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1. A tecnologia é a gasolina da cultura inovadora

2. Mas ainda somos pessoas falando com pessoas…

3. Qual o papel da liderança e das equipes?

Case de liderança colaborativa…

Três pilares e um case...



Experiências com milhares de experts e executivos…



Tecnologia 
habilita 

sucesso ou 
fracasso do 

negócio

Uma falha no serviço de computação 
em nuvem da Amazon, o Amazon Web 

Services, que é utilizado por várias 
empresas, prejudicou o acesso a 
diversos serviços na tarde desta 

terça-feira (7/12/21)



Tecnologia 
habilita 

sucesso ou 
fracasso do 

negócio

Com as ações precificadas em US$ 
9, a fintech atingiu valor de mercado 
de US$ 41,5 bilhões, o equivalente a 
cerca de R$ 230 bilhões.

O Itaú, que até então ocupava a 
primeira posição no ranking das 
instituições financeiras do país, tem 
valor de mercado de R$ 213 bilhões.



Mas ainda somos 
pessoas falando com 

pessoas…













Estrutura clássica atrapalha a inovação e valor ao cliente

Negócio Desenvolvimento do projeto Operação Cliente$

Define 
Escopo e 
Funções

Funcionalidade 1
Funcionalidade 2
Funcionalidade 3
Funcionalidade 4
Funcionalidade 5

Planejamento, 
Desenho e 
Construção

Especificação do 
escopo 

completo

Execução do 
plano

Construção  
e testes do 

escopo 
completo

Implantação e 
Manutenção

Atividades de 
transição no 

final do 
projeto

Percepção 
de valor 

após 
meses ou 

anos

Fonte: MUNIZ; SANTOS; IRIGOYEN; MOUTINHO. Livro Jornada DevOps (Brasport, 2019)







Como essa “guerra civil” impacta resultado$?

➔  Pesquisa com 25 milhões de trabalhadores em 
30 anos (EUA)
• 20% Detratores: Atrapalham ou sabotam (50% mais 

acidente, 60% mais problema de qualidade)

• 50% Descomprometidos: Fazem o básico, medianos

• 30% Muito engajados = Inovação, melhorias (22% 
mais Lucratividade e 21% mais produtividade)



Como a liderança 
melhora este 

engajamento?



A liderança dá o tom e deve se capacitar 
continuamente para orquestar pessoas 

melhores do que si…



Qual o papel das equipes para gerar valor? 

Assuma o protagonismo da sua carreira para 
melhorar o que está ao seu alcance e 

compartilhe suas experiências..



Coders in Rio:  Como DevOps potencializa métodos ágeis Antonio Muniz



Case de colaboração e liderança
Livros e ebooks
Experiências brasileiras 

aplicando a agilidade e a 
colaboração.  

Milhares de autores e centenas 
de curadores com 19 livros 
lançados e +20 livros em 

andamento 

Jornada Summit
+17 mil participantes em 

24 Summits e  +850 
palestras de Presidentes, 
Executivos e Especialistas

Jornada Learning
Capacitação com profissionais 

de referência somando 
workshop + livro + mentoria.    

500 pessoas capacitadas nas 6 
primeiras trilhas com 

gratuidade para 300 pessoas 
desempregadas

JornadaCast
Troca de experiências com 
Executivos e Especialistas 
sobre agilidade, carreira,  

inovação, liderança e 
tecnologia: 

+90 episódios

Jornada Club
Netflix do conhecimento 

com palestras segmentadas 
por tema e ebooks 

Jornada do Bem
 R$ 440.590,20 mil de 

doação para instituições 
carentes
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Oportunidade: Selecionarei novas 
pessoas para mentoria individual ou grupo

Liderança com resultados

Progressão e protagonismo de carreira

Transição Tech, liderança ou executivo(a)

Apresentação executiva, facilitação

Destravar lives, palestras ou workshops

https://bit.ly/3x45hxA

munizprofessor@
gmail.com
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Temos o poder de 
gerar cicatrizes ou 
marcas positivas, 
qual sua escolha?


