PayPal  e  Blackberry ,  a lém de ter  s ido inst rutor  na UC San
Diego,  P lat t  Col lege em San Diego e The Ar t  Inst i tu tes em San
Diego.

l inkedin.com/in/demianborba/

DEMIAN BORBA15
Product  Manager  wi th  exper iences as Inst ructor ,
Designer ,  Developer  & Communi ty  Manager .  On
Adobe XD s ince 2015.

https://www.linkedin.com/in/danmarkprintes/
https://www.linkedin.com/in/demianborba/
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    Com quase 20 anos de exper iênc ia em tecnologia,  Diego Eis
in ic iou sua jornada prof iss ional  em 2001,  como Auxi l iar  de Web
Design.  
   De lá  para cá acumulou exper iênc ias em algumas das
maiores empresas do mercado tech;  fo i  par te  do t ime de
produto da Locaweb por  quase 5 anos e depois  passou pela
Easynvest  e  Jüss i .
    Fo i  Cofundador  da Vis ie  e fundador  da Table less.  A lém
disso,  possui  t rês l iv ros publ icados:  Gestão Moderna de
Produtos Dig i ta is ,  Guia Front -end e In t rodução à Web
Semânt ica.
      Atualmente é Head de Produtos Dig i ta is  na Sympla.

DIEGO EIS
Head de Produtos Dig i ta is

16

       A lém d isso,  pa lest rou em conferências g lobais  como
Adobe MAX (Los Angeles e Las Vegas) ,  Adobe Summit  (Las
Vegas) ,  Awwwards (San Francisco) ,  ProductCon (Si l icon
Val ley) ,  Samsung Developer  Conference (San Francisco)  e
BlackBerry  DevCon (Asia,  Europe e Amér icas) .

l inkedin.com/in/diegoeis/

l inkedin.com/in/dudurocha/

EDUARDO (DUDU) ROCHA

17
Group Product  Manager  @ Lof t

     Empreendedor  desde mui to  cedo e conhecedor  de d iversas
metodologias,  Eduardo (Dudu)  Rocha é considerado um dos
l íderes mais  engajados do cenár io  atual  de s tar tups bras i le i ras.

https://www.linkedin.com/in/diegoeis/
https://www.linkedin.com/in/dudurocha/
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   Trabalhou em empresas como InLoco e C.E.S.A.R.  e  ho je
está na l inha de f rente da Lof t  l iderando equipes responsáveis    
por  est ratégias de preços,  por t fó l io ,  p la taforma e out ros.
   A lém de ser  um dos pr inc ipa is  fac i l i tadores do Star tup
Weekend,  há 9 anos Eduardo possui  uma in ic ia t iva de pessoal :
a  Est rategis tas -  onde,  junto a um amigo,  ind ica e d iscute
le i turas impor tantes,  escreve ensaios e rea l iza eventos a f im de
fomentar  uma comunidade de pessoas que querem mais da
v ida.

     Especia l is ta  em gerenciamento de produtos complexos em
empresas g lobais  de ráp ido cresc imento com mais de uma
década e meia de exper iênc ia prof iss ional  em desenvolv imento
de sof tware,  Fábio Aguiar  in icou sua carre i ra  em 2001.
     É formado em Sis temas de In formação com pós-graduação
em Engenhar ia  em Processo de Sof tware.  A lém disso é coach,
inst rutor  a  PM3,  professor  em graduação e pós-graduação e
atualmente atua como Product  Agi l i ty  Specia l is t  na Solut ionsIQ.
     Fábio também é autor  do Product  Back log Bui ld ing,  um
sis tema que consis te em v ivenciar  na prát ica a e laboração e
cr iação de um Product  Back log efet ivo e co laborat ivo,
esc larecendo as user  s tor ies e o back log dos t imes,  e
ut i l izando o PBB Canvas como fer ramenta fac i l i tação.

FÁBIO AGUIAR
Author  o f  Product  Back log Bui ld ing [PBB] ,  Product
Agi l i ty  Specia l is t  a t  Solut ionsIQ Braz i l  & Professor

MBA Business Agi l i ty  a t  FIAP

18

l inkedin.com/in/ fabiogr/

https://www.linkedin.com/in/fabiogr/


15

l inkedin.com/in/ fel ipecardosobarbosa/

FELIPE CARDOSO BARBOSA

19
Gerente de Market ing de Produto na Cor tex

    Fe l ipe Cardoso Barbosa ent rou na área de produto em 2014,
como responsável  pe los esforços de Market ing de Produto da
Route,  enquanto esta a inda estava em desenvolv imento.
     Fo i  cofundador  da JTBD+ e hoje é Gerente de MArket ing de
Produto na Cor tex.  Fel ipe também faz par te dos pr imei ros 500
Founding Members e é embaixador  da Product  Market ing
Al l iance,  uma in ic ia t iva que a juda a desenvolver  a  at iv idade de
Market ing de Produto no Bras i l .

l inkedin.com/in/ fel ipepintodesouza/

FELIPE SOUZA
20

Head of  Dig i ta l  Product  @Bei t

      Apaixonado por  s tar tups,  produto e negócios d ig i ta is ,
Fel ipe Souza in ic iou na área de produto em 2006.
        Passou por  empresas como Smart  F i t  e  Webmotors,
Fel ipe soma quase 15 anos de exper iênc ia em sua carre i ra .  Foi
fundador  da Have a Cof fee,  o  maior  marketp lace de café
especia l  da Amér ica Lat ina.
            Mui to  respei tado por  todos os prof iss ionais  com quem
já t rabalhou,  ho je Fel ipe in tegra o t ime da Be iT Recru i tment .

https://www.linkedin.com/in/felipecardosobarbosa/
https://www.linkedin.com/in/felipepintodesouza/
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l inkedin.com/in/gabriel -breves/

GABRIEL BREVES
22

Product  Manager  B2B at  P icPay |  Co-creator  a t
Papo de Produto

     Especia l izado em Inte l igência e Est ratégia em Market ing
pela ESPM, Gabr ie l  é  conhecido pela capacidade de resolução
de problemas.  Durante a sua jornada,  fo i  posto d iante de
grandes desaf ios:  fo i  responsável  por  const ru i r  e  est ruturar  a
área de produtos d ig i ta is  t rabalhando com dois  produtos de
ponta a ponta na Tract  Co e logo após l iderou um dos produtos
com maior  escopo de responsabi l idade da Stone Pagamentos.
      Atualmente,  acaba de ingressar  como Product  Manager
B2B no PicPay e segue tocando seu pro jeto pessoal :  o  Papo de
Produto -  um podcast  focado em tecnologia,  no qual  bate papos
inspi radores com programadores,  ux des igners e product
managers que cr iam produtos amados no mundo todo.

    Fernando Salaro l i  é  formado pela Escola Pol i técnica da
USP, t rabalhou na 99Taxis  e fo i  CEO e Fundador  da Spry,  uma
star tup bras i le i ra  focada em gerar  in te l igência at ravés de
coleta de dados pr imár ios do mundo of f l ine.
      Hoje,  Fernando é Group Product  Manager  na Lof t .  

l inkedin.com/in/ fernando-salarol i /

FERNANDO SALAROLI
21

Group Product  Manager  @ Lof t

https://www.linkedin.com/in/gabriel-breves/
http://linkedin.com/in/fernando-salaroli/
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      Formado pela Fundação Escola de Socio log ia e Pol i t ica de
São Paulo,  Gui lherme Seabra é um dos prof iss ionais  mais
completos em Transformação Dig i ta l .  E le t rabalha com produto
desde mui to  cedo e começou sua carre i ra  na g igante I taú.
    Atualmente,  Gui lherme é Head of  Product  & Design na
Easynvest  e  par t ic ipa de inúmeros pro jetos express ivos do
setor :  meetups sobre desenvolv imento e evolução em produtos 

GUILHERME SEABRA
Head of  Product  & Design @ Easynvest

24

l inkedin.com/in/gui lherme-seabra/

     E le i to  pe la Gama Academy em 2018 como um dos 50
prof iss ionais  de Growth Hacking e Market ing Dig i ta l  para se
inspi rar  e  segui r ,  Giovanni  Lucas atua com gestão de pessoas
e produtos e cr ia  est ratégias para acelerar  o  cresc imento de
empresas com foco em Gestão de Produtos e Growth.
      Atua com Growth desde 2015,  é  professor ,  curador  da
t r i lha de growth hack ing pela São Paulo Tech Week 2019,
fac i l i tador  de workshops,  pa lest rante e evangel is ta  de growth
hacking.  Fundador  da maior  comunidade de growth de Santa
Catar ina e a segunda maior  do Bras i l ,  a  Growth Hacking SC,
a lém de ter  cr iado o "Canvas de Métr icas Pi ratas"  -  AARRR
Canvas -  metodologia para cr iação de um back log de
cresc imento hol ís t ico com foco nas c inco pr inc ipa is  métr icas
para qualquer  negócio.
Atualmente é Growth Product  Manager  da Zup Innovat ion.

l inkedin.com/in/giovanni lucas/

GIOVANNI LUCAS23
Growth Product  Manager  /  DSM @ Zup Innovat ion -
I taú /  Professor  na FIAP /  Creator  @ AARRR
Canvas /  Growth Hacker  /  Consul tant

http://linkedin.com/in/guilherme-seabra/
http://linkedin.com/in/giovannilucas/
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HUXLEY DIAS
Design Manager  at  Lof t

26

l inkedin.com/in/huxleydias/

     Apaixonado pelo universo de user  exper ience e produtos
dig i ta is ,  Huxley tem 10 anos de exper iênc ia da área e já  atuou
em grandes s tar tups como Loggi ,  Tera e PunkMetr ics .
    Suas formações acadêmicas vão de Design à Big Data
Science & Machine Learn ing.  É professor  de Métr icas para UX
em alguns dos maiores cursos da área de produto do Bras i l  e
atualmente é Design Manager  na Lof t .

l inkedin.com/in/helderalves- i t /

HELDER ALVES

25
Product  Leader  -  Tr ibe Lead at  OLX Bras i l

      Formado em Tecnologia da In formação e com MBA pela
PUC-RS, Helder  é um apaixonado por  inovação e por  cr iar
produtos de c lasse mundia l .
        Possui  9  anos t rabalhando com plataformas web e mobi le ,
levando produtos d ig i ta is  a t ravés de d i ferentes mercados pelo
Bras i l .
        Passou pelo Grupo ZAP,  Tapps Games e hoje in tegra o
t ime da OLX Bras i l ,  a lém de ser  inst rutor  de Product
Management  (Discovery)  na PM3.

junto a out ros prof iss ionais  de renome na área,  mentor ias na
Tera e na ACE Aceleratech e o Papo de Produto:  um podcast
quinzenal  que ent rev is ta bras i le i ros que estão const ru indo
Produtos Dig i ta is  mundo afora.

https://www.linkedin.com/in/huxleydias/
https://www.linkedin.com/in/helderalves-it/
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l inkedin.com/in/ i r is-sayuri /

IRIS SAYURI
27

Simpl i f icando o mundo dos invest imentos |  Product
Manager

    Gerente de produtos d ig i ta is ,  apaixonada por  f inanças
pessoais ,  comportamento e inovação,  é  ass im que I r is  Sayur i
se def ine.  Com uma bagagem de mais  de 10 anos de imersão
em f in tech e bancos do vare jo,  I r is  se desenvolveu em diversas
áreas que a permi t i ram adqui r i r  a  exper iênc ia necessár ia  para
ser  uma prof iss ional  de produto 360°.
       É formada pela PUC-SP e tem MBA pela ESPM. Passou
por  empresas como Banco BV,  Banco BMG e atualmente é
Product  Manager  na Easynvest  e  Inst rutora da aula Cr iando
Produtos do Zero,  do curso de Product  Discovery da PM3.
     I r is  a inda def ine que seu atual  propósi to  é a judar  as
pessoas a melhorarem de v ida,  fac i l i tando o acesso à educação
f inancei ra e ao mundo dos invest imentos.

ISABELA MARINGONI
Product  Market ing Manager  |  Lof t

28

l inkedin.com/in/ isabel lamaringoni /

    Prof iss ional  de Market ing com exper iênc ia em empresas
como Microsof t ,  Daf i t i ,  V ivaReal  e  Zoom, Isabela Mar ingoni
possui  grande exper iênc ia em gerenciamento de pro jetos de
apl icat ivos mobi le .

https://www.linkedin.com/in/iris-sayuri/
https://www.linkedin.com/in/isabellamaringoni/
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    É formada em Market ing pela USP e possui  uma bagagem de
quase 10 anos na área de produto e growth.  Hoje,  Isabela atua
como Product  Market ing Manager  na Lof t .

l inkedin.com/in/ jacquel ineyumiasano/

JAQUELINE ASANO

29
Product  Manager  at  Nubank

    A fundadora da comunidade Mulheres de Produto,  essa é
Jaquel ine Asano.  
    Jaquel ine in ic iou sua t ra je tór ia  na  área de market ing em
2009,  passou por  branding até chegar  em produto.
    Em 2018 fundou a Mulheres de Produto,  uma comunidade
que reúne mulheres bras i le i ras que t rabalham ou têm in teresse
na área de tecnologia.  Também em 2018 fo i  quando Jaquel ine
in ic iou sua t ra je tór ia  pe lo Nubank,  onde hoje é Product
Manager .

JOAQUIM TORRES (JOCA)
Execut ive Di rector ,  Dig i ta l  a t  Lopes Consul tor ia  de

Imóveis

30

l inkedin.com/in/ jocatorres/

     Um dos maiores nomes da área de produto no Bras i l
a tua lmente,  Joaquim Torres,  o  Joca,  é  um prof iss ional  completo
com quase 30 anos de exper iênc ia na área de in ternet  e  TI .
     Formado pelo ITA e MIT,  Joca passou por  grandes
empresas durante sua jornada prof iss ional .  Uma das mais
express ivas fo i  o  Gympass,  onde Joca atuou na implantação da
plataforma Gympass Wel lness.
      A lém de prof iss ional ,  Joca também é autor  dos l iv ros 

https://www.linkedin.com/in/jacquelineyumiasano/
https://www.linkedin.com/in/jocatorres/
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"Product  Management :  How to increase the chances of  success
of  your  d ig i ta l  product"e "The Star tup Guide:  how star tups and
establ ished companies can create and manage prof i tab le web
products" .

l inkedin.com/in/ol iveirajosias/

JOSIAS OLIVEIRA

31
Head of  Product  and Design @Octadesk

      Formado pela ESPM e MIT,  Jos ias Ol ive i ra  acredi ta  que o
produto é um elemento orgânico.
    Passou por  grandes empresas como Resul tados Dig i ta is ,
Reforge,  InVis ion e atualmente é Head de Produto e Design na
Octadesk.  A lém disso,  Jos ias é cofundador  da Drops Mid ia
Dig i ta l  e  da Ber l in  Design.
    Para e le ,  seu propósi to  é a judar  pessoas a serem sua
melhor  versão.

LETICIA GIMENEZ
Product  Leader  at  Credi tas and Mentor

32

l inkedin.com/in/ let ic iagimenez/

    Let ic ia  tem mais de 14 anos de exper iênc ia nas áreas de
Product  Management /Development  e Business.  
     Formada pela PUC-SP e MIT,  Let ic ia  começou sua carre i ra
na IBOPE Media e atuou na área de produto de empresas como
99Jobs,  Quinto Andar ,   OLX e atualmente é Product  Lead na
Credi tas.

https://www.linkedin.com/in/oliveirajosias/
https://www.linkedin.com/in/leticiagimenez/
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l inkedin.com/in/marcelaschlaepfer /

MARCELA SCHLAEPFER

33
Product  Operat ions at  VTEX

     Formada em Engenhar ia  de Produção pela PUC Rio,
Marcela é uma prof iss ional  com matur idade e senso de
urgência invejáveis  e especia l is ta  em tát icas de melhor
rendimento.  Durante os seus quase 9 anos na Cor tex enf rentou
o desaf io  de t ransformar a companhia de uma empresa de
serv iço para uma empresa de produtos SaaS.  
        Atualmente é Product  Operat ions na VTEX, par t ic ipou da
edição especia l  da Product  Backstage e fo i  uma das
palest rantes do Product  Stars  2020 dando d icas sobre
est ratégia,  anál ise de dados e o d ia  a d ia  de PM.

MARCELL ALMEIDA
Product  a t  Nubank

34

l inkedin.com/in/almeidamarcel l /

    Especia l izado em produtos complexos em empresas de
rápido cresc imento,  Marcel l  pa lest rou em eventos como a
PStar ter  2019 e CASE 2016 e teve par t ic ipações especia is  em
Podcasts  como o Product  BackStage e o Hipster  t ra tando de
temas como mindset  de ent rega vs mindset  de resul tado,
produtos,  c l ientes e regras de negócio,  product  market  f i t  e
comunidade e cu l tura de gestão de produto.
      Marcel l  A lmeida é l íder  de Produto na Nubank e fundador
de t rês das maiores in ic ia t ivas ex is tentes hoje no ecoss is tema
de produto:  A Cursos PM3,  a Product  Camp e a Product  Star ter .

https://www.linkedin.com/in/marcelaschlaepfer/
https://www.linkedin.com/in/almeidamarcell/
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l inkedin.com/in/marcelo-almeida-abreu/

MARCELO ABREU

35
Product  Designer  |  UX designer  |  Product  Maneger

    Ux Designer ,  Ux researcher ,  Design th inker ,  Product
Designer  -  essas são as pr inc ipa is  caracter ís t icas prof iss ionais
de Marcelo Abreu.
       Trabalhando na área de UI /UX desde 2018,  Marcelo tem
em seu background acadêmico bootcamps de UX Design e
cursos na PM3 vol tados para Produto.  Atualmente,  Marcelo é
Product  Design na Zup Innovat ion

MARCIO REIS
Product  a t  Nubank

36

l inkedin.com/in/paivareis/

    Apaixonado pela cr iação de novos produtos tanto em
tecnologia quanto em negócios e MBA em Empreendedor ismo e
Estratégia pela Univers idade de Mich igan,  Marc io  de ixou um
legado mui to  re levante na Guia Bolso e hoje atua como Head of
Product  na Lof t  e  já  escreveu ar t igos bastante re levantes sobre
os squads e a const rução de t imes com foco em resul tados da
Lof t .

https://www.linkedin.com/in/marcelo-almeida-abreu/
https://www.linkedin.com/in/paivareis/
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l inkedin.com/in/mlcantadori /

MARIA LUÍSA CANTADORI

37
Product  Manager  at  St r ipe

     Formada pela Univers idade de São Paulo,  Mar ia  Luísa 
t rabalhou durante quase 4 anos na Credi tas e desenvolveu
mui tos cases enquanto l íder  do produto de maior  f luxo de
recei ta  da companhia ent regando a automação de todo o
processo ao gerenciar  uma equipe de 6 gerentes de produto.
        Hoje está a f rente da área de Product  Manager  na Str ipe,
é inst rutora nos cursos de Product  Discovery and Design e
Product  Cul ture na PM3 e tem um episódio super  especia l  na
Product  Backstage sobre os desaf ios de escalabi l idade que um
Product  Manager  enf renta durante um per íodo de a l to
cresc imento de uma star tup.

MARIANA PENIDO
Head of  Product ,  Credi t  Card at  Nubank

38

l inkedin.com/in/mariana-penido-2b83b812/

      Engenhei ra Indust r ia l  formada pela Univers idade de Minas
Gerais  e com MBA fe i to  na Columbia Univers i ty ,  Mar iana
Penido é out ro grande nome de produto a preencher  esta l is ta .
   Em sua t ra je tór ia  prof iss ional ,  tem em seu curr ícu lo
empresas como Vale,  Endeavor ,  Bain & Company e a pouco
mais de 2 anos in tegra o t ime de produto do Nubank.

https://www.linkedin.com/in/mlcantadori/
https://www.linkedin.com/in/mariana-penido-2b83b812/
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l inkedin.com/in/mart inascherrer /

MARTINA SCHERRER

39
Product  Manager  at  Resul tados Dig i ta is

        Formada em Publ ic idade e Propaganda em 2010,  Mar t ina
possui  10 anos de exper iênc ia t rabalhando com market ing e
est ratégias d ig i ta is .  
     Fundou a Cinco Mar ias Agência Dig i ta l  e  in ic iou sua
carre i ra  na área de Produtos quando ingressou na Genera l
Assembly (São Francisco)  cursando Product  Management .
       Em sua jornada pela In foPr ice,  desenvolveu back log de
produto,  novos recursos,  teste de h ipóteses,  anál ise de dados
e def in ição de roadmap.
         Atualmente é Product  Manager  na Resul tados Dig i ta is .

NATÁLIA ARSAND
Senior  UX/Product  Designer  at  Booking.com

40

l inkedin.com/in/natal iarsand/

    Formada em s is temas de in formação e des ign,  Natá l ia
Arsand tem mais de 10 anos de exper iênc ia na área de des ign
e tecnologia.  Apaixonada pelo que faz,  Natá l ia  adora a judar
t imes a entender  problemas da v ida rea l  e  de pessoas rea is .
       Passou por  empresas como Del l ,  ThoughtWorks e a 5 anos
integra a equipe do Booking.com, atualmente como Senio
UX/Product  Designer .

https://www.linkedin.com/in/martinascherrer/
https://www.linkedin.com/in/nataliarsand/
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l inkedin.com/in/oseupablo/

PABLO SILVA

41
Líder  de produto na Vindi

     Formado em Engenhar ia  da Computação,  Pablo Si lva é
apaixonado pelo que faz e tem como missão t ransformar grupos
de pessoas em equipes fe l izes e produt ivas.
       Com mais de 5 anos de exper iênc ia,  Pablo fo i  coordenador
de engenhar ia  de produtos na  Locaweb e atualmente é l íder  de
produto na Vindi .

PAULO CHIODI
Product  Manager  |  Market ing |  @Product  Guru 's

42

l inkedin.com/in/paulo-chiodi /

     Apaixonado por  desenvolver  produtos que se jam re levantes
para as pessoas,  que tornem o d ia  a d ia  de las o mais  s imples,
empoderado e fe l iz ,  o ferecendo a melhor  exper iênc ia possíve l ,
é  ass im que Paulo Chiodi  se def ine.
  Formado pela Univers idade Anhembi  Morumbi  e  com
especia l ização em Product  Management  pe la PM3,  Paulo
in ic iou na área de produto em 2015,  na Por to Seguro.  Após
isso e le  passou pela Nexte l ,  Pravaler  e  atualmente é Product
Owner na PagSeguro PagBank.
     A lém d isso,  Paulo é o cr iador  do podcast  Product  Guru ’s .

https://www.linkedin.com/in/oseupablo/
https://www.linkedin.com/in/paulo-chiodi/
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l inkedin.com/in/pedroaxl /

PEDRO AXELRUD

43
Head of  Product ,  Conta at  Nubank

      Pedro faz par te  de um mix de grandes prof iss ionais  que
são referênc ia na área de Produtos e compart i lham suas
vivências at ravés de cursos e palest ras:  é  inst rutor  de cursos
na 3PM e Tera e fo i  speaker  sobre temas como arqui te tura
mul t i -produto,  ambientes de h iper  cresc imento,  c ic lo  de v ida do
produto e a união de UX,  Tecnologia e Negócio na área de
Produtos em eventos como Qcon São Paulo e Dig i ta l  House.
    Pedro é bastante envolv ido com o cenár io  de novos
produtos.  Foi  cofundador  do Mai lee.me e da Engage,  empresas
que t iveram um grande cresc imento nos pr imei ros anos de
at iv idade e desde 2016 é Head of  Product  na Nubank.

RAFAEL DAHIS
Product  Manager  at  Instagram

44

l inkedin.com/in/rafaeldahis/

   Rafael  tem mais de 10 anos de exper iênc ia na área
tecnológica e atua como Product  Manager  desde 2012.  Sua
formação inc luem a UFRJ e Univers i ty  o f  Centra l  F lor ida.
     In ic iou na área de produto no Peixe Urbano,  de lá  migrou
para o Twi t ter ,  Facebook e hoje é PM no Instagram.
      A lém de prof iss ional ,  Rafael  também é mentor  de s tar taps,
atuando hoje dentro do Star tup Weekend.

https://www.linkedin.com/in/pedroaxl/
https://www.linkedin.com/in/rafaeldahis/
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l inkedin.com/in/rafael - ferraz/

RAFAEL FERRAZ45
Lead Product  Manager  |  Pass ionate about  products
and smart  exper iences that  impact  people
posi t ive ly .

      Apaixonado por  produtos e exper iênc ias in te l igentes que
possam melhorar  o  mundo,  Rafael  adora t rabalhar  com
engenhei ros e des igners para const ru i r  e  lançar  produtos que
impactem as pessoas pos i t ivamente.
    Formado pela PUC-RJ e com cer t i f icações pela Product
School  e  Stanford Univers i ty ,  Rafael  in ic iou na área de produto
dentro do NetOpenGroup.  Depois  passou pela in |metr ics ,
Konker ,  Oaktech e hoje é Lead Product  Manager  na Credi tas.

RAPHAEL DYXKLAY
Tech-Entrepreneur  I  St rategy and Product  I  Market -

F i t  S&P @ Lof t  I  Ex-Credi tas

46

l inkedin.com/in/rapha-dyxklay/

     Raphael  é  Sr .  St rategy Manager  na Lof t  e  Advisor  & Content
Curator  na Journey.  Possui  passagem na própr ia  Lof t ,  como Sr .
Product  Manager ,  na Credi tas,  como Lead Manager  de Novos
Produtos,  na Talentbrand,  como Cofundador  e Di retor  de
Estratégia,  na Reev,  como Gerente de Novos Negócios,  e  na
consul tor ia  Outbound,  onde desenvolveu,  por  exemplo,  a
est ratégias de d is t r ibu ição B2B do Mercado L ivre.  
        A lém d isso,  é  mentor  de Est ratégia de Produto de escolas
dig i ta is  como a Growth Masters e Univers idade Prev is íve l .

https://www.linkedin.com/in/rafael-ferraz/
https://www.linkedin.com/in/rapha-dyxklay/
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l inkedin.com/in/r far inazzo/

RAPHAEL FARINAZZO
47

Product ,  St rategy,  Market ing

    Compromet ido,  cr ia t ivo,  inovador  e cr í t ico,  é  ass im que
Raphael  Far inazzo é descr i to  por  seus co legas de t rabalho.
     Formado pela ESAMC e com MBA pela FGV e cer t i f icação
em Product  Management  pe la PM3,  Raphael  a tua na área de
produto desde 2013.
   Teve passagem por  empresas como Agi le  Content  SA. ,
Resul tados Dig i ta is ,  Involves e atualmente é Group Product
Manager  na Xerpa.  A lém disso,  Raphael  é  cofundador  do
OneAsk.

SERGIO SCHULER
Head of  Product  a t  re :ceeve

48

l inkedin.com/in/sergioschuler /

     Serg io Schuler  possui  6  anos de exper iênc ia em gestão de
produtos B2B SaaS em Martechs,  F in techs,  Mobi l i tys  e
HRTechs.  Tr i lhou um longo e f ru t í fero caminho durante o sua
jornada na Resul tados Dig i ta is  e  ho je é  Head of  Product  na
Re:ceeve.
   Como uma das f iguras de maior  autor idade da área de
Produto atualmente,  par t ic ipou como speaker  em inúmeros
eventos at ravés do anos,  como o Product  Summit ,  Product
Camp,  Product  Stars  e RD Summit  -  nada mais  justo.
   Para le lamente,  publ ica ar t igos em seu s i te  sobre d iversos
temas de re levância como processos modernos de
gerenciamento de produtos,  s tar tups,  market ing,  cresc imento e
l iderança.

https://www.linkedin.com/in/rfarinazzo/
https://www.linkedin.com/in/sergioschuler/
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l inkedin.com/in/ thiago-bel luf- inoue-231b4a38/

THIAGO BELLUF INOUE
49

Head of  Product  na Favo

    Formado pela Univers idade Federa l  de Santa Catar ina,
Thiago in ic iou na área de produto em 2014.
     Fez par te do t ime da OLX Bras i l  por  4  anos,  onde fo i
Product  Manager  e Product  Operat ions & Data Analy t ics
Manager .  Atualmente é Head of  Product  Management  na Favo.

WILL SERTÓRIO
Product  Design Manager  na Revelo

50

l inkedin.com/in/wi l l iansertor io/

   Entus iasta de Growth,  Wi l l  Ser tór io  é v is to  como cr ia t ivo,
in te l igente e mui to  focado em pessoas e em resul tados.
    In ic iou como Product  Manager  em 2013 e fez par te  dos t imes
da Neue Labs,  AIDAX, Funeel  e  atualmente é Product  Design
Manager  na Revelo.
   A lém de prof iss ional ,  Wi l l  é  mentor  na ACE Aceleratech e
inst rutor  na FIAP,  Gama Academy e Tera.

https://www.linkedin.com/in/thiago-belluf-inoue-231b4a38/
https://www.linkedin.com/in/williansertorio/


rea l ização:


