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Leadtime

Cycle time

18, 24 meses ou mais

40% ~ 50%



Continuous 
delivery 

MAP



Como identificar 
uma empresa

SLOW BY 
DESIGN 
 

Metas e incentivos que beneficiam a parte 
e não a entrega de valor para o cliente

Dados, informações e outros assets não 
são democratizados e sim tratados como 
diferenciais competitivos

Não existe corresponsabilidade sobre 
problemas e soluções. O único 
departamento culpado precisa ser 
identificado e arcar com as 
consequências devidas.



STRATEGY DESIGN IT BUILDING VALUE ACTIVATION

NO 
LEARNING

Porque não está funcionando? 
Value Streams



skin in the 
game

90 days 
cycles

UMA JORNADA DE 
TRANSFORMAÇÃO



VERTICAL TRANSFORMATION & EXPERIMENTATION 
CULTURE BASED ON DATA

MEASURE

BUILD

LEARN

IDEAS

DATA

PRODUCT

LEARN FAST MODEL
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Pirâmide de testes

1 Testes 
manuais

3 Testes 
de integração

5 Testes 
unitários

2Testes 
ponta-a-ponta

4Testes de 
componente



PLAN CODE BUILD INTEGRATE TEST RELEASE DEPLOY OPERATE

CONTINUOUS 
INTEGRATION

CONTINUOUS 
DEPLOY

CONTINUOUS 
DELIVERY

"Sem integração contínua, todo 
software não é funcional, até 
alguém provar o contrário."

No extremo, cada mudança no código 
que passe pelos testes automatizados é 

implantada em produção.

Agile Manifesto: “Nossa maior prioridade é satisfazer o 
cliente através da entrega contínua e adiantada

de software com valor agregado.”



POR QUE A ENTREGA 
CONTÍNUA DE VALOR
É MUITO IMPORTANTE?



V U C A
Volátil Incerto 

Uncertain
Complexo Ambíguo



CENÁRIO 
COVID-19 



Não tente ir do 0 ao 100% de 
uma única vez

A evolução tecnológica existe para 
habilitar o crescimento das empresas

Nenhuma transformação sobrevive à 
ausência de impacto de negócio

Indicadores, tanto técnicos como de 
negócio, são fundamentais para o 
aprendizado

O processo de entrega contínua 
precisa permear toda a cadeia de 
valor do produto digital

Negócio, software, pessoas e 
processos são parte do coração da 
empresa
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