
Gerenciamento de Fluxo de 
Valor no Desenvolvimento 
Ágil e Operações

As entregas de 
produtos ou 
serviços são 

fluxos de valor 
fundamentais

 que requerem 
constante 

melhoria e 
implementação 

contínua.

VSM - VALUE STREAM MANAGEMENT

BizDevOps é uma mudança cultural de profissionais de negócios, 
desenvolvedores e operações trabalhando juntos e aumentando a 
velocidade de implementação com automação e flexibilidade.

A estrutura organizacional em silos fazia sentido quando a 
tecnologia era um centro de custo. Agora é um facilitador 
estratégico em equipes organizadas por fluxo de valor. Não faz 
mais sentido "alinhar" a tecnologia com o negócio - ela é o negócio! 
Neste curso veremos áreas de Negócio e TI trabalhando na mesma 
mesa, como times ágeis para acelerar a transformação digital.

Handoffs e desalinhamentos, são ineficiências típicas de estruturas 
em silos a serem evitadas. Para que a agregação de valor aconteça 
de forma contínua aos clientes através de processos ágeis, com 
capacidade operacional nivelada e livres de desperdícios, propomos 
trazer áreas como finanças, vendas e marketing para esta jornada.

roadmap.com.br/vsm
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OBJETIVOS

Aprender a enxergar os problemas ocultos nos processos, assim, adquirindo 
capacidade analítica para identificá-los e resolvê-los da melhor maneira possível.

Entender o fluxo de agregação de valor em produtos e serviços por meio de 
processos enxutos, eliminando o que não agrega valor e preparando o caminho 
para automação de rotinas recorrentes.

Aprender como gerenciar gargalos na prática, com apoio da tecnologia, mantendo 
processos e atividades nivelados e balanceados. 

BENEFÍCIOS

Mão na massa: Aplicação prática dos conceitos essenciais do lean na próxima 
geração de DevOps.

Pensamento enxuto: Ao término do módulo, o participante será capaz de identificar 
e eliminar todos os tipos de desperdícios em qualquer processo de negócio, bem 
como, criar fluxos nivelados e contínuos de agregação de valor em seus processos.

Mensurabilidade: Quando as organizações são construídas a partir de silos, os 
dados acabam enterrados e as conversas baseadas em opiniões. Pensar e trabalhar 
como fluxos de valor significa equipes obcecadas com o valor que seu trabalho cria 
para o cliente e o que podem medir como seus experimentos, acelerando o fluxo 
para ser realizado nas mãos do cliente e, consequentemente, um bom feedback.

Gerenciamento de Fluxo de Valor no 
Desenvolvimento Ágil e Operações

O QUE

Curso para prover 
formas de trabalho 
centradas no fluxo de 
valor em equipes de 
produtos digitais.

POR QUE

Melhorar e transformar 
os processos de 
negócios antes de 
aplicar novas 
tecnologias.

ONDE

Remoto via Google 
Meet.

Gravações e atividades 
via Google Classroom.

QUANDO

Sem previsão para 
novas turmas abertas.

Entre em contato para 
contratar turmas 
fechadas.

POR QUEM 

Maurício Bitencourt, 
especialista em 
gerenciamento de fluxo 
de valor, orquestração de 
processos e regras de 
decisão automatizadas.

COMO/QUANTO

Oito aulas de conteúdo 
e exercícios práticos na 
plataforma de ensino 
remoto. 
Investimento e 
inscrições.

https://www.roadmap.com.br/in
https://www.roadmap.com.br/in


roadmap.com.br/vsm

PÚBLICO

Profissionais de áreas de Negócio e de TI envolvidos na melhoria e transformação 
de processos de negócio. 

Analistas de Negócios, Processos, Requisitos; Gerentes de Projeto; Program, 
Process, Product Owners; UX Designers; Agilistas; Testadores; Desenvolvedores;  
demais profissionais que trabalham com a criação de produtos digitais. 

Sem pré-requisitos. Não será necessário o conhecimento prévio de uma linguagem 
de programação, notação ou ferramenta. 

Saiba mais sobre o contexto do público-alvo no nosso Manifesto.

CONTEÚDO

Gerenciamento de Fluxo de Valor no 
Desenvolvimento Ágil e Operações

1

Fundamentos do Gerenciamento de 
Fluxo de Valor (Value Stream 
Management)

Introdução aos princípios, práticas e 
ferramentas de VSM.

2

Roteiro de implementação do 
Gerenciamento de Fluxo de Valor.

Estabelecimento do ponto de partida 
com visão tangível e mensurável.

3

Mudança de mindset da organização 
por projetos de tempo determinado 
para produtos e melhoria contínua.

Identificar escopo das atividades de 
ponta a ponta que agregam valor.

4

Análise de Eficiência (Fluxo de Valor).

A jornada do trabalho da ideia à 
realização livre de atrito (fricção).

5

Análise de Eficácia (Customer Journey).

Resultados quando o cliente experimenta o 
valor pretendido, feedback e insights de 
melhoria.

6

Balanceamento do fluxo de valor. 

Gerenciamento de gargalos – conceitos e 
aplicação digital.

7

Prática para tornar visíveis atrasos, 
retrabalhos e desperdícios de itens de 
trabalho que podem ser rastreados por 
todo o fluxo de valor.

Impulsionamento de insights de melhorias e 
feedbacks para a tomada de decisões.

8

Automação de dados e insights disponíveis 
em tempo real para inspecionar decisões de 
melhoria sustentada e a adaptação 
contínua.

Estabelecimento do EGV Escritório de 
Gestão de Valor (VMO Value Management 
Office).

https://www.roadmap.com.br/ma
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FORMAS DE PAGAMENTO E INSCRIÇÕES

Acesse https://www.roadmap.com.br/in para descontos especiais 
dos lotes antecipados e combo da trilha de aprendizagem 
Descobrir » Mapear » Transformar.

Cartão de Crédito via PayPal (até 3x sem acréscimo).

À vista via depósito bancário em conta corrente: Banco do Brasil 
001, Agência 3537-8, Conta 15.386-9, CNPJ 08.044.990/0001-71, 
Projeler Serviços de Informática Ltda-EPP. 

Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento, através de 
depósito bancário, em até 15 dias após o evento, mediante 
apresentação de Nota Fiscal,

Modalidade Online ao vivo via Google Meet.

Idioma Português brasileiro.

Carga horária 16 horas distribuídas em 8 encontros remotos.

Frequência Quatro aulas de 2 horas ao vivo por semana.

Antes e após a aula Acesso a plataforma Google Sala de Aula para acessar vídeos, 
exemplos, tutoriais, atividades e textos para aquecimento.

Reposição de aulas Aulas gravadas online, juntamente com os arquivos de 
apresentações em PDF para download.

Prazo para o acesso O acesso ao conteúdo sob demanda ficará disponível para uso 
e consulta por 90 dias após a conclusão do curso.

METODOLOGIA

Maurício Bitencourt, atua em várias organizações públicas e 
privadas como especialista em automação de processos e 
decisões com foco no fluxo de valor para criar produtos digitais 
com novas experiências relevantes na jornada dos usuários.

linkedin.com/in/mbitencourt

INSTRUTOR

EDIÇÕES FECHADAS

Entre em contato conosco para saber mais sobre as 
possibilidades de edições fechadas remotas ou presenciais.

https://www.roadmap.com.br/in
https://www.linkedin.com/in/mbitencourt
https://www.roadmap.com.br/co

