TEAM KANBAN
TREINAMENTO DE UM DIA

PRACTITIONER

Comece a usar Kanban!
O Método Kanban é um método de gestão do trabalho do conhecimento
para equipes e organizações que desejam uma forma humanizada de
melhorar seus produtos e serviços. O Método ensina as organizações a
entenderem, visualizarem e medirem sistemas de trabalho para melhorar
continuamente e entregar resultados eﬁcazes de forma consistente. O
treinamento Team Kanban Practitioner é a melhor forma de dar o
primeiro passo para organizar o trabalho de equipes e líderes como você.
Ao compreender os principais conceitos do Método Kanban e educar os
colaboradores para serem “bons cidadãos Kanban”, você irá melhorar a
visibilidade, a comunicação e a colaboração dentro de sua equipe.

O Team Kanban Practitioner é o treinamento certo para mim?
Se você é um membro de uma equipe ou um líder que deseja entender os
conceitos-chave do Kanban, o treinamento Team Kanban Practitioner é um ótimo
lugar para começar! Praticantes mais experientes podem se sentir à vontade para
pular direto para o treinamento Kanban System Design. Depende muito do seu ponto
de partida e dos seus objetivos.
Caso você esteja envolvido em um projeto e gerenciando um sistema Kanban, você
certamente vai preferir o treinamento Kanban System Design. Você ainda pode optar
por fazer o Team Kanban Practitioner primeiro, se for iniciante no Kanban e seus
conceitos.

Yes We

OS FUNDAMENTOS DO KANBAN
PARA CAPACITAR UMA EQUIPE A COMEÇAR

Aprenda as Seis Práticas Gerais do Método Kanban

• Visualizar - Mostre o trabalho e seu ﬂuxo.
• Limitar o trabalho em progresso – Pare de começar, comece a terminar!
• Gerenciar o ﬂuxo – Identiﬁque e gerencie o que está impedindo o trabalho de ﬂuir.
• Tornar as Políticas Explícitas – Tenha políticas acordadas, visíveis para os envolvidos.
• Estabelecer ciclos de feedback – Na cadência certa para fornecer orientação.
• Melhorar de forma colaborativa, evoluir experimentalmente –Utilizando o método cientíﬁco.

Aprenda os Três Princípios de Gestão de Mudanças
• Comece com o que você faz hoje!
• Concorde em buscar a mudança evolucionária.
• Encoraje atos de liderança em todos os níveis.

O que você vai vivenciar

• A compreensão dos fundamentos, motivações e benefícios
do Método Kanban para suas equipes.
• Os benefícios dos limites de WIP para melhorar o ﬂuxo.
• A condução das Kanban Meetings para focar no trabalho e
permitir que a equipe se organize em torno dele.
• A aprendizagem de como avançar para o próximo nível com
Kanban e aplicando as primeiras práticas em seu trabalho
do dia a dia.
• Torne-se mais rápido e eﬁcaz, com uma melhor gestão de
riscos e governança.
• A compreensão dos sistemas “puxados” e como eles
ajudam a reduzir a sobrecarga.
• A aprendizagem de como medir o Lead Time do sistema
para construir e utilizar distribuições de Lead Time.
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Todos os participantes receberão a credencial
Team Kanban Practitioner (TKP).

Encontre Turmas Agora @ Kanban.University
info@kanban.university
#YesWeKanban

