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DESAFIO

Como entregar mais qualidade e valor a nossos clientes?  



Depois do inicio da Sprint

Itens pequenos possíveis de 

terminar dentro da Sprint

Se não cabe na Sprint divida em pedaços

Scrum Master

Dev Team

Product Owner

Espere a próxima Sprint

Sprint

Dailys Scrum
Review Retrospectiva

Sprint Planning

Ocorre no inicio da Sprint



Itens Pequenos 

Incrementos/evolução a cada Sprint 

Requisitos bem definidos

Roteiro Claro



Pontos positivos e Insatisfações com SCRUM

Time começou a trabalhar mais unido 

Entregas mais frequentes

Mais planejamento 

Mais inspeção e adaptação 

Muitas mudanças de escopo da Sprint

Falta de objetivo 

Dificuldade de priorização das manutenções







Opcional 

Continuamos fazendo 

Metada da Sprint corrente

Planejar quando os itens são concluídos

Quantos itens podem ser

Trabalhados ao mesmo tempo 

Por coluna

Quando necessário

Scrum Master

Dev Team

Product Owner



Cumulative Flow Diagram

Lead Time e Cicle Time

Sem roteiro muito  claro

Evolução de Requisitos

Necessidade de inclusão de manutenções 



Propósito O que torna um serviço adequado ao nosso cliente

Insatisfações Internas e externas Demandas e capacidade do time

Análise da capacidade Definição do Fluxo Classes de serviço

Modelamos o Fluxo



Resultados

Engajamento do time melhorou um pouco 

Priorizações com utilização das classes de serviço ajudaram bastante

Entregas continuaram frequentes

Inspeção e adaptação sempre realizadas 

Rodamos por 1 ano, mas em nossas reuniões eram recorrentes as mesmas

insatisfações as melhorias propostas não estavam sendo suficientes, 



Insatisfações 

Backlog alto1
Issues antigas 

sem 
acabativa2

Time 
desmotivado 

e sem 
engajamento

3 Mudanças de 
Escopo4 Número de 

reuniões5



Onde queremos chegar?

Maior sinergia do time e mais engajamento

Redução de retrabalho e inconsistências 

Melhor visibilidade do que temos para fazer

Maior controle sobre o backlog 

Melhoria na qualidade do Produto 

Otimização dos processos

Foco nas atividades

Localização e eliminação de desperdícios no Fluxo 

Time sentir mais dono do produto e se comprometer mais





Vamos nos aperfeiçoar então em Kanban?

Iniciamos grupo de estudos focados em Kanban

e como encaixar no nosso processo em nossas restrições 



Buscamos a Evolução e não a Revolução 



Princípios do Kanban  

 Comece com o que você tem hoje

 Concorde em buscar uma abordagem evolucionária para a mudança

 Encoraje atos de liderança entre todos os níveis



Fluxo continuo

Não precisa roteiro de planejamento

Planejar quando

acabam os itens

Planejamento 

sob demanda

Quando acabam os itens Quantos itens podem ser

Trabalhados ao mesmo tempo 

Por coluna

Quando necessário
Como necessário

Nós continuamos

com os mesmos papéis

Depende de funções e

necessidades definidas

Quando solicitado



Cumulative Flow Diagram

Lead Time e Cicle Time

Manutenções

Mudanças no escopo 

Bugs 





Definição de Propósito : Ok 

Politica Explicita: OK

Classes de Serviço: Ok 

Fluxo Modelado: OK 



Modelo Proposto – Delivery



Modelo Proposto – Delivery



Modelo Proposto – Delivery

No quadro Digital usamos Flag para sinalizar impedimento



Modelo Proposto – Delivery



Modelo Proposto – Delivery

SENTIDO DAILY

SENTIDO DO FLUXO



Modelo Proposto – Delivery



E porque usar também o Quadro Físico  aliado ao Digital 

Visibilidade para o time e para os Tribes

Gestão à vista, que auxilia a equipe a determinar 

problemas rapidamente.

Maior comprometimento, todos querem seu quadro organizado 







Métricas que utilizamos hoje







Dificuldades

 Primeiros reabastecimentos.

 Prazos para liberação da issues que precisam ser ‘pensados’.

 Limite de WIP.

 Mudança de mindset (Impedimentos, valor das entregas).

 Upstream

Cada time é diferente, necessidades diferentes, demandas diferentes, 

produtos diferentes



Resultados

 Redução do Backlog

 Time mais preocupado com o todo, não somente com a Sprint

 Redução no Lead Time das manutenções (principalmente Críticas e 

Altas).

 Cerimônias mais efetivas

 Maior tempo para atuar nas melhorias de processo.
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