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Quem sou?



Somos uma empresa de 

tecnologia. Mas, antes disso, 

somos uma empresa de 
gente. De gente que faz 
acontecer!

Em + 20 estados 
brasileiros

+ 700
colaboradores

Parceiro das principais plataformas
1212 anos de mercado

+100+100 clientes atendidos



Compromisso end-to-end com os desafios da sua TI 



melhorando a comunicação 
no trabalho remoto

Kanban
Práticas do



Por quê escolhi
falar sobre
esse assunto?



Vocês já se depararam 
com alguns desses 
cenários?



Demandas
inesperadas
surgindo a todo
momento



PO ansioso
porque não é 
ouvido



Falta de 
visibilidade dos 
próximos passos



nos ajudaram em alguns destes 
cenários?

Kanban
Como as práticas



Método Kanban

O que é?

Método formulado com abordagem evolutiva e

incremental para mudanças de processos e

sistemas em organizações de trabalho de

conhecimento.

David J. Anderson



Método Kanban

Abordagem Evolucionária

Comece com o que você faz 

agora, busque mudanças 

evolucionárias e incrementais



Método Kanban

Princípios e Práticas



Cases?
Vamos aos



Demandas inesperadas
surgindo a todo momento



Políticas Explícitas

Tipos de Itens

Bugs Entrega 
de Valor

Débito 
Técnico



Políticas Explícitas

• O que vai acontecer se eu não fizer

isso agora? (Cost of Delay)

• Qual data precisamos entregar?

• Utilizar recursos visuais (cores,

formatos...)

Classes de Serviço 

Normal
Data 
Fixa

Urgente Intangível



PO ansioso
porque não é 
ouvido



Por quê não começou?
Deixar Políticas Explícitas e Visualizar

Backlog

• Demanda 
incluída pelo 
produto

Refinando

• História 
escrita

• Critérios de 
aceite

Prototipando

• Telas no 
Zeplin

• Protótipo 
Navegável

DOR

• Histórias sem 
dúvidas

• Tasks
estimadas

• Cenários de 
testes

• Layout 
validado

• Sem 
dependências

A fazer

• Selecionado 
para 
desenvolvi-
mento

Fazendo

• Desenvolvi-
mento

• Testes 
Unitários

Testando

• Execução de 
cenários de 
testes

• Sem erros

Feito

• Deploy em 
produção

Compromisso



Refinamento técnico
Deixar Políticas Explícitas e Visualizar



Falta de 
visibilidade dos 
próximos passos



O que vamos fazer depois?
Visualizar



O time não entrega
Gerenciar o Fluxo e Limitar o WIP Gerenciar

•

•

•

3 3 2 3 3



Esse tempo de 
entrega não faz
sentido

Ciclos de Feedback



Tem gordura aí, 
hein!

Gerenciar o fluxo



Somente eu me 
preocupo

Ter Papéis, responsabilidades e 
acordos bem definidos sobre a 
gestão do trabalho.



Gestão Visual



Pessoas



FACEBOOK

/ITERISCONSULTORIA

LINKEDIN

/ITERIS-CONSULTORIA-E-SOFTWARE

ENDEREÇO

/AV. BRIG. FARIA LIMA, 1306,
3º ANDAR – SÃO PAULO - SP

SITE

/ITERIS.COM.BR

TELEFONE

/55 (11) 2306-8165

Obrigada!


