
Ministério da Cidadania, Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal 
de Cultura e Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS apresentam



CULTURA
DIGITAL
PARA 
TODOS



Um grande encontro 
que conecta pessoas 
de todas as idades 
para interagir, discutir 
e se divertir através de 
múltiplas atividades 
culturais

Tecnologia 
é assunto 
para todo 
mundo



ATRAçõeS

HACK CONFERENCE

ARENA MAKER

ARENAs dE RObôs 
E dRONEs

gAstRONOMiA OutRAs AtRAçõEs

ExpOsiçãO

OFiCiNAs

HACKAtHONs



Sábado 26/10

HACK CONFeReNCe | TeaT. de CâMaRa

9h30 - As dores de times de  
tecnologiA em empresAs  
de Alto crescimento
• Diogo Carneiro CTO PicPay  
• Carlos de Oliveira CTO Zoom 
• Andre Corte Dir. Dataprev 
• Igor Piquet (mediador) Dir. endeavor

11h30 - desAfios dA gestão de 
produtos sAAs B2B enterprise
• Pedro Galoppini Co-Founder & CPO Involves

10h30 - delivery muito Além dA comidA: 
como A entregA evoluiu  
como produto e melhorou  
A vidA dos restAurAntes
• Gustavo Tiengo Coord. iFood

14h - mulheres em tecnologiA: 
mercAdo em Ascensão e cAdA  
vez mAis receptivo
• Sylmara Ramon Ger. de Inovação AfferoLab 
• Patricia Vital Head of Mkt. SeMP TCL 
• Ana Lúcia D`Amaral Dir. de Tecnol. Liberty Seguros 
• Kellen Serrano (mediadora) Coord. Banco do Brasil

8h30 - CReDeNCIAMeNTO



AReNAS De ROBôS e DRONeS | PRAçA

15h - processo de formAção de 
culturA dos times de engenhAriA
• Igor Azevedo CTO Pipefy 
• Leonardo Andreucci VP Engineering Creditas 
• Sérgio Ciglione (mediador) Head of Product M4U

16h30 - AprendizAdos soBre liderAnçA 
em um AmBiente repleto de  
incertezAs e cAos
• Andre Simões Co-Founder & CPO Passei Direto

17h30 - delegAr, liderAr e formAr 
novos líderes nA tecnologiA:  
como se AdAptAr Aos novos pApéis?
• Inajá Azevedo CTO M4U 
• Alan Gomes CTO In Loco 
• Igor Piquet Dir. endeavor

18h30 - trAnsformAção digitAl nA Xp: 
como crescemos A áreA de  
tecnologiA de 40 pArA 500  
pessoAs em ApenAs 18 meses
• Bruno Siqueira Head of Digital Transf. XP Investimentos

10h às 20h - pilotAgem de drones
arena de drones | venha pilotar 

10h às 13h - lutA de roBÔs
arena Hack Combot



12h às 13h - corridA de drones
arena de drones

15h às 18h - corridA de drones
arena de drones

19h às 20h - corridA de drones
arena de drones

11h às 13h - lutA de roBÔs
arena Hack Coliseu

14h às 20h - lutA de roBÔs
arena Hack Combot

14h30 às 15h30 - futeBol de roBÔs
arena Hack Fut

17h30 às 18h30 - futeBol de roBÔs
arena Hack Fut

15h30 às 17h30 - lutA de roBÔs
arena Hack Coliseu

OFICINAS | eSPLanada

11h às 13h - criA e Acende 
Sala de Oficinas | ESCOLA PARQUE



17h30 às 19h30 - roBot eco 
Sala de Oficinas | JOTA AZEVEDO

AReNA MAKeR | PRaça

11h às 19h
Atividades interativas abertas ao público

eXPOSIçãO | eSPLanada

10h às 20h - “AnimAles”
JOTA AZEVEDO

GASTRONOMIA | PRaça

10h às 20h
15 dos melhores foodtrucks gastronômicos
10h às 20h
15 dos melhores foodtrucks gastronômicos



Domingo 27/10

9h30 - velocidAde em  
desenvolvimento de softwAre:  
como entregAr mAis e mAis rápido?
• Anderson Borges CTO ClickBus

10h30 - o2o (online to offline):  
A estrAtégiA de trAzer potenciAis 
clientes do mundo online  
pArA o off-line
• Marcelo Quintella Dir. de Tecnologia Loft 
• Arthur Debert Co-Founder & CPO Loggi 
• Julio Vasconcellos (Mediador) Fundador Peixe Urbano

11h30 - o desAfio de criAr  
produtos incríveis em  
grAndes empresAs
• André Monnerat Head de Negócios Golden Goal/FeNG 
• Vinicius Porto Head of Digital Prodcts. PorQuêNão? 
• Glaucia Miyazaki Head of Products Stone 
• Guilherme Jamur (Mediador) Program Mngr. Tera

14h - escAlAndo um time de  
product mAnAgers
• Maristela Calazans Dir. of Product OLX 
• Tamir Nadav Dir. of Product Gazeus 
• Pedro Torres (Mediador) Product Mngr. Passei Direto

8h30 - credenciAmento

HACK CONFeReNCe | TeaT. de CâMaRa



AReNAS De ROBôS e DRONeS | PRAçA

15h - plAtAformA de dAdos nA 
gympAss: umA culturA de dAdos 
escAlável e democráticA
• Lucas Garcia Data Engineering Mngr. Gympass

16h30 - growth: QuAl o segredo por 
trás do crescimento sustentável  
dAs stArtups de sucesso
• Tahiana D’Egmont CMO MaxMilhas 
• Felipe Witt Head of Growth emCasa 
• Fred Vila Verde (Mediador) Founder Shifters

17h30 - como fAzer um Bom processo 
de product discovery
• Alexandre Spengler Product Mngr. Nubank

10h às 20h - pilotAgem de drones
arena de drones | Venha pilotar 

11h às 13h - corridA de drones
arena de drones

11h às 13h - lutA de roBÔs
arena Hack Coliseu

10h às 13h - lutA de roBÔs
arena Hack Combot



14h às 15h - corridA de drones
arena de drones

16h às 18h - corridA de drones
arena de drones

18h às 19h - corridA de drones
arena de drones | Grande final

14h às 18h - lutA de roBÔs
arena Hack Combot

14h30 às 15h- futeBol de roBÔs
arena Hack Fut

16h30 às 17h - futeBol de roBÔs
arena Hack Fut

15h às 15h30 - lutA de roBÔs
arena Hack Coliseu

17h às 18h - destruindo trAlhAs
arena Hack Coliseu

15h30 às 16h30 - destruindo trAlhAs
arena Hack Coliseu

18h às 18h30 - lutA de roBÔs
arena Hack Coliseu



18h às 18h30 - lutA de roBÔs
arena Hack Combat | Grande final

18h30 - premiAção
arena Hack Coliseu & arena Hack Fut

19h - premiAção
arena Hack Combat

OFICINAS | eSPLanada

11h às 13h - criA e Acende 
Sala de Oficinas | ESCOLA PARQUE

14h às 17h - redes sociAis pArA novAs empreendedorAs 
Sala de Oficinas | MINAS PROGRAMAM

15h às 20h - construção de BAmBus 
esplanada | ESCOLA PARQUE

17h30 às 19h30 - dArth vAder eco 
Sala de Oficinas | JOTA AZEVEDO



AReNA MAKeR | PRaça

10h às 18h
Atividades interativas abertas ao público

eXPOSIçãO | eSPLanada

10h às 20h - “ANIMALeS”
JOTA AZEVEDO

GASTRONOMIA | PRaça

10h às 20h
15 dos melhores foodtrucks gastronômicos





HACK
CONFeReNCe

As maiores
referências de 

Produto, Tecnologia 
e Cultura Digital do 

Brasil reunidas



Teatro de Câmara 

26 e 27 de outubro 

+30 palestrantes 
e empresas

400 lugares por dia



por Que
devo ir?

 
Pela primeira vez as lideranças 

de produto, tecnologia e cultura 
digital das maiores empresas 
do Brasil estarão aqui no Rio 
de Janeiro em dois dias de  

muito conteúdo
 

O evento é para todos que 
trabalham ou tem interesse 
em qualquer área da cultura 

digital, tecnologia e inovação. 
Desde produto, design, 

marketing, desenvolvimento, 
cultura, empreendedorismo e 

todas as áreas relacionadas
 

Nada de teoria. Esteja preparado 
para ver muitos casos práticos e 
desafios que eles passam todos 
os dias para conseguir alcançar 
um modelo de alto crescimento



pAlestrAntes



pAlestrAntes



pAlestrAntes





HACKATHONS
LEt’s COdE:

A FORçA Está  
COM vOCê



Sala Hackathon

36 horas de maratona

+20 mentores e
palestrantes

R$30.000 em 
premiações 



por Que 
pArticipAr?

 

Participe dos nossos 
hackathons e se estimule 

a criar e inovar
 

O HACKTUDO contará com três  
maratonas de programação

 
Traga suas soluções criativas  

e façam networking com  
grandes empresas

 

r$ 30 mil 
em premiações!



HACK PRO
Suas ideias cabem no 

mercado? Maratona aberta 
para estudantes e profissionais

TeMA: eMeRGÊNCIA 
CLIMÁTICA

Premiação: 
Vivências nas empresas
M4U, Golden Goal/Feng 

e Afferolab

+
1º

R$ 5.000 

3º
R$ 2.000 

2º
R$ 3.000 



JurAdos
Gilmar Souza de Queiroz  

superintendente de 
produtos e informação |

Dataprev

Luis Felipe Brussolo 
Analista de inovação | 

Liberty Seguros

Leonardo Bernardelli 
team Lead | M4U

mentoriA
Técnica

Nadilson Ferreira 
principal Engineer | 
Stone Pagamentos

Apoio



Henrique Magalhães  
Employee Experience Lead |  

Stone Pagamentos

Carlos Luciano Sá
desenvolvedor | Stone Pagamentos

Matheus Andrade 
Head de desenvolvimento 
de software | Golden Goal

DesiGn
Sergio Naiki 

Head de design | Stone Pagamentos

Filippo Andrade 
CEO | Neuraltronic

Guilherme Howat
innovation Consultant | MJV



Luiz Coelho 
Consultor de inovação | HC1506

Jorge elias 
Founder | Hub InovaUni

PiTchinG
Fred Serrano

Agile Coach | PBA

Pedro Mendes
diretor de tecnologia |

INWe Brasil

Marcus Mendonça
Assessor | StartupRIO - SeCTI 



HACK UNI
Direcionada para estudantes

de cursos livres e universitários

TeMA: eMeRGÊNCIA 
CLIMÁTICA

Premiação: 
Vivências nas empresas
M4U, Golden Goal/Feng 

e Afferolab

+
1º

R$ 5.000 

3º
R$ 2.000 

2º
R$ 3.000 



JurAdos 
Diogo Costa Martins  

Pizaneschi 
superintendente de 

desenvolvimentode software | 
Dataprev

edson Brandi 
diretor de tecnologia 

Stone Pagamentos

Pedro Modrach 
tech Lea | M4U

mentoriA
Técnica

Igor Matos 
desenvolvedor Fullstack Jr |  

Golden Goal

Apoio



Lucas Soares 
Head of technology | Byteme

rodrigo varanda 
Mobile e back-end developer |  

App2mobile Sistemas

Paulo Bandeira de Mello 
gestor | Portfolio Sigma

 DesiGn
Marco Aurélio Martins

Consultor sênior | Nöduz

Durval Pereira
Cofounder Faruk | Negócios Digitais

PiTchinG
Vinicius de Azevedo 

Head de inovação | IRS



José Luiz esteves 
CEO | exponentialis

Ingrid Reis
CEO | espiral Soluções 

Socioculturais

Pedro Mendes 
diretor de tecnologia | INWe Brasil

Marcus Mendonça 
Assessor | StartupRIO - SeCTI



GAMeTHON 

SeMP TCL
 Desenvolvimentos de 

jogos virtuais

Premiação

1º
r$ 3.500 + 10 horas 
de mentoria Gazeus

2º
5 horas de 

mentoria Gazeus

oferecimento



JurAdos
Ana Barbosa 

product Owner | Gazeus Games

Carollina Scussel 
QA Coordinator | Gazeus Games

Pedro Thiers 
product Owner | Gazeus Games

mentoriA
Beto Assunção 

indie developer

Daniel Lustosa 
2d Artist | Gazeus Games

Denis Alvarez dos Santos
senior product Analyst | 

Gazeus Games

Apoio



Douglas Barbará
developer | Gazeus Games

erick Grumbt Najjar 
senior developer | Gazeus Games

Felipe Fernandes 
scrum Master | Gazeus Games

Felipe Machado 
developer | Gazeus Games

Frank Carrasco 
 test Analyst | Gazeus Games

Gabriel Ferreira 
Marketing Manager | 

Double Dash Studios

Gabriel Lima de Souza 
test Analyst | Gazeus Games



Gracielle Pestana 
product designer | Gazeus Games

Ítalo Nievinski 
developer / game producer / Founder  

Workaround Games

Rafael das Mercês 
developer | Gazeus Games

Sergio Stellet 
Marketing designer | Gazeus Games 

Thadeu Alonso 
developer | Gazeus Games





AReNA 
MAKeR

Mão na massa:
uma nova cultura

de educação



Praça

26 e 27 de outubro
início 10h | término 18h

30 Makers
projetos interativos

Feira 
Aberta ao público



makers
a feira de projetos 

criativos está de volta!

O público poderá interagir 
e conhecer variações da 

cultura maker de diversos 
segmentos: tecnologia,  

robótica, engenharia, design, 
impressão 3D,  entre outras



PROJeTOS

eleTrônica e ProjeTos
Será demonstrado alguns projetos  práticos com aplicações 

em CnC e avisos sonoros.

o Que é um makersPace?
Polo Maker é um MakerSpace, uma oficina compartilhada no  

Rio de Janeiro, de troca, criação e de muitas ideias.

rio Puc Games
desenvolvimento de jogos que busca potencializar o 

aprendizado nessa área por meio de projetos autogeridos, 
sejam jogos digitais ou analógicos.

 
  sisTema De irriGação 

auTônomo
Sensor de umidade de Solo e um mecanismo de bombeamento de 
água, é possível um sistema de baixo custo para otimizar o uso de 
água nas plantações. Também pode ser aperfeiçoado para utilizar 
água coletada da chuva, controlar o nível de água do reservatório, 

assim como enviar uma mensagem ou SMS.

 sisTema De raDar
Radar Ultrassônico com display colorido que detecta obstáculos 

de forma gráfica e calcula a distância dos obstáculos

alimenTaDor PeT auTomáTico
Utilizando um alimentador Pet tradicional, adicionamos um 

microcontrolador (arduino) e desenvolvemos um aplicativo para 
controlar e programar os horários para liberação da ração assim 

como a quantidade de ração a ser liberada.



meDiDor De Ph DiGiTal
Utilizando material de baixo custo e microcontrolador arduino,  

elaboramos um pHmetro digital Portátil de baixo custo que  
permite a leitura de pH em tempo real, assim como a 

possibilidade de adicionar novos recurso.

esTação meTeorolóGica 
PorTáTil De Baixo cusTo

Projeto opensource com Sensor dHT11 para medição de  
Temperatura e Umidade em tempo real. Por ser open source 
outros sensores podem ser acrescentados e os dados podem 

ser transmitidos para uma central de armazenamento.

mão roBóTica Wireless
Mão Robótica controlada por uma luva via Rádio Frequência

com alcance de até 1.000 metros

sisTema De iluminação leD com
acionamenTo auTomáTico

Utilizando um sensor de luminosidade, o sistema possui um 
mecanismo que aciona uma lâmpada Led de acordo com 

a luminosidade do ambiente.

joGo Genius 
Classico Jogo Genius (Retrô) desenvolvido com arduino.

roBô humanoiDe oTTo
Feito com impressora 3d. em nossa versão adicionamos novas

funções como controle de movimentos e voz através de um  
aplicativo (via Bluetooth) desenvolvido na plataforma gratuita 

app Inventor (MIT Lab).



alarme laser De Banco 
Um alarme laser que dispara uma sirene quando 

alguém atravessa uma porta.

Veículo roVer auTônomo
Carro (Rover) capaz de seguir uma trajetória de forma totalmente 
autônoma (sem intervenção humana) para cumprir uma tarefa.  

desenvolvido utilizando a plataforma Opensource arduino permite 
diversas aplicações e extensões como câmeras; internet, novos  

sensores especialmente para situações de resgates ou ambientes  
perigosos para detectar gases nocivos.

maPa munDi e Fuso horário
através de um Mapa Mundi é possível demonstrar as diferenças 

de fuso horário nos países em função da longitude no mapa  
usando material de baixo custo.

PeQuenolaB
Kits educativos que integram arte, ciência e tecnologia 

para crianças e jovens.

coDinG sem comPuTaDor
Como programar sem computador brincando.

roBóTica reciclaDa 
Robôs construídos com material reciclado jogos e 

atividades interativas.

BlueBoTs
Projeto eletrônico com um mecanismo de automação 

em um instrumento de percussão. O objetivo em acoplar 
este dispositivo é observar se pessoas com distúrbios 

neurológicos e neuropsiquiátricos.



Grila FaBrincar
Carro de controle remoto e um instrumento de 

medição, o nosso instrumento será um goniômetro que 
serve  para medir a angulação do carro com a pista, 

o carro será controlado pelo celular. 

loja Do FuTuro
Loja autônoma com controle de acesso e registro de itens através 

de RFId utilizando raspberryPi, arduino e eSP3266. 

smarTlocker
Um armário inteligente controlado por um app.  
Pensado para ambientes onde guardar objetos 

possa ser complicado.

carDesiVo
É uma película adesiva customizável para proteção e  

segurança dos dados do cartão de crédito/débito, você  
consegue preservar e aumentar a vida útil do cartão.

hearT BeaT muG
Caneca térmica com dispositivo que afere pressão 

e monitora batimentos cardíacos.





OFICINAS
Despertar

potencial criativo
da nova geração

oferecimento



Esplanada

26 e 27 de outubro
início 11h | término 20h

7 oficinas
projetos interativos

Inscrição presencial
Não haverá abertura prévia 



por Que 
pArticipAr?

 
Tecnologia é assunto 

para todo mundo!  
Com entrada gratuita e em 

parceria com a Escola 
Parque, Minas Programam e  

o artista plástico recifense  
Jota Azevedo, o HACKTUDO 
traz 7 oficinas imperdíveis

Não haverá inscrição prévia,  
os portões de cada atividade 
se abrirão 10 minutos antes 

e as oficinas possuirão 
capacidade para 20 pessoas



Cria e Acende 
escola ParQue

Segurança Digital 
minas ProGramam

Robot eco 
joTa aZeVeDo

Darth Vader eco 
joTa aZeVeDo

Redes Sociais Para Novas 
empreendedoras 

minas ProGramam

Construção de 
Bambus 

escola ParQue

oferecimento

oferecimento



AReNAS
De ROBôS
e DRONeS

Tecnologia é
assunto para a
família inteira



Praça

26 e 27 de outubro
início 11h | término 18h30

+ 30 Drones
Competições interativas

com o público

+50 Robôs
Atividades abertas

ao público



por Que 
devo ir? 

arenas de Drones Com um
circuito inédito de 32 mts x 21 

mts, corridas entre 15 
competidores e 85 drones, 

haverá também um espaço de 
simulação e um laboratório 

voltado à prática de estabilização 
no ar e voo aberta ao público

 
arena de robôs, que promete 

emocionar toda a família e lotar 
as arquibancadas com mais de 80 

robôs nas competições de  
batalhas e futebol. Os combates 

acontecerão em duas arenas 
distintas, sendo uma delas, 

totalizando 121m², para batalhas 
entre robôs com mais de 30 kg 

como novidade este ano, haverá 
uma terceira arena, em parceria 

com a Liga brasileira de Robótica



DRONeS
corridas entre 

pilotos profissionais 
e amadores
e atividades 
interativas

com o público







ROBôS
3 arenas

hack coliseu 
hack combot 

hack fut

2 categorias
lutas

futebol



Bacon

Ricota



Starkiller

Coruja 





eXPOSIçãO
Sustentabilidade
e tecnologia em

forma de arte

oferecimento



Teatro de Câmara 
esplanada

26 e 27 de outubro
 Início 9h | Término 20h

20 obras 
Projetos interativos

Exposição
aberta ao público



soBre o ArtistA
Nascido na cidade de Recife | pE, 

Jota Azevedo é designer, 
escultor e artista plástico que 
combina diferentes materiais 

reciclados e resíduos tecnológicos 
para criar incríveis obras de arte

 Acostumado a criar cenários de 
ficção com carros, robôs e naves 

utilizando materiais reaproveitados, 
resolveu lançar essa coleção de 

quadros mostrando a preocupação 
que devemos ter, tanto em reciclar 

como preservar os  animais 
que estão sendo extintos 

em nosso planeta



soBre AnimAles
As obras do artista plástico 

Jota Azevedo tem como 
braço principal a utilização de 
resíduos eletrônicos e matéria 

prima reciclável em sua 
composição artística

A exposição “Animales” é 
um convite à reflexão da 

necessidade de criarmos uma 
conscientização ambiental diante 

da grande devastação 
das espécies da fauna 

brasileira e mundial que 
estão em extinção





GASTRONOMIA
O crossover entre

o melhor da 
tecnologia e
alimentação 



Praça

26 e 27 de outubro
 Início 10h | Término 20h

15 opções
Gastronômicas

Feira 
aberta ao público



por Que 
devo ir? 

O HACKtudO traz uma 
feira gastronômica de mais 

100m², com as melhores 
opções, tendo a stONE como 

método preferencial de  
pagamento para melhor

atender ao público



HACK DeLAS
O HACKTUDO

abraça a 5ª ODS da 
ONU: Alcançar a 

igualdade de gênero 
e empoderar todas 

as mulheres e 
meninas

apresenta



26 e 27 de Outubro

Vagas para Hackathons 
Grupos formados só  

por mulheres

Mesa redonda
Mulheres em Tecnologia

2 oficinas
exclusivas para mulheres



nosso ideAl
 O festival, seguindo o 5º Objetivo 

de desenvolvimento Sustentável da 
OnU, contará com o Hack delas, 
uma iniciativa em parceria com  
a  Liberty Seguros e voltada ao 

incentivo da igualdade de gênero
 

Haverá, dentro do Hack Conference, 
uma mesa-redonda sobre  

“mulheres em Tecnologia: mercado 
em ascensão e cada vez mais 

receptivo” e duas oficinas 
ministradas pelo coletivo Minas 
Programam, iniciativa voltada a 

desafiar os estereótipos de gênero e 
de raça que influenciam na relação 

com as áreas de ciências, tecnologia 
e computação. Sendo as oficinas: 

“Segurança digital” e “Redes Sociais 
Para novas empreendedoras”

 além de grupos formados 
exclusivamente por mulheres 
e mentoras nos hackathons, e 
expositoras na Mostra Maker



MULHeReS 
SeGURAS

O Mulheres Seguras é um 
projeto da Liberty Seguros 

criado especialmente 
para as mulheres que 

acreditam na sua força 
para conquistar cada 

vez mais

Ter coragem de seguir sua 
paixão é só o começo de 
uma história de sucesso



MINAS
PROGRAMAM

O Minas Programam é 
uma iniciativa criada em 

2015 para desafiar os 
estereótipos de gênero e 
de raça que influenciam 

nossa relação com as 
áreas de ciências, 

tecnologia e computação

Gerando oportunidades 
de aprendizado sobre 

programação para 
meninas e mulheres, 

priorizando àquelas que 
são negras ou indígenas



Ministério da Cidadania, Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal 
de Cultura e Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS apresentam



Ministério da Cidadania, Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura  
e Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS apresentam

APOIO EXPO


