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Como usar?

Coloque aqui as 
suas anotações

Nome do capítulo

Informação 
básica

Esse é o seu livro de notas pessoal. Um 
local de inspiração para coletar o seu 

conhecimento sobre Kanban
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Kanban

O Kanban é um método para definir, 
gerir e melhorar serviços que 

entregam o trabalho do conhecimento.

Catalisador 
para mudanças 

rápidas e focadas

Fluxo de valor
para os clientes

Torna as coisas 
visíveis

Sistema puxado
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Valor

Transparência

Equilíbrio

Colaboração

- Acesso à informação
- Comunicação direta
- Compreensão partilhada

- Estabilidade do sistema
- Melhorias de fluxo
- Demanda e capacidade

- Trabalho em equipa
- Melhora o jeito das pessoas 
trabalharem juntas
- Em todo nível na organização
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- Objetivo do sistema 
- Geração de valor
- Foco nas necessidades e expectativas     
dos clientes

- Fluxo é o movimento do trabalho
- Observação
- Melhoria Contínua

- Assuma responsabilidades e seja responsável
- Em todos os níveis
- Liderar pelo exemplo

Fluxo

Liderança

Foco no Cliente

Valores
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- Autoconhecimento: Indivíduo, equipa e 
organização
- Conhecer os pontos de compromisso
- Melhorias

- Reconhecer capacidades, 
circunstancias e contextos
- Confiança e empoderamento
- Autonomia

- Compromisso para mover em direção 
aos objetivos
- Gestão de mudanças
- Benefícios da diversidade

Valores

Compreensão

Acordos

Respeito
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- Olhar para dentro
- Ponto de partida para as mudanças
- Ritmo de trabalho sustentável
- Melhorias de performance
- Equilibrar a demanda com a capacidade

- Olhar para fora
- Satisfação do cliente
- Aptidão para o propósito
- Desempenho
- Entrega de valor

- Olhar diretamente para o futuro
- Experimentação
- Adaptação a mercado em mudança
- Desafios contínuos
- Ambiente seguro para falhar

Agendas

Sustentabilidade

Orientação para serviços

Sobrevivência
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Comece com o que você faz agora
- Respeitar os papéis existentes
- Compreender o processo

Concordar em procurar melhorias através de mudanças 
evolutivas

Encorajar atos de liderança em todos os níveis

Princípios

Gestão de Mudanças
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Compreenda e concentre-se nas necessidades e expectativas 
dos clientes

Princípios

Entrega de serviços

Gerencie o trabalho e deixe as pessoas se auto-organizarem 
em torno dele

Evolua as políticas para melhorar os resultados do negócio e 
dos clientes

A sua organização é um ecossistema de serviços independentes
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Sistema de Fluxo

Sistema puxado
Um novo item é puxado para o 

sistema quando o limite do WIP 
permite

Limites de WIP            

Opções Selecionados Em desenvolvimento Em testes

acceptance

Finalizado

Políticas para puxar

Ponto de 
compromisso

Ponto de 
entrega

doing doingready ready

Trabalho em curso

Fila dos itens em trabalho

Eu preciso 
disso...

Nós vamos trabalhar
para entregar isso
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Válido para 
sistemas 

previsíveis

A teoria de fila de
espera é fantástica!

Sistema de Fluxo

Tempo de entrega do cliente

Tempo de entrega do sistema

Cliente solicita um 
item de trabalho

Trabalho prometido
(Ponto de compromisso)

Trabalho terminado
(Ponto de Entrega)

Cliente pode usar
o item de trabalho

Lei de Little

Produção Média  =
Trabalho em Progresso médio

Tempo de Entrega Médio
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Sistema de Fluxo

Classes de serviço mapeadas
para o custo do atraso

Custo (R$) Custo (R$)

Custo (R$) Custo (R$)

Urgente Data fixa

Padrão Intangível

Tempo de atrasoTempo de atraso

Tempo de atraso Tempo de atraso

Quando deve ser
iniciado um item?
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Práticas
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Visualização

Limitar o Trabalho em Progresso

- Mostrar o trabalho e o seu fluxo
- Visualizar os riscos
- Quadro Kanban
- Limitar o trabalho em progresso

- Sistema puxado
- Respeitar os limites
- Inspecionar e adaptar
- Foco
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Práticas

Gerir o Fluxo

Políticas explícitas

- Maximizar o valor entregue
- Previsibilidade do sistema
- Acordo de nível de serviço
- Classes de serviço
- Custo do atraso

- Definir o fluxo
- Definir o processo como um todo
- Evolução
- Respeitar as regras
- Transparência
- Restrições e decisões de controlo
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Ciclos de Feedback

Práticas

- Habilitar mudanças evolucionárias
- Troca de informações
- Mudar e observar
- Inspecionar e controlar
- 7 cadências

Melhoria Colaborativa e
Evolução Experimental

- Observações empíricas
- Experimentos dirigidos por dados
- Utilizar modelos
- Desenvolver hipóteses
- Implementação de mudanças
- Observar e medir os resultados
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Cadências

Ciclos de Feedback

Revisão da 
Estratégia

Revisão de
Operações

Revisão de
Riscos

Revisão da 
Entrega de 

Serviços

Reunião de 
Reabastecimento

Reunião
Kanban

Reunião de 
Planejamento 
de Entregas
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Cadências

- Normalmente trimestral
- Aptidão para o objetivo
- Adaptação ao território

- Normalmente mensal
- Maximizar o valor da entrega
- Equlibrar os serviços
- Gestão de dependências

- Normalmente mensal
- Identificação de riscos
- Mitigação de riscos
- Agrupamento de bloqueios

- Normalmente quinzenal
- Examinar e melhorar os serviços
- Revisão do SLA/e

Revisão da Entrega 
de Serviços

Revisão de Riscos

Revisão de OperaçãoRevisão da Estrategia
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Cadências

Reunião de 
reabastecimento
- Normalmente semanal
- Itens de trabalho puxados
- Revisão das opções

Reunião 
Kanban

- Normalmente diária
- Coordenação
- Coordenação Remover bloqueios
- Auto-organização
- Gestão do fluxo

Reunião de Planejamento 
de Entregas

- Normalmente semanal
- Monitorar e planejar entregas
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O Teste Litmus do Kanban

1. O comportamento da gestão
mudou para permitir a adoção
de Kanban?

2. A interface do cliente mudou
em conformidade com o Sistema
de Kanban?

3. O contrato com o cliente
mudou direcionado pelo Kanban?

4. O modelo de negócios da
entrega de serviços mudou para
explorar o Kanban?

Sim            Não
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Statik

Abordagem de Pensamento do Sistema
para Introduzir o Kanban

Identificar Serviços
Como operamos agora?
Que serviços nós temos?

Aptidão para o propósito
Quem é o nosso cliente?
Expectativas e necessidades do cliente
Critérios de aptidão para o propósito

Fontes de insatisfação
Internas
Externas

Para cada 

serviço
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Statik

Abordagem de Pensamento Sistêmico
para Introduzir o Kanban

Para cada 

serviço

Analisar a demanda
Expectativas do cliente
Fontes
Natureza
Trabalho que entra no sistema

Analisar as capacidades
Previsibilidade
Procura vs capacidade
Tendências dos dados
Trabalho que deixa o sistema

Modelar o fluxo de trabalho
Fluxo para cada tipo de demanda
Organizar o trabalho e não as pessoas
Estados de fluxo refletem atividades de aprendizagem
De dentro para fora
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Statik

Abordagem de Pensamento Sistêmico
para Introduzir o Kanban

Para cada 

serviço

Descobrir as classes de serviço
Classificar os diferentes itens de trabalho
Políticas para cada classe
Custo do atraso
Definir acordos de níveis de serviço

Desenhar o sistema Kanban
Quadro e cartão
Cadências
Políticas
Limites de WIP

Socializar o Sistema e o Quadro
Negociar a implementação
Usar e Melhorar
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Papéis

Comece com o que você faz agora 
Mas considere isso

Gerente de Requisições de Serviço

Responsável por             Responsabilizado por

Gerente de Entrega de Serviço

Responsável por             Responsabilizado por
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Métricas

Tempo de Entrega

Vazão

Eficiência de Fluxo

WIP - Trabalho em Progresso

Tempo do WIP
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Métricas

Histograma do Tempo de Entrega

Distribuição de Cauda Curta

Frequência

50%  Percentil           98%  Percentil

Distribuição de cauda longa

Frequência

50%  Percentil                                          98% Percentil 
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Métricas

O número cumulativo de chegadas e 
partidas de um processo de trabalho

Número de
itens em
trabalho

 Trabalho em 
Progresso

 Tempo Médio de
Entrega do Sistema 

(aproximado)
Compromissado

Em progresso

Finalizado

Tempo

Diagrama de Fluxo Cumulativo
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Métricas

 Tempo

Número de
itens em
trabalho

Compromissado

Em progresso

 Finalizado

Taxa de chegada média

Taxa de Entrega Média

Diagrama de Fluxo Cumulativo

O número cumulativo de chegadas e 
partidas de um processo de trabalho
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