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Contribuir para a 
felicidade do produtor rural,

da sua família e dos seus 
funcionários.





Temos Vagas!
Porto Alegre e Piracicaba

Engenharia, Mkt, CS e Vendas

https://jobs.kenoby.com/aegro
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Prontos para falar sobre
Gestão de Produtos

&
Confecção de Roupas
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Eita!

Um Alinhavar

● Ajustar o que depois deverá ser definitivo
● Traçar os lineamentos gerais
● Apresentar como pretexto





● Costureira
● Filha de costureira
● Filha de alfaiate
● Aquela máquina Singer é 

mais velha que eu
● Me ensinou a alinhavar...

Voltando ao contexto

Entre linhas e agulhas



Me ensinou a alinhavar...
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adaptar
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planos factíveis

● Especificar em uma linguagem 
comum

● Definir o molde conhecendo as 
limitações e a escala
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Modelagem
Tridimensional / Moulage

● Modelar com base em uma 
realidade complexa

● Testar antes de definir qual o 
desenho final

● Validar contra alguma realidade, 
não confiando só na capacidade 
de planificar
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conhecer as partes

eliminar o desnecessário

trabalhar os recursos
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● Conhecer as partes, o tecido, sua 
trama, seu viés, seu comportamento

● Aprender a usar o tecido para 
cumprir os objetivos

● Priorizar para caber; escolher as 
peças certas para começar
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Ferramentas necessárias

● Ter e saber usar as ferramentas 
corretas para o trabalho

● Não menosprezar os comos

● Mas reforçar os porquês
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Costura



unir as partes

formatar a experiência 

focar no resultado
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● Juntar as partes, mostrar o todo

● Demonstrar o resultado possível

● Prototipar, Simular, MVPar
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Costura
Chulear

● Costurar para durar, não desfiar

○ Produto

○ Pessoas

○ Processos

● Gerar coesão e consistência

● Qualidade é seu trabalho também
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Precisamos lembrar da realidade

Mesmo que seja azeda

● O PM/Costureiro(a) não é o cliente/usuário

● O PM/Costureiro(a) muitas vezes não é o estrategista/estilista

● O PM/Costureiro(a) tem pouco hard power
e muita responsabilidade

● Quase ninguém vai ver a qualidade da sua coisa brilhante

○ Mesmo assim você deve e precisa saber fazer
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Mas calma

Não fique triste

● O estrategista/estilista dependem do bom trabalho do 
PM/Costureiro(a) para que suas ideias aconteçam

● Existe PM/Costureiro(a) para cada tipo de serviço, não precisa 
ser o melhor em tudo

● Encontrar um(a) PM/Costureiro(a) de confiança é difícil





Augusto Rückert
Product Manager @ Aegro

augusto@aegro.com.br
@ruckert
linkedin.com/in/augustoruckert

Obrigado!
Perguntas? Críticas? Sugestões?


