
Como 
re-aplicamos 

STATIK
e isso ajudou a melhorar o funcionamento e 

organização da Tribo de Cybersecurity



Oi, eu sou a Julieta!

Julieta Dienstmann, casada, tive um 
celular Motorola Star Tac, hahaha 
(cringe demais). Meu maior bem está 
na minha família de marido e 3 filhos 
lindos e em Deus, por quem sou grata 
pela vida.

Nasci na Publicidade, percorri meu 
caminho sempre ligada a produtos e 
software. Pós-graduei em Marketing e 
fiz em MBA em projetos e uma “pá” de 
cursos e certificações com destaque 
para: PMP, CSM, KMP I e Management 
3.0.  Aprender sempre é meu lema!

Sou Agile Coach na RDStation.
Aprendiz de “artes” nas horas vagas 
com meus filhos, “se vira nos 30” na 
cozinha, e sempre na ativa para fazer 
minha parte nas comunidades em que 
participo.



Oi, eu sou a Dieine!

Dieine da Silva, casada, (idade 
não revelada), filha de 11 anos, 
gatos de 5 anos e 2,8 anos.

Sou formada em TI, 
pós-graduada em qualidade
de software, gestão por 
processos de negócio e 
segurança da informação. Sou 
CSM, KMP I e II, KMM e KCP e 
trabalho com agilidade há mais 
de 10 anos ;). 
Sou Agile Coach na RDStation.

Padeira nas horas vagas, 
atualmente gostando muito de 
praticar boxe/muay thai, gosto de 
mudanças e adaptações,  e levo a 
agilidade como meta de vida.



Você sabe o que é STATIK?

"Nunca vi nem comi, eu só ouço falar."



Por que nós usamos Kanban?



Tuckman

Fonte da imagem: https://recursoshumanos89.wordpress.com/2016/09/01/el-trabajo-en-equipo-modelo-tuckman/



Entropia

Fonte da imagem: https://brainly.com.br/tarefa/23198558



O que é STATIK?

8 Passos para iniciar 
Kanban

No melhor estilo de 
mudança evolutiva

São passos, mas não 
rígidos, entenda o 

cenário

Passos para 
Começar

Ajuda a começar 
por onde está

Flexível

System Thinking Approach to Introduce Kanban

Mudança 
evolucionária

Fonte imagem: https://imasters.com.br/devsecops/voce-conhece-diferenca-entre-o-sistema-kanban-e-o-metodo-kanban



O bom e velho STATIK 
em 8 passos
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A Tribo de 
Cibersegurança
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Quem é a Tribo de Cibersegurança

Foca em 
colaboradores e 

empresa mais segura

Infosec

Foca em entregar 
um produto 

conforme a LGPD

PRIVACY

Foca em deixar 
a plataforma 
mais segura

Security

 Com foco em Privacidade de dados e Segurança da Informação para produto e 
engenharia, recebeu o time de infosec corporativo.



Os sintomas de que o fluxo precisava ser 
revisto

Dailies em discussões sobre 
como fazer a transição entre 
colunas do fluxo

Fluxo

Inexistentes em algumas 
situações ou sem estarem 
explícitas

Políticas e acordos

Demandas com 
sobreposições entre 

times, choques 
acontecendo

Fronteiras

Bom nível de colaboração, 
mas faltava clareza de 

papéis e responsabilidades

Papéis e 
Responsabilidades

Novos Membros
Times passaram por grandes mudanças 
em sua composição: membros e 
lideranças

Diferentes tipos de demandas
Naturezas variadas e baixo 
conhecimento de quais passos ou 
métricas



Preparando as 
bases
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Usamos a seguinte estratégia

Não seguimos como 
um checklist dentro 
de uma ordem (1, 2, 

3…)

Todo time envolvido

Trabalhos síncronos 
e assíncronos

Queriam entender 
como trabalhar, 

melhorar processo

Mesclamos

Checklist 

Colaborativo com 
todo o time

Começamos pela 
dor aparente

Lideranças 
sensibilizadas e 

participando

Alinhamento 
lideranças



Como aplicamos 
STATIK
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Rodando 
Statik
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Serviço



● Pre-work 
(assíncrono)

● Sessão online 
com board 
colaborativo

Abordagem

Duração Média: 2h

Demandas,  Capacidade e Classes



Demandas,  Capacidade e Classes

● Alta variedade de demandas: definição de guidances e 
codificação

● O time possui com frequência entradas de demandas de 
data fixa e expedites

● As métricas quase não eram utilizadas
● Time se descobriu =)

O que descobrimos



Rodando 
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Fluxo

● Sessão online focada em Fluxo com 
board colaborativo

● Fluxo para cada demanda
● Cada time em separado
● Nova sessão com times que tiveram 

sinergia de demandas

Abordagem

Duração
Média: 6h



Fluxo

● Time identificou Gaps!  “Fazemos assim?” Ex.: Identificamos 
em um processo 4 ações repetidas que poderiam ser 
otimizadas

● Muitas demandas, mesmo processo
● Durante o fluxo o time foi transparecendo que tinha dúvidas 

sobre como o trabalho era executado e qual papel deveria 
agir em alguns momentos

● Sinergias com outros times da Tribo e sobreposição de 
demandas foram discutidas.

O que descobrimos
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Aqui vale a reflexão



O que aprendemos até aqui

Passamos a medir por tipo de demanda e nos 
conhecer melhor

Ajustes em combinados e deixamos claros quais 
foram

Ficou evidente a dor de alinhar papéis e 
responsabilidades e rodamos uma sessão para isso 
(é não é, faz não faz)



Times Unificados

Oficializou o 
movimento 
silencioso

Cibersegurança
Infosec

Security Foca em entregar 
um produto 

conforme a LGPD

PRIVACY

Cada time com seu board, 
passaram a ter dailies juntos
Depois planning e retros
Próximo passo: unificar os boards



Rodando 
Statik
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● Forms para ouvir a todos
e evidenciar divergências

● Momento de discussões para gerar 
entendimento comum

Parte do 
trabalho 

síncrono, parte 
assíncrono

E essa agenda 
Tetris?

Fonte imagem: https://jack.ofspades.com/calendar-tetris-is-an-antipattern/



Propósito e Insatisfações 

Duração
Média: 1h30

Com base nos 
dados do formulário 

previamente 
preenchido, 

geramos o debate



Propósito e Insatisfações 

O que descobrimos

● Oportunidades (ex.: explorar educação sobre Cibersegurança, criar métricas 

de assessment interno de Cibersegurança).

● A discussão trouxe insights para a estratégia da Tribo em 2022.



Rodando 
Statik
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Projetar Sistema e Socializar

Abordagem

Duração
Média: 6h

● 1 time ajustou alguns passos do 
processo e refletiu no seu kanban 
board 

● 2 times foram unificados e para estes 
times, foi feito um trabalho de 
construção de fluxo



Benefícios nível 
time e tribo
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● O time alinhou políticas e as deixou explícitas.

● Fluxos voltaram a refletir a realidade e evoluíram

● Clareza de papéis

● Time passou a metrificar os tipos de demandas (throughput e lead time)

● Time mais engajado e clima entre equipe melhorou

● A comunicação tornou-se eficaz

● Passou a entender a importância da Service Delivery Review

● Fazer as mudanças aos poucos não atrapalhou o time

● Do feeling ao fato -> esses dois times deveriam ser um só.

○ Ao ficar explícito o fluxo de valor, ficou  evidente qual organização deveria 

ocorrer

● O trabalho de STATIK trouxe o que as pessoas falavam nos bastidores

● Tribo passou a entender o que realmente é importante para o cliente



Aprendizados no 
proceso
“Se chorei ou se sorri, o 

importante é que evoluções 
eu vivi” =)
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Rodar em todos os 
times da Tribo

Ajuda quando o 
time emburacar em 

discussões

Parking Lot

Big Picture

Ajuda a tornar a 
sessão de trabalho 

com todos mais 
produtiva

Pre-Work

Tenha em mãos 
tudo o que ajuda a 

colaboração no 
mundo remoto 
(formulários, 

boards)

Ferramentas 
Colaborativas

Facilitador neutro e 
colaborativo 

Questionando e 
instigando os times

Técnicas de 
facilitação

Facilitador

Entender e dar voz 
ao time e suas 
necessidades

Escuta Ativa

Cuidado com 
idealizações 

(“faria”, “ideal seria 
assim”)

Busque fatos, 
exemplos reais

Evite trazer 
modelos 

preenchidos

Fluxo



Lembrem-se! - Toda mãe fala isso!!!!



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

Perguntas?

julietascheidt 

Obrigada!

dieine-silva

https://www.rdstation.com/trabalhe-conosco/

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://www.rdstation.com/trabalhe-conosco/

