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A CertiProf® é uma empresa americana que oferece uma ampla gama de certificações, com a 
missão de preparar profissionais e empresas da mais alta qualidade e que estes sejam reconhecidos 
internacionalmente através dos certificados que comprovam seus conhecimentos ao serem aprovados 
nos testes de proficiência;

Com sede em Miami e uma equipe internacional, especializada no desenvolvimento de materiais, nosso  
instituto é um dos principais fornecedores que não apenas oferece uma educação excepcional no 
mercado dos EUA, como também está expandindo suas atividades para regiões da AméricaLatina.

Capacitamos e ajudamos pessoas a alcançarem seu máximo, fornecendo as ferramentas e o treinamento 
necessários para aumentar seu desempenho, habilidades e melhorar seu  desenvolvimento profissional.
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Quem é a CertiProf®



A Center Cursos é uma empresa de treinamento  

fundada em 1998, com sede em Ribeirão Preto/SP 
e oferece cursos presenciais em turmas abertas, in 
company para empresas, online com aulas 
gravadas e online ao vivo. Lançou recentemente o 
projeto Série Educacional Corporativa Digital, onde 
produz conteúdos educacionais essenciais e 
personalizados para empresas.

Atualmente parceiro oficial da CertiProf para 
certificações em Inovação, Negócios, Tecnologia e 
Métodos Ágeis.
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www.centercursos.com.br
Alex Borges
Founder and CEO 

Quem é a Center Cursos

http://www.centercursos.com.br/


CERTIFICAÇÕES EM DESTAQUE:

. Microsoft Certified Educator - Design de Aprendizagem para o Sec. XXI

. Management 3.0 Facilitator - Licenciado para o Workshop Oficial

. Remote Worker Certified Trainer - CertiProf®

. Innovation Management Certified Professional - CertiProf®

. Professional Team Metrics Certified - PTMC

. Design Thinking Professional Certificate - CertiProf®

. Digital Marketing Professional Certificate - CertiProf®

. OKR Certified Professional - CertiProf®

. Kanban Essentials Professional Certificate - CertiProf®

. Agile Coach Professional Certificate - CertiProf®

. Agile Master Certified - SCRUMstudy

. Scrum Master Professional - CertiProf®

. Product Owner Professional Certificate - CertiProf®

. Future Global Leaders (UCSD San Diego/USA)

. Design de Vendas (Funil de Vendas)

. Coach e Análise de Perfil Comportamental

. Orientador Vocacional e Transição de Carreira

. Consultor Educacional Corporativo (Educon)

. Designer Instrucional (Instituto de Desenho Instrucional)

. Mentor do Método "QEMP Quociente Empreendedor"

. Consultor de Processos Empresariais e Benchmarking (meet®)

. Agile Business Owner Foundations - ABOFC

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/alexborgesagentedeinovacao

Alex Borges

. Founder e CEO da Center Cursos desde de 1998.

. Treinou recentemente profissionais do Banco do 
Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Oi, 
Valecard, CI&T, Invillia, Unimed, Faceres, ADP Labs, 
ThoughtWorks, Servier do Brasil e Rede.

SOBRE O FACILITADOR

https://www.linkedin.com/in/alexborgesagentedeinovacao
https://www.linkedin.com/in/alexborgesagentedeinovacao


Objetivos

6

Este curso e certificação fornece uma visão geral do processo de Kanban

e passos necessários para criar um Kanban board.

• Compreender a finalidade e potencial de uma adoção Kanban.

• Aprenda o básico de Kanban.



Fontes deste material
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• Alguns arquivos neste documento são usados sob a Creative  Commons 

Attribution-Share Alike 2.5 Genérica.

• Alguns arquivos e valores são utilizados pela permissão explícita  do collab ativa 

que são signatários desses ebooks.

• Alguns números são usados sob permissão de Jean Baptiste  

Waldner.

• Alguns textos são usados sob permissão de Aleksandar Olic. Escritor.

Baixe o seu Kanban Guide!  
https://leanpub.com/kanbanguide

https://leanpub.com/kanbanguide


Agenda
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• Introdução.

• História.

• Cinco Propriedades principais do Kanban.

• Teoria das Restrições.

• O que é Kanban?

• Valor Mapa Flow.

• Implementando Kanban.

• Métricas em Kanban.

• Otimizando seu Kanban.

• Definições.

• Próximos passos para a Certificação da CertiProf® 

Quem deve participar deste

workshop de certificação?

Quem estiver interessado em

aprimorar a gestão de projetos, 

processos e serviços e se tornar 

um Kanban Professional.



Introdução



Lean Manufacturing
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Essencialmente, o Lean está centrado em tornar óbvio o que

agrega valor reduzindo todo o resto.

Lean Manufacturing é uma filosofia de gestão derivado principalmente a  partir

do Sistema Toyota de Produção (TPS) (daí o termo Toyotismo ) e 

identificado como “Lean" apenas  na década de 1990.

O TPS é conhecido por seu foco na redução dos sete resíduos originais da Toyota 

para melhorar o valor geral do cliente, mas existem várias perspectivas sobre como 

isso é melhor alcançado. O crescimento constante da Toyota, de uma pequena 

empresa para a maior montadora do mundo, concentrou a atenção em como 

alcançou esse sucesso.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
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Lean Manufacturing ou Lean Production, ou simplesmente 

“Lean", é um método sistemático para a eliminação de resíduos 

("Muda") dentro de um sistema de manufatura.

O Lean também leva em consideração os resíduos criados por 

sobrecarga ("Muri") e os resíduos criados por irregularidades 

nas cargas de trabalho ("Mura").

Trabalhando da perspectiva do cliente que consome um 

produto ou serviço, "valor" é qualquer ação ou processo pelo 

qual um cliente estaria disposto a pagar.

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing

Lean



Princípios Lean
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O desenvolvimento enxuto (Lean) pode ser resumido 

em sete princípios, muito próximos em conceito aos 

Princípios de Manufatura Enxuta (Lean  Manufacturing  

Principles) :

• Eliminar desperdício.

• Amplificar aprendizagem.

• Decidir o mais tarde possível.

• Entregar o mais rápido possível.

• Capacitar a equipe.

• Construir integridade.

• Ver o todo.



Ágil (Agile)
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Ao iniciar um novo projeto, a maneira tradicional era: reunir 

uma equipe, reservar uma sala de conferências e planejar o 

projeto inteiro antecipadamente. Se algo muda, você está com 

problemas e no desenvolvimento de software, esse "algo" 

muda o tempo todo.

Isso exigiu uma nova filosofia de gerenciamento de projetos, 

que adotasse a natureza instável dos requisitos do projeto e, 

assim, o Agile nasceu. Em vez de elaborar um plano GRANDE 

e esperar que nada inesperado aconteça, o Agile permite que 

você mude a direção de um projeto em movimento.

A abordagem Agile consiste em muitas metodologias 

sobrepostas e o Kanban é uma delas.



JIT
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A fabricação Just-in-time (JIT), também conhecida como produção 

just-in-time ou o Sistema de Produção Toyota (TPS), é uma 

metodologia destinada principalmente a reduzir os tempos de fluxo 

na produção, bem como o tempo de resposta dos fornecedores e 

clientes.

Sua origem e desenvolvimento foram no Japão, nas décadas 

de 1960 e 1970, principalmente na Toyota.



Kaizen
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Kaizen, Japonês para “melhoria”.

Quando utilizado no sentido de negócios e aplicado ao local de 

trabalho, o Kaizen se refere a atividades que melhoram continuamente 

todas as funções e envolvem todos os funcionários, do CEO aos 

trabalhadores da linha de montagem.

Também se aplica a processos, como compras e logística, que cruzam 

os limites organizacionais para a cadeia de suprimentos. Foi aplicado 

nos setores de saúde, psicoterapia, coaching de vida, governo, bancos e 

outras indústrias.



Lean Thinking
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O Pensamento Enxuto é uma metodologia de negócios que visa fornecer uma nova maneira de pensar sobre como organizar as 

atividades humanas para oferecer mais benefícios à sociedade e valor aos indivíduos, além de eliminar o desperdício.

O termo "Lean Thinking" foi cunhado por James P. Womack e Daniel T. Jones para capturar a essência de seu estudo aprofundado 

do sistema de produção Toyota.

O Lean Thinking é uma nova maneira de pensar em qualquer atividade e ver o desperdício gerado inadvertidamente pela maneira 

como o processo é organizado, concentrando-se nos conceitos de:

• Valor. 

• Fluxos de valor. 

• Fluxo contínuo. 

• Produção Puxada. 

• Perfeição.



Scrum
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Scrum é um framework para o desenvolvimento e manutenção de produtos complexos. Composto por papéis, 

eventos, artefatos e regras que os unem. Ken Schwaber e Jeff Sutherland desenvolveram Scrum.

Atribuição: por Dr. Ian Mitchell, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 licença International.



Waterfall (Cascata) vs Agile
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Por KSmith (WMF) (próprio trabalho do autor). Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 licença International.
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A Metodologia Waterfall, também conhecida como Cascata. O Modelo segue uma ordem seqüencial e, portanto, a equipe de 

desenvolvimento do projeto somente passa para a próxima fase de desenvolvimento ou teste se a etapa anterior for concluída com 

êxito. 

Já a metodologia Agile é uma prática que ajuda a iteração contínua de desenvolvimento e teste no processo de desenvolvimento 

de software. Nesse modelo, as atividades de desenvolvimento e teste são simultâneas, diferentemente do modelo Waterfall. Esse 

processo permite mais comunicação entre clientes, desenvolvedores, gerentes e testadores.

Principais diferenças:

• O Waterfall é um modelo de ciclo de vida sequencial linear, enquanto o Agile é uma iteração contínua de desenvolvimento e teste no processo de 

desenvolvimento de software.

• A metodologia Agile é conhecida por sua flexibilidade, enquanto o Waterfall é uma metodologia estruturada de desenvolvimento de software.

• O Agile segue uma abordagem incremental, enquanto a metodologia Waterfall é um processo de design seqüencial.

• O Agile realiza testes simultaneamente com o desenvolvimento de software, enquanto na metodologia Waterfall os testes ocorrem após a fase 

"Build".

• O Agile permite alterações nos requisitos de desenvolvimento do projeto, enquanto o Waterfall não tem escopo de alterar os requisitos assim que 

o desenvolvimento do projeto é iniciado.

Waterfall (Cascata) vs Agile

https://www.guru99.com/

https://www.guru99.com/


Kanban (Desenvolvimento)
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Kanban (Desenvolvimento)
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O Kanban é um método para gerenciar o trabalho do conhecimento 

que equilibra a demanda de trabalho a ser realizada com a capacidade 

disponível para iniciar um novo trabalho.

Itens de trabalho intangíveis são visualizados para apresentar a todos os 

participantes uma visão do progresso de itens individuais e do processo 

desde a definição da tarefa até a entrega ao cliente.

Os membros da equipe "puxam" o trabalho conforme sua capacidade, 

em vez de o trabalho ser "empurrado" para o processo quando 

solicitado.



Kanban (Desenvolvimento)
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O Kanban, no contexto do desenvolvimento de 

software, fornece um sistema visual de gerenciamento 

de processos que auxilia na tomada de decisões sobre o 

que produzir, quando produzi-lo e quanto produzir.

Embora o método tenha se originado em projetos de 

desenvolvimento de software e TI, o método pode ser 

aplicado a qualquer serviço profissional, onde o 

resultado do trabalho é intangível e não físico.

O método foi inspirado no Sistema de Produção da 

Toyota e na Lean Manufacturing.



Kanban (Desenvolvimento)
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O Kanban, no contexto do desenvolvimento de 

software, fornece um sistema visual de gerenciamento 

de processos que auxilia na tomada de decisões sobre o 

que produzir, quando produzi-lo e quanto produzir.

Embora o método tenha se originado em projetos de 

desenvolvimento de software e TI, o método pode ser 

aplicado a qualquer serviço profissional, onde o 

resultado do trabalho é intangível e não físico.

O método foi inspirado no Sistema de Produção da 

Toyota e na Lean Manufacturing.



Razões Erradas para

adotar o uso do Kanban
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• Parece mais fácil e gentil.

• Não precisa mudar nada 

... como o Scrum faz você mudar. 

• Falhou no Scrum. 

• Cowboys!



História



História
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Kanban significa “indicador visual” em japonês.

O sistema de produção Kanban, depende de um sistema visual para comunicar o status.



Desenvolvido pela Toyota
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na década de 1940

Depois de entender os métodos de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos just-in-time da indústria de 

supermercados, a Toyota decidiu adaptar seus métodos de 

produção usando o sistema Kanban projetado.



Projetado para corresponder inventário 

à demanda e não ao fornecimento
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Em vez de encomendar peças e mantê-las em estoque, a Toyota projetou um sistema para corresponder seu pedido às suas vendas. 



História

29

• Desenvolvido por Taichi Ohno na Toyota nos anos 40.

• Projetado após as técnicas de prateleira usadas no 

supermercado.

• Sistema controlado por demanda, onde o 

reabastecimento ocorreu com base nas condições do 

mercado.

• Baseado em um sistema puxado, em vez de um sistema 

empurrado.

• O uso de sinais visuais foi essencial para o sistema.



1962 a 2001
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“Os dois pilares do sistema de produção da Toyota são just-in-time

e automação com um toque humano, ou autonomação.

A ferramenta utilizada para operar o sistema é Kanban”.

- Taiichi Ohno, Toyota



Confia na Comunicação Melhorada
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O Kanban depende que diferentes áreas operacionais e de produção estejam cientes do estado das coisas em toda a organização.



Gerar Menos Falhas de Qualidade
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Usando um ciclo de Planejamento, 

Execução, Verificação e Atuação, um 

processo Kanban é de melhoria 

contínua.



Aumento na produção
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Ao reduzir a lista de pendências de ítens de produção na fila que podem não estar na demanda do mercado, de qualquer maneira, 

e ao reduzir o número de falhas (também chamadas de Kanban), o sistema aumenta a eficiência geral da produção.



Seis Regras da Toyota
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A Toyota formulou seis regras para a aplicação do Kanban:

1. O processo posterior seleciona o número de itens indicados pelo Kanban no processo anterior. 

2. O processo anterior produz itens na quantidade e na sequência indicadas pelo Kanban. 

3. Nenhum item é fabricado ou transportado sem um Kanban. 

4. Sempre conecte um Kanban às mercadorias. 

5. Produtos defeituosos não são enviados para o processo subsequente. O resultado é 100% livre de defeitos. 

6. Reduzir o número de Kanban aumenta a sensibilidade.



Kanban
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Este artigo é sobre o processo de manufatura enxuta. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban

Kanban (看板) (literalmente letreiro ou outdoor em 

japonês) é um sistema de agendamento para Lean 

Manufacturing e Justin-Time Manufacturing.

O Kanban é um sistema de controle de inventário 

para controlar a cadeia de suprimentos. 

Taiichi Ohno, engenheiro industrial da Toyota, 

desenvolveu o Kanban para melhorar a eficiência da 

fabricação. 

O Kanban é um método para obter o JIT.



Kanban

36

Os sistemas Kanban combinados com ferramentas exclusivas de programação, reduzem 

drasticamente os níveis de estoque, aumentam as rotações, aprimoram as relações fornecedor / 

cliente e melhoram a precisão dos cronogramas de fabricação.

O Kanban alinha os níveis de estoque com o consumo real; um sinal é enviado para produzir e 

entregar uma nova remessa quando o material é consumido.

Esses sinais são rastreados durante o ciclo de reabastecimento e trazem uma visibilidade 

extraordinária para fornecedores e compradores.



Kanban
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Por Kanban_ principles.jpg: Jean-Baptiste Waldner trabalho derivado: Jbarta (Este arquivo foi derivado Kanban principles.jpg :) [CC BY-SA 2,5

(Http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], através Commons)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)


As Principais Práticas do Kanban
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• Visualizar o fluxo de trabalho.

• Limitar o seu Work in Progress ( WIP).

• Gerenciar o fluxo.

• Implementar loops de feedback.

• Tornar políticas de processo explícitas.

• Melhorar colaborativamente, Evoluir 

experimentalmente (usando modelos/método 

científico).



Cinco Principais Propriedades do Kanban



Gerenciar o fluxo de trabalho
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O fluxo deve ser contínuo e 

gerenciado nos casos em que 

os quadros da equipe refletem

desafios sem resposta.



Limitar a trabalhos em curso
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Em cada estágio de produção, o 

trabalho deve ser feito o mais eficiente 

possível.



Visualizar o fluxo de trabalho
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Os quadros de times mostram onde o fluxo de valor está em um nível do time.



Definir o Processo
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Defina o processo de maneira iterativa e certifique-se de que todos possam entendê-lo.



Melhorar Como Equipe
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Os sistemas Kanban confiam em todos os 

membros da equipe de trabalho para entender 

onde o ciclo de produção está em um determinado 

momento e constantemente buscando e 

retransmitindo oportunidades de melhoria.



Teoria das Restrições



Restrições Existem por

Natureza em Qualquer Sistema
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Existem limitações em todos os sistemas, devido à física, regulamentação, dólares ou fraqueza do processo.



Identificar Restrições Permite que

Você Tome Decisões sobre elas
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Somente quando as restrições são compreendidas e explorados, elas podem ser tratadas de maneira lógica e eficiente.



Explorar restrições pode

melhorar a eficiência
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O tratamento das restrições baseadas em fatos, melhorará a eficiência e aumentará o lucro.



Todas as outras decisões

dependem de decisões de restrição
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Depois que uma decisão sobre o tratamento de uma restrição é tomada, 

outras decisões não podem infringir o novo  processo.



Ciclo

50

O sistema de melhoria de processo é 

contínuo e iterativo. Deve estar 

constantemente fluindo em loop 

para manter as melhorias 

atualizadas.



O que é Kanban?



Sistema de Agendamento que

permite entregas Just in Time
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Por sua natureza, os sistemas Kanban

permitem melhor uso de recursos, 

alocação e disponibilidade para 

fornecimento e entrega aos clientes.



Um Sistema de Controle de Inventário
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Em vez de fabricar mercadorias e "empurrá-las" 

para o cliente, esperando que as vendas 

reduzissem o estoque, a Toyota criou um sistema 

que "puxa" mercadorias manufaturadas conforme 

necessário.
.



Uma maneira para melhorar a

produtividade na Organização
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Controlar os erros e alinhar a produção à demanda reduz o desperdício em

todos os níveis de uma organização e pode reduzir drasticamente os custos.



Um sistema para uso 

em  muitos Frameworks
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Kanban pode ser implementado em 

sua vida pessoal, em quase qualquer 

empresa ou organização, e em

qualquer processo.



Mapa de Fluxo de Valor



Identifique por onde começar
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Em um projeto de programação, o começo 

é uma folha em branco, exceto que sempre 

há restrições! Identifique os recursos pelos 

quais você está começando.



Identificar necessidades de produção

(Produto final)
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Saiba quais são os requisitos do projeto, antes de definir o caminho para alcançá-los.



Definir as etapas intermediárias
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Especifique as etapas entre o início

e o término que atingirão a meta.



Value Stream Maps

(Mapas de Fluxo de Valor) 

mudam por natureza
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Esteja avisado! 

Pela sua natureza, os mapas do fluxo de valor, mudam ao longo do tempo e com requisitos e recursos alterados.



Implementando Kanban



Card Walls
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A parede de cartões é o principal método de organização para manter um projeto em movimento.



Puxa e Empurra
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Certifique-se de que o seu processo está respeitando os sinais de puxar, em vez de sinais de empurrar.



Os fluxos de trabalho (Workflows)
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Definir fluxos de trabalho é um esforço demorado que requer a participação plena. 

Porém, vale muito a pena.



Limites WIP
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Para garantir que a equipe esteja trabalhando efetivamente, a metodologia 

Scrumban declara que um membro da equipe deve estar trabalhando em 

não mais que uma tarefa por vez.

Para que essa regra seja seguida, o Scrumban usa o limite WIP (trabalho em 

andamento). Esse limite é visualizado na parte superior da sessão “Fazendo” 

do quadro (também pode estar em cada coluna dessa sessão) e significa que 

apenas esse número de tarefas pode estar na coluna correspondente ao 

mesmo tempo.

O limite de WIP geralmente é igual ao número de pessoas na equipe, mas 

pode ser expandido com base nas especificidades do trabalho da equipe.



Work In Progress (WIP)
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• Crie colunas para cada etapa do seu processo. 

• Limites de seleção para filas "ativas" (tamanho da equipe dividido por 2 ou apenas lógico). 

• Defina as filas de “espera” em 2 ou 3, mantenha pequeno, elimine o desperdício e obtenha feedback. 

• FIFO. Primeiro a entrar, Primeiro a sair (LIFO em inglês) Last-in, Fist-Out 

• Se um slot estiver cheio, não será possível iniciar mais trabalho (A.K.A. PULL). 

• A equipe define o tamanho da fila para ser o mais eficiente possível. 

• Projetado para limitar o WIP, mais WIP significa fluxo mais lento.



WIP
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• Objetivos de recursos visíveis para minimizar o thrashing. 

• MMF = Recurso comercializável mínimo. 

• ou MUF = Recurso utilizável mínimo. 

• Só é possível reordenar na fila "Aguardar" para avançar MUF. 

• Coloque sinais / regras da equipe acima do WIP. 

• Filas e sinais de equipe cruzados no botão. 

• Pode adicionar uma fila para a equipe externa. 

• 3 regras: Limite restrito, Insira Valor, Visível.



Filas e Buffers
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Como o Kanban limita o trabalho em 

andamento, um gargalo pode se 

esgotar, interrompendo a distribuição do 

trabalho.

Ao inserir um buffer (tampão), o fluxo 

pode ser melhor gerenciado.



Cadências
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Uma vez que uma equipe esteja 

totalmente implementada, o Kanban

dará uma ideia do fluxo e do ritmo do 

seu ciclo de desenvolvimento. Em 

seguida, eles podem prever com 

segurança quanto tempo levará o 

trabalho para concluir.



Gargalos
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Quando WIP mostra crescimento, forma-se um gargalo e um buffer precisa ser construído.

Gargalo é uma restrição no sistema que limita o fluxo de trabalho.

A identificação de gargalos facilita a redução de seu impacto e fornece um mecanismo para controlar o trabalho que 

flui através do processo.



Métricas em Kanban



Kanban Metrics
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Os sistemas Kanban dependem de todos os membros da equipe de trabalho para entender onde o ciclo 

de produção está em um determinado momento.



Acompanhamento do Trabalho
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O trabalho deve ser monitorado de 

maneira confiável e em um sistema 

que seja simples para todos 

acessarem.

Os cartões físicos podem não ser 

viáveis na força de trabalho móvel de 

hoje, mas existem aplicativos e 

programas que fazem a mesma coisa.



Projeto de Fluxo Cumulativo
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Compreender o fluxo do começo 

ao fim e onde cada vez que está

dentro desse fluxo é o  coração

do gerenciamento do Kanban.



Tempo de Espera
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Ser capaz de prever o tempo de espera de uma equipe em particular em uma tarefa 

particular é muito importante para  evitar gargalos.



Tempo de Ciclo (Cycle Time)
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O que você conta como o tempo do ciclo então? Não costuma acontecer que seus funcionários estejam apenas sentados 

sem nada para fazer (espero!). Assim, à medida que o novo pedido chega, ele primeiro passa algum tempo aguardando sua 

vez de implementação. Pode levar dias ou semanas até que alguém esteja disponível para realmente trabalhar nisso. Mas 

uma vez que o fazem - o momento em que o trabalho real nesta ordem começa é o início do tempo do ciclo, durando até 

que o trabalho seja concluído.

O Cycle Time é uma métrica chave para aos Times Kanban. Cycle Time é a quantidade de tempo que uma unidade de 

trabalho leva para percorrer o fluxo de trabalho da equipe desde o momento em que o trabalho começa até o momento em 

que é entregue. Ao otimizar o tempo do ciclo, a equipe prevê com confiança a entrega de trabalhos futuros.

https://www.atlassian.com/agile/Kanban

http://www.atlassian.com/agile/Kanban


Tempo de Espera (Lead Time)
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O lead time é o período desde o 

momento em que uma tarefa entra no 

sistema de trabalho até o ponto em 

que é concluída.



Tendências
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A análise das tendências do 

fluxo de trabalho pode ajudar 

no planejamento da capacidade 

e na alocação de recursos.



Taxa de Transferência
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A medida mais crítica é

a taxa de transferência.



Otimizando seu Kanban



Escalando Kanban
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O Kanban varia de um nível de equipe até um 

nível organizacional, com cada equipe tendo 

seu próprio conselho e a gerência sênior 

supervisionando um conselho organizacional.



Três tipos de
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Oportunidades de Melhorias

Três tipos básicos de melhorias no

processo são possíveis:

1. Removendo Gargalos.

2. Redução de resíduos.

3. Consistência crescente.



Estimativas
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Os sistemas Kanban dependem 

de todos os membros da equipe 

de trabalho para entender onde o 

ciclo de produção está em um 

determinado momento.

1) Passo: Dividir todo o projeto em pequenas tarefas.

2) Passo: Alocar cada tarefa aos membros do time.

3) Passo: Estimar o esforço necessário para concluir cada tarefa.

4) Passo: Validar a estimativa.



Classe de Serviço
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As datas de entrega padrão

e fixa mantêm a produção 

estável. Acelera o fluxo, assim 

como datas de entrega 

indefinidas.



Acordos de Nível de Serviço
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Para determinar uma 

estimativa de conclusão, 

reduzir a possibilidade de 

gargalos e manter o 

trabalho fluindo, um SLA

deve ser implementado.



Políticas
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O fluxo de trabalho 

acordado se traduz em 

política, permitindo que 

cada equipe execute suas 

tarefas com pleno 

conhecimento de quais são 

suas responsabilidades.



Desenvolvimento Ágil de Software



Gerenciamento Visual
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Uma filosofia que funciona é melhor gerenciada por 

sistemas visuais, como o Kanban, do que listas ou 

planilhas baseadas em texto.

A filosofia postula que a visualização do trabalho 

como está sendo feito melhor revela problemas em 

estágios anteriores, levando a soluções de menor 

custo.



Recursos

(sugestões de plataformas
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Modelos de Kanban: https://trello.com/templateshttps://getKanban.com/pages/free-version https://kanbanize.com

https://trello.com/templates
https://getkanban.com/pages/free-version
https://kanbanize.com/


O que há de errado  

com o sistema atual?
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• Esgotamento.

• Erros frequentes sobre a produção.

• Reclamações sobre a produtividade.

• Baixo rendimento.

• Leva a um planejamento vago da sprint.

• Muito trabalho acumulado em um sprint.

• Gargalos não identificados.



Eliminar Desperdício
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A filosofia Lean considera tudo que não agrega 

valor ao cliente como desperdício (Muda). Esses 

resíduos podem incluir:

•   Trabalho parcialmente realizado. 

•   Processos extras. 

•   Recursos extras. 

•   Troca de tarefas. 

•   Esperando. 

•   Movimento.

• Defeitos. 

•   Atividades de gestão.



Blocker
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Um fator interno ou externo que impede o progresso, limitando assim a capacidade

do trabalho passar de uma fase do processo para a seguinte.



Troca de Tarefas
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Também conhecido como a troca de contexto ou  

multitarefa.

Deslocar a atenção entre várias peças de trabalho.

Limitar a alternância de tarefas pode permitir que uma pessoa 

trabalhe com mais eficiência, minimizando a quantidade de 

tempo necessária para redirecionar a função cognitiva para 

uma nova atividade.



Processo
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• Processo

Uma série de ações, etapas ou estágios pelas 

quais uma peça de trabalho passa a ser 

considerada "concluída". 

• Mapa de processo

Uma representação visual das etapas 

necessárias para concluir um trabalho.



Kanban como Fluxo
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O Kanban fornece um fluxo

constante de tarefas que atingem 

100% de conclusão,  ajudando sua 

equipe a gerenciar o 

desenvolvimento diário com um 

mínimo de problemas de 

sobrecarga e bloqueio.



Definições



Como Funciona o Kanban?
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Existem alguns princípios básicos para tirar o máximo proveito do seu fluxo de trabalho.

• Visualize o que você faz (seu fluxo de trabalho): Uma visualização de todas as suas tarefas e ítens em um quadro ajudará todos 

na sua equipe a acompanhar o seu trabalho. 

• Limitar a quantidade de trabalho em andamento (limites WIP): Defina metas alcançáveis. Equilibre seu fluxo de trabalho 

limitando o trabalho em andamento para evitar excesso de comprometimento na quantidade de tarefas que você não conseguirá 

concluir. 

• Acompanhe seu tempo: O Time Tracking atende ao método Kanban. Acompanhe seu tempo sem problemas e avalie seu 

trabalho com precisão. 

• Indicadores visuais de fácil leitura: Saiba rapidamente o que está acontecendo. Cores de cartão como tipos de trabalho, 

prioridades, tags, prazos e muito mais. 

• Identifique gargalos e elimine o desperdício: Aproveite ao máximo os relatórios de tempo de execução e ciclo, fluxo cumulativo 

e tempo. Essas métricas permitem avaliar seu desempenho, detectar problemas e ajustar seu fluxo de trabalho de acordo.



Princípios
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• Comece com o que você faz agora.

• Aceite buscar mudanças

incrementais e evolutiva.

• Inicialmente, respeite atuais papéis,  

responsabilidades e cargos.



Outros usos

99

Embora desenvolvido para equipes de desenvolvimento e software, o método Kanban (diferente do Kanban no Lean 

Manufacturing) foi aplicado em muitas outras áreas do trabalho do conhecimento. Como mecanismo de visualização e controle, 

qualquer fluxo de trabalho repetível e consistente pode ser monitorado, independentemente da complexidade ou da área de 

assunto.

As funções de negócios que aplicaram o Kanban incluem:

• Recursos humanos e equipes de recrutamento. 

• Equipes de vendas e marketing. 

• Estratégia organizacional e equipes de liderança executiva. 

• Equipes de auditoria. 

• Contratos para projetar o processo de execução. 

• Processos de contas a receber e pagar e outras.



Quatro Práticas Chave
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1. Visualize o fluxo de trabalho: Você não pode melhorar o que não pode ver. O trabalho do 

conhecimento precisa de uma maneira de mostrar progresso. Os quadros Kanban são uma das 

maneiras de mostrar progresso.

2. Lidere usando uma abordagem de equipe: Sem equipe e liderança, nada de valor significativo pode 

ser criado ou aprimorado.

3. Reduza o tamanho do lote de seus esforços (reduza o BASE) : A ciência e o trabalho de Donald G. 

Reinertsen mostraram que, quando a unidade de trabalho do lote diminui, mais é possível realizar. Esse 

princípio vai além de simplesmente limitar o trabalho em andamento.

4. Aprenda e melhore continuamente: Essa prática implica refletir para que se possa aprender com a 

experiência e se alinhar com a realização de retrospectivas e a adoção do Kaizen. Além disso, o Open 

Kanban em si é de código aberto e recebe contribuições ou extensões ao método.



Scrumban
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Scrumban é uma metodologia de gerenciamento ágil híbrido entre Scrum e Kanban e foi originalmente projetada 

como uma maneira de fazer a transição do Scrum para o Kanban. Hoje, o Scrumban é uma estrutura de 

gerenciamento que surge quando as equipes empregam o Scrum como sua maneira escolhida de trabalhar e usam o 

Método Kanban como uma lente através da qual é possível visualizar, entender e melhorar continuamente como eles 

funcionam. 

O Scrumban é distinto do Método Kanban, na medida em que: 

• Prescreve uma estrutura de processo de desenvolvimento de software subjacente (Scrum) como seu núcleo. 

• É organizado em torno de equipes. 

• Reconhece o valor das iterações em tempo determinado, quando apropriado. 

• Formaliza técnicas de melhoria contínua com cerimônias específicas.



Scrum - Kanban
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https://www.atlassian.com/agile/kanban

https://www.atlassian.com/agile/kanban


Projeto de um Cartão
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Certificação CertiProf®
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https://ccead.com.br/ver/curso/kanban-essentials-professional-certificate-kepc/Ou, compre em:

Formato: Múltipla escolha.
Questões: 40.
Idiomas: Inglês / Espanhol / Português.
Pontuação de Aprovação: 24/40 ou 60%
Duração: Máximo de 60 minutos.
Consulta permitida: Não.
Realização: Online com supervisão, via webcam.
Prazo: 30 dias da data de sua compra.
Se você já comprou o curso com a prova, solicite o link e código para: inscricao@centercursos.com.br

https://ccead.com.br/ver/curso/kanban-essentials-professional-certificate-kepc/
mailto:inscricao@centercursos.com.br




A Center Cursos é uma empresa de treinamento  

fundada em 1998, com sede em Ribeirão Preto/SP 
e oferece cursos presenciais em turmas abertas, in 
company para empresas, online com aulas 
gravadas e online ao vivo. Lançou recentemente o 
projeto Série Educacional Corporativa Digital, onde 
produz conteúdos educacionais essenciais e 
personalizados para empresas.

Atualmente parceiro oficial da CertiProf para 
certificações em Inovação, Negócios, Tecnologia e 
Métodos Ágeis.
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