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Todo mundo te diz para inovar, mas ninguém 
te dá o caminho até lá. Cláudio Azevêdo ajuda 
pessoas e empresas a implementar a inovação 
na prática com estratégias ágeis de 
crescimento acelerado.

Suas provocações com foco no 
resultado removem os pontos cegos 
do caminho em direção à 
mudanças e indicam o passo a 
passo necessário rumo à inovação. 
Você construirá pontes entre o 
presente e o futuro e aprenderá, de 
mamaneira didática e simples, o que 
você precisa fazer para alcançar 
resultados

Atualmente, o executivo é Head de Growth 
Marketing da gigante AMBEV.  Obstinado por 
metas, resultados e aplicação prática do 
conhecimento, em menos de 3 anos, o 
executivo ajudou a levar o projeto de 
inovação ao posto de maior aplicativo de 
delivery de bebidas, o Zé Delivery,  com 
milmilhares de clientes espalhados por todo 
país. Anteriormente, foi Gerente Geral da 
Cabify, startup espanhola e Country 
Manager da Upraise.



Temas:

A adoção de metodologias ágeis deve 
crescer 35% ao ano no Brasil. O que muita 
gente ainda vê como tendência, hoje é o 
principal motor de adequação ao futuro de 
gigantes como AMBEV, Itaú e Magazine Luiza. 

EEste conteúdo reúne anos de experiência de 
Cláudio Azevêdo a frente de processos de 
mudança e implementação de estratégias 
ágeis em times tradicionais e de startups. De 
forma didática e simples, o executivo 
compartilha dicas práticas de caminhos 
eficientes rumo à agilidade e a processos de 
ininovação. 

Profissionais e empresas que necessitam 
atravessar momentos de renovação, 
encontram no passo a passo traçado pelo 
executivo um caminho seguro de adaptação, 
respeitando as condições e possibilidades de 
cada time. 

Como implementar 
metodologias ágeis 
em times tradicionais?

Digitalização da 
personalidade, pluralidade 
cultural e adoção de 
estratégias para inovar 
deixaram de ser tendência. O 
que já era uma necessidade, 
hoje é uma condição para 
gagarantir sobrevivência de 
qualquer profissional ou 
empresa no pós-crise. 

Este conteúdo é baseado em 
seus recentes estudos sobre o 
aceleramento das mudanças 
que o mundo vinha 
experimentando antes da 
pandemia. De forma simples, 
didática e super atual, o 
exexecutivo faz o público refletir 
sobre o papel do ser humano 
neste mundo mais ágil e que 
exige novos hábitos conjugados 
a valores antigos.

O público leva para a casa 
reflexões profundas e dicas 
práticas sobre ações que devem 
ser aplicadas imediatamente 
para a adequação às novas 
necessidades de um mundo 
mais veloz e conectado. 

Inovação ágil e a 
(re)invenção do 
humano



Temas:

Inovação tecnológica, agilidade 
e uso de dados para orientar 
crescimento acelerado foram 
os pilares básicos de qualquer 
empresa que busque ser 
competitiva nesta nova década. 
As metodologias que há pouco 
tetempo eram uma característica 
apenas de startups, hoje estão 
sendo aplicadas, no Brasil e no 
mundo, por todas as 
organizações: de ONGs a 
multinacionais. 

Cláudio compartilha sua visão de 
futuro, baseada em anos de 
experiência trabalhando com 
inovação e tecnologia, sobre as 
empresas do novo (velho) mundo 
pós-pandemia: culturalmente plurais 
e tecnologicamente inteligentes e 
huhumanamente adaptáveis. A 
necessidade da reinvenção dos 
modelos de negócios é abordada de 
maneira provocativa e os profissionais 
aprendem o passo a passo para 
adotar as mesmas estratégias 
vencedoras que são usadas pelas 
eempresas mais admiradas do mundo, 
como Amazon, Google e Spotify.  

Sua empresa está 
nadando contra 
a corrente? 
Construa a empresa 
do futuro, hoje!


