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Retrospectiva em 

Agilidade ...

Scrum vs Kanban ...

Cerimônia:

Sprint

Retrospective

Cadência:

Kanban

Retrospective

• O que funcionou bem ?

• O que pode ser melhorado ?

• Ações a serem tomadas para 

melhorar ?



Retrospectiva em Agilidade ...

• Ações a serem 

tomadas para 

melhorar ?
Cenário:

Vários 

problemas 

Complexos ..

PERGUNTA: 

Por onde eu começo ?
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Cenários complexos de negócio

e-Procurement (e-kanban)



Solução: Pensamento A3



Etapas do pensamento A3

É constituído de oito etapas ...

Etapa 1. 
Definição e 

Descrição do 
Problema

Etapa 2 –
Decomposição 
do Problema

Etapa 3 – Meta e 
Objetivo

Etapa 4 – Análise 
das Causas e 

confirmação da 
causa raiz

Etapa 5 – Definir 
Contramedida

Etapa 6 – Plano de 
Implementação e 

Acompanhamento

Etapa 7 –
Monitorar 

Resultados e 
Processos

Etapa 8 –
Padronizar 

Processos Bem-
Sucedidos



Etapa 1  - Definição do Problema

• “Problema” não é palavra de sentido negativo.

• Problemas são KAIZENs disfarçados. 

• Devemos descobri-los persistentemente.

Problemas são os ovos de ouro de KAIZEN

“Ninguém tem tantos problemas como a pessoa que diz que não 
tem problemas.”

(Não ter problemas é o maior de todos os problemas)

Taiichi Ohno



Etapa 1 - Descrição o Problema

Esclarecer Problemas Ambíguos

GAP

Qual é a 
Situação ideal?

Visualização

Contribuição

Objetivo Final

Problema

Situação Ideal

Situação Atual

Eu estou contribuindo
para o Objetivo Final?

Implementação coordenada e rápida

• Implementar contramedidas
rapidamente e como equipe;

• Compartilhar o progresso em cada
um das ações;

• Nunca desistir de avançar
rapidamente para a etapa seguinte;



Etapa 2 - Decomposição do Problema

Problema Grande / Vago

Problema Problema Problema

Problema Problema Problema Problema ProblemaProblema Problema

Estratificação
O quê? onde? quando? quem?

Estratificação

Priorizar
o problema a perseguir

Confirmar fatos através
Da checagem dos processos 

(Gemba) 

Problema a ser

tratado

Ponto de
ocorrência

Baseado em fatos, estratificar o
problema e esclarecer os
objetivos

• Selecionar o problema a ser
tratado verificando o
processo através de Genchi
Genbutsu (Gemba);



Etapa 3 - Metas e objetivos

Meta

Problema a ser tratado

É suficientemente 
quantitativo, 
detalhado e 
desafiador?

Quanto ?

Quando ?

Nós estamos 
contribuindo para o 
Objetivo Máximo?

Com entusiasmo e 
comprometimento, 

estabelecer diretrizes 
de mensuração 
de resultados 
desafiadores,  

mas realistas ...



Etapa 4 - Análise das causas e confirmação da causa raiz

Problema a ser tratado

Causa Raiz

Causa

Causa

Causa

Causa

“POR QUÊ?” 

Confirmar os fatos. Se não 
houver seqüência de causa e 
efeito na causa, parar de 
perguntar “POR QUÊ?”

A fim de esclarecer a causa raiz, investigar
detalhadamente o processo envolvido

• Ver as causas horizontalmente na
árvore;

• Não permitir que causas raiz sejam
facilmente definidas por um fator
humano. Ex: Atitude e Motivação;

• Ver as causas verticalmente e verificar
as relações casuais. Ex: X acontece por
causa de Y, Y acontece por causa de Z,
e etc;

Perguntar repetidamente “POR QUÊ?”

Contramedida



Etapa 5 - Definir Contramedidas

Contramedida

Contramedida

Contramedida

Contramedida

Contramedida

Que pessoas ou partes 
estão envolvidas?

Contramedida

Causa Raiz Contramedida

Podemos 
eliminar?

Quais os riscos 
envolvidos? Estrutura de idéias pré-

concebidas

Estrutura de 
Responsabilidades Próprias

Considerando amplamente
todos os participantes e riscos
envolvidos, definir
contramedidas com o mais alto
valor agregado e estabelecer
prioridades com relação a:

• Benefícios

• Mão-de-Obra / Custo

• Riscos



Etapa 6 - Plano de Implementação e Acompanhamento

Verificação
apropriada

Implementação Persistente & 
Confiante

Relatar, informar, consultar 
oportunamente

Coordenação Rápida & 
sem Obstáculos

Implementar contramedidas
rapidamente e como equipe

• Compartilhar o progresso em
cada um das ações;

• Nunca desistir de avançar
rapidamente para a etapa
seguinte;



Etapa 7 - Monitorar Resultados e Processos

Em termos de meta, como foi o resultado?

Avaliação AvaliaçãoAvaliação

Do ponto de vista 
do Cliente

Do ponto de vista 
da Empresa

De seu ponto de 
vista pessoal

Qual foi o resultado? Qual era o processo?

Avaliar resultados e processos e
aprender a partir de sucessos e
fracassos

• Avaliar os resultados totais e
processos utilizados e em seguida
compartilhar a avaliação com os
membros envolvidos;

• Avaliar a partir de três pontos de
vista chaves: o do Cliente, o da
Empresa e o Próprio;

• Entender os fatores por trás do
sucesso ou fracasso;



Etapa 8 - Padronizar Processos Bem-Sucedidos

Nova Situação Ideal
Trabalho próprio &
Responsabilidade Toda a Empresa

Padronização

KAIZEN

Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
Repetir PDCA até obter sucesso, 
e depois disso Padronizar 

YOKOTEN

Padronização

KAIZEN

YOKOTEN

PadronizaçãoSucesso

Fracasso

Implementação

Estabelecer o processo bem sucedido com
exemplo, e continuar a elevar o nível
padrão de sucesso

• Avaliar os resultados totais e processos 
utilizados e em seguida compartilhar a 
avaliação com os membros envolvidos;

• Avaliar a partir de três pontos de vista 
chaves: o do Cliente, o da Empresa e o 
Próprio;

• Entender os fatores por trás do sucesso 
ou fracasso;



De que maneira posso 

implementar na 

prática ?



1. Discussão dos 
problemas 

encontrados e 
não resolvidos 

(DOD) 

2. Inclusão dos 
problemas no 
Backlog (DOD)

3. Priorizar  as 
problemas 

identificadas 
(DOD)

4. Criar o plano de 
ação para  

resolução dos 
Problemas 

(Lean A3 
Thinking).

Definition of Done 
(DOD) Backlog – Lista  

com os problemas 
identificados na 

construção do pacote.

Consolidação dos problemas em um backlog

Scrum Team – Cerimônias (Sprint Review e Retrospectiva)



Priorização e análise do problema

Selecionar

Backlog
DOD

O item priorizado e foi:

1 – Estimativa das Histórias Superficiais

Justificativa: Não tem dependência com os outros problemas.

Avaliar com o time o problema de maior relevância ...



Definição dos ciclos de implementação

Sprint
(02/02) 

Sprint
(01/03) 

Sprint
(02/03) 

Rodada 1

Rodada 2

Sprint 
Retrospective

Sprint 
Retrospective

Sprint 
Retrospective

Sprint 
Planning

Sprint 
Planning

Acompanhar os resultados em 2 sprints ...



Rodada 1 – Implementação 

A3 Thinking



Etapa 1 – Esclarecer o problema

# Identificar
as diferenças 

entre a 
Situação:

ATUAL
vs

IDEAL

Eficiência de Entregas no Sprint

Atual: 84,62 %

Ideal: 100 %

Ágil Scrum – Entregas (Eficiência)

Rodada 1 - Identificação e descrição do Problema ...



Etapa 2 – Decomposição do Problema

Rodada 1 - Estratificando o problema .... 

Tempo excessivo 
de nas 

especificações das 
Histórias durante 

o Sprint

Ágil Scrum – Entregas (Eficiência)



Etapa 3 - Metas e objetivos

Rodada 1 – Definição de uma meta simples, coerente e alcançável ...

Meta : 

Melhorar a estimativa de 

esforço das histórias

Tempo excessivo 
de nas 

especificações das 
Histórias durante 

o Sprint



Etapa 4 - Análise das causas e confirmação da causa raiz

Problema a ser tratado: Estimativa de esforço das histórias superficiais

<<Por que ? >>
Causa: Não estamos sendo efetivos no processo de refinamento.

<<Por que ?>>
Causa: Esforço estimado para o desenvolvimento das histórias não é o
suficiente.

<<Por que ?>>
Causa: Requisitos imaturos por parte do usuário.

<<Por que ?>>
Causa: Os usuários não conhecem a totalidade dos processos de negócio da
empresa.

Rodada 1 – Análise das causas orientadas aos “Porquês”



Etapa 5 - Definir Contramedidas

Rodada 1 – Definição de contramedidas factíveis ...

25

1) Indicador com o total de alterações solicitadas pelo PO nas
histórias.

2) Incremento no tempo atual de detalhamento de
requisitos (Refinamento).



Etapa 6 - Plano de Implementação e Acompanhamento

Rodada 1 – Implementar as medidas o mais rápido possível ...

1) Parametrização do indicador de mudança nas histórias cadastradas no Jira
(Movimentação do Workflow)

2) Incremento no tempo do refinamento.
• Duração:

• De: 2 horas
• Para: 6 horas



Etapa 7 - Monitorar Resultados e Processos

Rodada 1 – Interpretação dos resultados ...

Quantidade de Change Request – Sprint 1

Coleta do Indicador (Jira) Ágil Scrum – Entregas (Eficiência)

Eficiência na Entrega – Sprint 1 (01/03)



Etapa 8 - Padronizar Processos Bem-Sucedidos

Rodada 1 – Padronizado e compartilhado os resultados nos outros times ...

As informações foram apresentadas para os 
demais times Scrum (Yokoten e Kaizen)



Rodada 2 – Implementação 

A3 Thinking



Rodada 2 – Implementação A3 Thinking

Rodada 2 – Execução de um novo ciclo ...

Etapa 1. Definição e 
Descrição do 

Problema

Etapa 2 –
Decomposição do 

Problema

Etapa 3 – Meta e 
Objetivo

Etapa 4 – Análise das 
Causas e confirmação 

da causa raiz

Etapa 5 – Definir 
Contramedida

Etapa 6 – Plano de 
Implementação e 

Acompanhamento

Etapa 7 – Monitorar 
Resultados e 

Processos

Etapa 8 – Padronizar 
Processos Bem-

Sucedidos



Etapa 7 - Monitorar Resultados e Processos

Rodada 2 – Interpretação dos resultados ...

Quantidade de Change Request – Sprint 2

Coleta do Indicador (Jira) Ágil Scrum – Entregas (Eficiência)

Eficiência na Entrega – Sprint 2 (02/03)



Etapa 8 - Padronizar Processos Bem-Sucedidos

Rodada 2 – Padronizado e compartilhado os resultados nos outros times ...

As informações foram apresentadas para os 
demais times Scrum (Yokoten e Kaizen)



Já 

estamos 

chegando 

ao 

Fim !!!!



Referências para leitura ...



Shichiten-hakki (七転八起)

“Caia sete vezes e 
levante oito, 

nunca desista !!!! 
Até que você seja 

bem 
sucedido !!!!”

Provérbio Japonês
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Gestor, Palestrante e Professor. Mestre em
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20 anos de experiência em desenvolvimento de
Software.
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