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COMO É O CURSO
O CURSO MÉTRICAS ÁGEIS
O curso métricas ágeis apresenta em 4 dias tudo o que você precisa para
começar a medir e ter resultados incríveis no seu time. Saber trabalhar com
métricas de eficácia, eficiência, qualidade e cultura é fundamental para o
profissional que quer liderar em contextos ágeis.
PARA QUEM É RECOMENDADO
O curso é recomendado a todos os profissionais que hoje estão trabalhando
com agilidade e com times ágeis. Nestes estão incluídos product owners, Scrum
Masters, agilistas de modo geral e gestores.
OBJETIVO DO CURSO
O curso tem como objetivo ensinar os conceitos fundamentais e avançados
sobre méticas. E também desenvolver no profissional a necessidade de tomar e
pautar suas decisões em dados (cultura data-driven) e não em "sentimentos" e
"achismos".
Confira todos os detalhes do curso em:
https://canalvalor.com/curso-online-metricas-ageis/

"VOCÊ NÃO PODE
ADMINISTRAR O
QUE NÃO PODE
MEDIR."
Williams Edwards Deming
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O que são métricas?
Métricas são medidas quantificáveis utilizadas para analisar o resultado de um
processo, time ou ação. Entender esses conceitos são fundamentais para a
utilização de métricas no dia a dia.
Tópicos explorados: O que uma métrica, o que é uma medida, KPI, KRI, OKR,
Leading e Legging indicators, Cultura data driven, Evidence based Management
e estatística básica (moda, mediana, percentil e desvio padrão).
O que medir?
O autor Douglas Hubbard afirma que o ser-humano tem a tendência de medir
aquilo que é fácil de medir. Neste módulo do curso você vai aprender o que
realmente deve ser medido.
Tópicos explorados: As 4 perguntas para decidir o que medir, métricas versus
comportamentos e o que não medir.

“A MENSURAÇÃO É UM
CONJUNTO DE
OBSERVAÇÕES QUE
REDUZEM A INCERTEZA
QUANDO O
RESULTADO É
EXPRESSO COMO UMA
QUANTIDADE.”
Douglas Hubbard
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O que aprendemos ao medir?
Quando algo é medido uma série de aprendizados são obtidos. Um dos mais
importantes aprendizados é o próprio significado de mensuração. Mensurar
não significa chegar a um número preciso e indiscutível. Mensurar significa
reduzir a incerteza da realizada através de números e que nos possibilita
tomar melhores decisões.
Tópicos explorados: aprendizados, redução da incerteza e tomada de decisões
e mensuração.
Porque medir?
Tão importante quanto o que medir é saber porque medimos. O autor William
Edwards Deming já dizia que “sem dados você é apenas uma pessoa com
opinião“. Neste módulo você vai aprender porque medir.
Tópicos explorados: Porque medir, Storytelling baseado em dados e como criar
um data storytelling

UM TIME SEM
MÉTRICAS É UM
TIME SEM LEME,
SEM DIREÇÃO.
Marcelo Neves
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Como medir?
Medir é reduzir o grau de incerteza ao se tomar uma decisão. Neste módulo
você vai aprender como medir e o que levar em consideração nesta atividade.
Tópicos explorados: Métricas 3 As (Acionável, Acessível e Auditável), Reação e
prevenção e erros comuns ao fazer a mensuração
O que são métricas ágeis?
Um time sem métricas é um time sem leme, ou seja, sem direção. Neste
módulo você aprende o que são métricas ágeis e os diferentes tipos de
métricas.
Tópicos explorados: O que são métricas ágeis e tipos de métricas utilizadas em
times ágeis.

"SEM DADOS
VOCÊ É APENAS
UMA PESSOA
COM OPINIÃO."
Williams Edwards Deming
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Métricas de eficácia
As métricas de eficácia dão direcionamento para o time. Saber o porquê
fazemos o que fazemos confere senso de propósito e dá direção ao time.
Tópicos explorados: O que são métricas de eficácia, Aquisição de clientes,
Churn, NPS, Payback, F4P, Métricas pirata (AARRR) e Critical to Quality – CTQ.
Métricas de eficiência
As métricas de eficiência revelam o quão eficiente o time é. Neste módulo
iremos trabalhar 3 métricas básicas: Tempo de entrega (lead time), vazão
(throughput) e trabalho em progresso (WIP).
Tópicos explorados: O que são métricas de fluxo, lead time, throughput, WIP,
CFD – Cumulative Flow Diagram, Lei de Little e ferramenta Nave (A ferramenta
utilizada por profissionais!).
Métricas de qualidade
As métricas de qualidade revelam o grau de qualidade do que é entregue pelo
time. Neste módulo você vai aprender que métricas de qualidade é o time que
escolhe.
Tópicos explorados: O que são métricas de qualidade, Mean time to recovery
(MTTR), quantidade de bugs, qualidade do código, quantidade de invasões,
consumo de CPU, quantidade de usuário simultâneos.
Métricas de cultura e satisfação
As métricas de cultura revelam a maturidade da agilidade dentro no ambiente
organizacional. Neste módulo você vai aprender a importância de olhar para a
cultura e o clima do time.
Tópicos explorados: O que são métricas de cultura, tempo de empresa,
turnover, Squad Health Check e mensure o trabalho e não as pessoas.
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Por onde começar a medir?
Neste módulo você vai aprender a iniciar a adoção de métricas ágeis na sua
rganização. Nem sempre é um trabalho fácil, mas ter um passo a passo facilita
muito o trabalho. Você também vai aprender aqui ferramentas simples para
começar a medir o desempenho do seu time no dia seguinte ao treinamento.
Tópicos explorados: Por onde começar a medir o time? Como começar a medir
o time? Planilha de mensuração de métricas de fluxo, especificando uma KPI e
árvore de KPIs.

FAÇA AGORA
MESMO SUA
INSCRIÇÃO.
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