


+ de 30 times  multidisciplinares

5 áreas de produto



… kaizen, 
sem o time saber ...

Era uma vez em 2019 ...



O Time
● 17 Dev’s e QA’s

● Produto em conformidade com legislação tributária

● Mudanças constantes das demandas

● Software legado

● Time sobrecarregado



Melhorar a 

Qualidade?

Dores



● Dificuldade de priorização

● Alta demanda (9000 itens)

● Prioridade para quem grita mais alto?

● Muitos prazos fixos e à longo prazo 

Dores



Estamos ouvindo 
o cliente?



Disclaimers ...



Precisamos cuidar, para não gerar 
tensões sistêmicas maiores do que o 

sistema suporta. 

Lembre-se



Geração de Stress - Bom Saber
● O Kanban talvez seja sofisticado demais para níveis iniciais de 

maturidade

● Muito stress pode causar danos e prejuízos

● Não desista.

● Atos de liderança são necessários!

● Uma liderança madura muda o jogo!



Geração de Stress

* Livre adaptação do Kanban Coaching Master Class de Alexei Zheglov

1. Visualização
2. Experimentação de Limite de WIP
3. Limitação de WIP (por colunas)
4. Priorização do que entra (triagem)
5. Revisão do fluxo
6. Limitação por classes de serviço
7. Equilibrio estratégico entre demanda e capacidade
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Kaizen ...



Treinamento do 
Service Request Manager



Ouvindo o cliente ...



Propósito e Expectativas



Começando pelo que fazemos hoje ...



Visibilidade



Visualização Finalizada



Pare de Começar ...



Experimentação de Limite do WIP

.. e comece a terminar ...



Descarte e Replenishment Meeting



Esforço por 
Classes de Serviço



Definição de Políticas e Kanban Meeting



Cadências de
Revisão do Fluxo

● Reuniões focadas em Team Build 

● Service Delivery Review

● Medições e experimentações



Resumo da Abordagem

1. Aquecimento Treinamento dos SRM
2. Visualização Geramos visibilidade
3. Experimentação de WIP Limpando o que estava em WIP
4. Limitação de WIP (por colunas) Esforço por classe de serviço
5. Priorização do que entra (triagem) Descarte e Replenishment 
6. Revisão do fluxo Feedback loops com as cadências
7. Limitação das classes de serviço Limitando o WIP por raias
8. Equilibrio estratégico entre demanda Não realizado ainda

e capacidade



Expectativas do Time
(Abril/2019)



Dores Resolvidas
● Dificuldade de priorização

● Alta demanda (9000 itens)

● Prioridade para quem grita mais alto?

● Muitos prazos fixos e à longo prazo 

● Time motivado e trabalhando de forma sustentável



Novo Fluxo 



Kaizen ...

• Melhorar o balanceamento do sistema

• Medição efetiva de valor

• Novas cadências de feedback e melhorias das atuais



Gisela Nogueira
/gisela-nogueira

Fabiano Demétrio
/fabiano-demétrio




