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Claramente o 
mundo mudou…



A tal da  
transformação  

digital…



E a gestão pública?



QUEM É CAMILA ACHUTTI?
Já morei no Vale do Silício e 
Estagiei no Google. 

Já quebrei 4 startups 

Tenho um blog focado em 
diversidade na tecnologia 
chamado Mulheres na 
Computação 

Ciência da Computação 
(bacharelado e mestrado) 
no IME-USP 

Ajudei +15.000 pessoas a 
desenvolverem +400 apps.

Co-Fundador da Ponte21 
e do Mastertech 

Professora do INSPER 

Ajudei empresas como Itaú, 
TIM, IBM, Accenture e 

Renault a se digitalizarem 

Uma das minhas startups foi 
reconhecida pela Salesforce 

no Dreamforce 

Sou uma 30Under30 pela 
Forbers





PLATAFORMA DE 
EDUCAÇÃO CONTÍNUA
DE HABILIDADES DO SÉCULO 21

UMA



3 years later…

Only latina American 
startup to be invited for 

Dreamforce 
2016

2017

Community 
Giver and 

Impact  
2018

Oficial Partner 
for technical 

talent 
2017 • 2018

Students

+5.000
Biggest companies in 

the country are our 
clients

16 of 50

2018

The most attractive 
education startup of 

the country 
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STARTUP É UM 
PROCESSO 

ÁGIL

STARTUP É UM 
PROCESSO 

ÁGIL

STARTUP É UM 
PROCESSO 

ÁGIL



DEFINIÇÃO
‣ Qualquer pequena empresa em seu período inicial pode ser 

considerada uma startup.  

‣ Empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que 
consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez 
maiores. 

‣ Grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios 
repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema 
incerteza.



ÁGIL É A SOLUÇÃO 
PARA TODOS OS 

PROBLEMAS?



SIMPLES 
COMPLICADO 
COMPLEXO

3  TIPOS DE PROBLEMAS



SIMPLES

É bem definido. 
Sua solução é clara. 
Passíveis de abordagens 
de gerenciamento de 
projetos tradicionais.  
Não há consequências 
inesperadas.

Ex. Fazer um 
bolo de fubá 

com erva doce



Difícil de compreender. 

Suas soluções podem levar a outros 
problemas e consequências não 
intencionais.  

Técnicas analíticas e de gestão de 
projectos tradicionais falhará. 

Os que envolvem novas tecnologias 
ou ambientes novos devem ser 
considerados complicados.

COMPLICADO 

Ex. Mandar um 
foguete pra lua



Você não pode repetir o 
processo.  

Experiência é valiosa, mas 
certamente não suficiente. 

Os seus resultados são altamente 
incertos.  

No entanto, nós sabemos que é 
possível e isso é tudo. Ex. Criar um filho

COMPLEXO



COMPLEXO DO MAL
São os mais difíceis de resolver. 
Os objetivos são ou não conhecidos. 
Relações meios-fins são mal 
compreendidos. 
Têm mais valor a uma empresa, se 
resolvido satisfatoriamente. 





Linear         Exponencial

1, 2, 3, 4, 5…

1, 2, 4, 8, 16…
2^30



24





Fonte: Exponential Organizations: Why New Organizations are Ten Times Better, Faster. Book by Michael Malone, Salim Ismail, 
and Yuri van Geest



MINDSET



ESCASSEZ

ABUNDÂNCIA



FIXO

CRESCIMENTO



CASCATA

ÁGIL
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DECISÃO 
PESSOAL!

E tem método! Tem ciência!



Quais habilidades 
VOCÊ vai ter que 

adquirir!?



TOLERÂNCIA À INCERTEZA 
Não sei. Não tenho a menor ideia.



EXPERIMENTAÇÃO 
Ato de observar e analisar uma hipótese em determinado contexto ou circunstância. 

Levar a nossa criatividade do papel para a prática do mundo real, com pessoas em 
diferentes contextos, colhendo feedbacks e transformando as ideias em soluções o 
quanto antes.  

A inovação está diretamente ligada a criação de soluções inéditas. Experimentar é a 
única maneira de descobrir essas novas formas evitando grandes erros, a medida que 
vamos compreendendo os pequenos erros e consertando constantemente.



PENSAMENTO COMPUTACIONAL 
01000010101010101111010101010101010101111101000101010101010101 

01000010101010101111010101010101010101111101000101010101010101 
01000010101010101111010101010101010101111101000101010101010101 
01000010101010101111010101010101010101111101000101010101010101 

01000010101010101111010101010101010101111101000101010101010101



EMPATIA 
Capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa 
imaginando-se nas mesmas circunstâncias.  

É  essencial não apenas nos colocarmos no lugar de outro ser humano, mas 
também entendermos as suas experiências, caminhos vividos e contextos 
sociais que compõe o leque de comportamentos e decisões. 

Somente dessa maneira podemos nos aprofundar nas necessidades, desejos e 
limitações das pessoas para adquirir essa visão multidisciplinar.



COLABORAÇÃO 
Agir com outrem para a obtenção de determinado resultado, ou ter 
participação em obra coletiva. Não existe essa coisa do “gênio solitário” 
dotado de inspiração divina criando do nada soluções mágicas. Toda 
ideia inovadora de fato é fruto da maturação de diferentes perspectivas 
compartilhadas, somadas e multiplicadas em uma solução comum.



DIVERSIDADE

EMPATIA  
+  

COLABORAÇÃO 
= 



PROVÁVEL 
versus 

DESEJÁVEL



Q&A


