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RESUMO
O método Kanban dispõe de práticas de visualização que objetivam oferecer
a indivíduos, equipes e gestores de uma determinada organização visibilidade sobre
os fluxos de trabalho que executam e seus riscos associados, viabilizando, desta
maneira, ganhos na colaboração e comunicação entre os indivíduos, além da
melhoria contínua dos processos praticados. Tais práticas de visualização são
especificadas no Kanban Maturity Model – KMM (Modelo de Maturidade do Kanban),
e são aplicáveis em projetos de desenvolvimento de software. Porém, utilizá-las
neste contexto exige a superação de alguns desafios, os quais englobam desde a
falta de compreensão por parte das pessoas designadas a praticá-lo, até o uso de
ferramentas inapropriadas para sua execução. A pesquisa-ação descrita neste
trabalho apresenta quais foram os desafios encontrados durante uma
implementação real, em ambiente corporativo, de práticas de visualização do
método Kanban, presentes no KMM, aplicadas em projetos de desenvolvimento
de software. A relação entre cada prática abordada e os desafios que nela
ocorreram é explicitada, assim como a frequência de ocorrência de cada desafio,
considerando a quantidade de práticas em que foram encontrados. Além disso, são
oferecidas propostas de soluções para que cada desafio encontrado seja superado.
Palavras-chave: Método Kanban. Kanban Maturity Model. Desenvolvimento de
software.

ABSTRACT
Challenges for Kanban visualization practices in software development
projects
The Kanban method offers practices that provide visibility on the workflows
and their associated risks, thus enabling collaboration and communication between
individuals, teams and managers of a given organization, in addition to continuous
improvement of the processes practiced. Such visualization practices are specified in
the Kanban Maturity Model - KMM, and are applicable in software development
projects. However, using them in this context requires overcoming some challenges,
which range from the lack of understanding about the method, to inappropriate tools
for its execution. The action research described in this paper presents the
challenges faced during
an implementation of
Kanban
visualization
practices from KMM, applied in software development projects on a real corporate
environment. The relationship between each approached practice and the challenges
that occurred in it is explained, as well as the frequency of each challenge,
considering the number of practices in which they were found. In
addition, solution proposals to overcome each challenge encountered are offered.
Keywords: Kanban Method. Kanban Maturity Model, Software development.
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1 INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentados a motivação, os objetivos, as questões de
pesquisa e as contribuições do presente trabalho, assim como sua respectiva
metodologia e organização.
1.1 Motivação
As práticas do método Kanban objetivam apoiar uma determinada organização
a obter a capacidade de atender as expectativas de seus clientes, aliviar a
sobrecarga de trabalho dos colaboradores, enfrentar a concorrência e mudanças no
mercado, assim como auxiliar a obtenção de resultados econômicos previsíveis e
robustez financeira. Para isso, tal método dispõe das práticas encontradas no
Kanban Maturity Model - KMM (Modelo de Maturidade do Kanban) (ANDERSON;
BOZHEVA, 2018).

O KMM é um modelo de maturidade do método Kanban que oferece um guia
para sua implantação utilizando seis práticas: visualização, limitação do WIP (Work
in Progress – Trabalho em Andamento), gerenciamento de fluxo, explicitação de
políticas, implementação de laços de feedback e melhoria colaborativa com evolução
experimental. Ele apresenta detalhes sobre como implementar cada uma destas
práticas corretamente ao longo do tempo, oferecendo desde opções de
implementação que oferecem menor resistência para serem abordadas, até
alternativas que possuem maior robustez e exigem maior engajamento com o
método.
Apesar

do

uso

das

práticas

do

método

Kanban

em

projetos

de

desenvolvimento de software ter-se propagado nos últimos anos (12TH ANNUAL
STATE OF AGILE REPORT, 2018), sua adoção exige a superação de diversos
desafios.
De acordo com Anderson e Bozheva (2018), a adoção do método Kanban pode
sofrer resistência por parte de pessoas que não desejem que seus papéis e
responsabilidades sejam modificados devido à introdução de novas práticas na
rotina

de

trabalho,

ou

simplesmente

pela

possibilidade

de

aparentarem

incompetência por não saberem executá-las. Além de tais aspectos de caráter
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emotivo dos indivíduos, os autores ainda citam que a dificuldade em entender a
causalidade entre práticas efetuadas e resultados obtidos pode representar um
desafio para a adoção do método Kanban. Por exemplo, supondo-se que uma
equipe realize estimativas de conclusão de atividades puramente especulativas, e
que através do método Kanban esta equipe possa substituí-las por previsões
probabilísticas calcadas em análise de histórico de desempenho; a falha desta
equipe em reconhecer que insumos puramente especulativos utilizados nos seus
planejamentos acarreta a sua incapacidade em atender as expectativas de seu
cliente, representaria um desafio para a adoção do método Kanban.
A falta de treinamentos e de entendimento sobre o método Kanban em si
também figuram como um desafio importante para sua adoção (AHMAD; DENNEHY;
CONBOY; OIVO, 2018), assim como a ausência de experiência prévia com o
método, a qual acarreta a ocorrência de demais desafios para sua adoção (AHMAD;
MARKKULA; OIVO; KUVAJA, 2014).

A gama de desafios inerentes ao método Kanban não se limita a aspectos
emocionais e na falta de compreensão por parte das pessoas designadas a praticálo. Al-Baik e Miller (2014) evidenciaram até mesmo a necessidade de reorganizar e
reestruturar equipes de desenvolvimento de software como um desafio já relatado
para a abordagem do método. Ferramentas e tecnologias inapropriadas para a
prática do método também podem oferecer obstáculos para sua adoção (AHMAD;
MARKKULA; OIVO; KUVAJA, 2014). Como exemplo deste aspecto pode-se citar os
desafios inerentes ao uso de quadros e cartões físicos ou digitais. O método Kanban
possui forte ênfase na visualização das tarefas que estão sendo executadas por
uma equipe. Para isso, ele se utiliza de quadros visuais e cartões que representam,
respectivamente, as etapas de um processo de trabalho e suas atividades.
Tais quadros e cartões podem ser implementados de maneira física ou digital.
Caso, por exemplo, uma equipe que esteja distribuída em localidades diferentes,
quadros e cartões físicos para visualização do trabalho podem ser inapropriados,
dificultando as práticas de visualização das tarefas, pois não conseguiriam ser
visualizados por todos. Sendo assim, talvez haja a necessidade da adoção de
ferramentas digitais pela equipe, mas estas também podem oferecer problemas para
a prática do método Kanban caso as pessoas não tenham, por exemplo, os devidos
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acessos para modificar e manipular seus quadros e cartões no dia a dia, perdendo
com isso sua autonomia (HAMMARBERG; SUNDEN, 2014).
Em suma, a adoção do método Kanban é acompanhada de uma variada gama
de desafios que necessita ser superada para a obtenção de seus benefícios
propostos.

1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é identificar desafios que ocorrem durante a adoção
de práticas de visualização presentes no Kanban Maturity Model, também conhecido
como KMM, assim como explicitar algumas possíveis soluções capazes de resolvêlos. A identificação e o consequente conjunto de possíveis soluções resultam da
aplicação de uma pesquisa-ação que implementa práticas de visualização do KMM
em uma organização real, realizando também o acompanhamento de seu uso em
projetos de desenvolvimento de software nela ocorridos.
Com este escopo, a pesquisa-ação visa almejar os seguintes objetivos
específicos:
•

Explicitar quais desafios ocorrem para a adoção de práticas específicas
de visualização do método Kanban, presentes no KMM, quando
aplicadas em projetos de desenvolvimento de software, relacionando
cada desafio com a respectiva prática no qual ele ocorre; e

•

Elencar propostas de solução para cada desafio ocorrido, considerando
como cada prática específica de visualização do KMM foi impactada por
tais obstáculos durante a pesquisa-ação.

É importante ressaltar que os objetivos da pesquisa-ação limitam-se somente
às práticas específicas de visualização do KMM, não abrangendo as demais práticas
encontradas neste modelo.
1.3 Questões de pesquisa
As questões da pesquisa-ação são:
•

Quais desafios podem ser encontrados durante a tentativa de adoção de
práticas de visualização específicas do KMM?
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•

Como as práticas adotadas se relacionam com os desafios encontrados
e como são impactadas por eles?

•

Quais desafios ocorrem mais vezes durante a adoção de práticas de
visualização específicas do KMM?

•

Quais são as propostas de solução para os desafios encontrados?

1.4 Contribuições
A listagem sumarizada de desafios inerentes ao método Kanban coletados
em referências bibliográficas relacionadas, assim como a enumeração e a
explanação detalhadas de desafios e soluções elencados na pesquisa-ação descrita
no presente trabalho podem ajudar os leitores na adoção de práticas de visualização
do KMM, provendo previsibilidade dos possíveis obstáculos que poderão ser
encontrados em projetos de desenvolvimento de software orientados pelo método
Kanban. As ações propostas como respostas a tais desafios podem auxiliar nas
suas superações.
Além disso, este trabalho contribui com a especificidade da previsibilidade de
desafios ao adotar práticas de visualização do método Kanban, pois relaciona cada
prática adotada durante a pesquisa-ação com seus respectivos desafios.
Outro aspecto importante a ser ressaltado é que este trabalho considera
desafios ocorridos não só durante o uso de quadros relativos ao método Kanban,
como também durante a elaboração de seus projetos. Isso deve permitir aos leitores
obterem previsibilidade dos desafios e utilizar as soluções do presente trabalho não
só em contextos em que quadros kanban já estejam construídos, como também em
situações nas quais é necessário construir uma série de quadros ainda inexistentes
juntamente com as equipes que os utilizarão.
Por fim, o modelo de registro dos desafios ocorridos na adoção das práticas,
assim como o método para identificação e coleta dos desafios, apresentados neste
trabalho, podem ser utilizados não só em demais pesquisas relativas à adoção do
método Kanban, como também por profissionais que estejam tentando implementar
este método nas organizações onde atuam, e que desejem identificar e tratar de
maneira

sistemática

os

desafios

que

necessitam

resolver.
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1.5 Metodologia de trabalho

Este trabalho procurou alcançar seus objetivos através dos seguintes passos:
•

Levantamento bibliográfico sobre o método Kanban, considerando sua
origem, objetivos, princípios, valores e práticas;

•

Levantamento bibliográfico sobre desafios do método Kanban no
contexto do desenvolvimento de software;

•

Listagem de desafios (encontrados no Apêndice A) para a adoção do
método Kanban quando aplicado ao desenvolvimento de software,
utilizando levantamento bibliográfico do passo anterior;

•

Consolidação dos desafios (encontrada no Apêndice B), levando em
conta suas similaridades; e

•

Planejamento e realização de pesquisa-ação em ambiente corporativo
real, para averiguar se realmente os desafios consolidados seriam
encontrados durante a adoção das práticas de visualização presentes
no KMM, quando aplicadas em projetos de desenvolvimento de
software.

O primeiro passo objetivou o entendimento sobre a origem e elementos
fundamentais do método Kanban, abordando desde o surgimento da terminologia
“kanban” até a criação do método Kanban focalizado na Engenharia de Software,
como se conhece hoje.
No segundo passo, houve o levantamento bibliográfico de referências que
analisassem desafios do método Kanban. Somente desafios ocorridos em ambientes
de desenvolvimento de software foram considerados.
O terceiro passo citado (listagem de desafios) foi realizado utilizando o
levantamento bibliográfico do segundo passo, com o intuito de facilitar a
identificação e a nomenclatura dos desafios a serem tratados durante a pesquisaação. Ao todo, foram listados 59 desafios (APÊNDICE A).
Após este passo, ocorreu a consolidação dos desafios que já tinham sido
considerados em pesquisas anteriores (APÊNDICE B).
É importante ressaltar que nem todos os desafios precisaram ser agrupados.
Alguns deles somente foram renomeados com o intuito de oferecer maior
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compreensão sobre seu real significado, e outros permaneceram com o mesmo
nome original.
Já o quinto passo consistiu no planejamento e realização de pesquisa-ação em
ambiente corporativo real, com a finalidade de averiguar quais dos desafios
consolidados realmente ocorreriam para a adoção das práticas específicas de
visualização do método Kanban, presentes no KMM, quando aplicadas em projetos
de desenvolvimento de software. O intuito da pesquisa-ação também foi o de
relacionar cada desafio identificado com as práticas de visualização do KMM,
detalhando o impacto dos obstáculos observados em cada uma delas e
apresentando propostas de soluções para os impasses. Todo o planejamento,
execução e análise de resultados da pesquisa-ação são apresentados na seção 4:
“Pesquisa-ação”.

1.6 Organização do trabalho
A organização do trabalho é disposta nas seguintes seções:
•

Seção “2. O método Kanban”: apresenta fundamentação conceitual
referente ao método Kanban e ao KMM, elucidando seus respectivos
objetivos e práticas;

•

Seção “3. Desafios do método Kanban”: apresenta o resultado de
pesquisa bibliográfica, com listagem de desafios já conhecidos para a
adoção do método Kanban quando aplicado ao desenvolvimento de
software. Tal listagem norteou a execução da pesquisa-ação, servindo
como referência para a identificação de desafios ocorridos durante a
adoção das práticas de visualização do método Kanban;

•

Seção “4. Pesquisa-ação”: contém todos os detalhes relativos à
pesquisa-ação efetuada em ambiente corporativo real, abordando seu
protocolo, planejamento, execução, resultados obtidos e limites de
abrangência. A pesquisa-ação se encarregou de verificar quais dos
desafios elencados na seção 3 realmente ocorriam na adoção de
práticas de visualização do KMM e como se relacionavam com elas; e

•

Seção 5 “Considerações finais”: aqui, os resultados obtidos da
pesquisa-ação são analisados de forma a consolidar conclusões que
respondam às perguntas de pesquisa. Além disso, sugestões para
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trabalhos futuros, que inclusive superem as limitações da presente
pesquisa-ação, assim como as colaborações deste trabalho, são
apresentados.
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2

O MÉTODO KANBAN

Nesta seção, encontram-se explicações sobre a origem do método Kanban,
seus objetivos, princípios, valores e práticas gerais. Além disso, esta seção fornece
explicações sobre o funcionamento dos quadros kanban, ferramenta que possui
protagonismo na adoção deste método, assim como explanações sobre a estrutura
do KMM (Kanban Maturity Model) e a importância fundamental de suas práticas de
visualização.

2.1 Levantamento bibliográfico sobre o método Kanban

As explicações sobre o método Kanban encontradas nesta seção foram
embasadas nas seguintes referências bibliográficas:
Ohno (1988) relata a história do surgimento da terminologia “kanban” e do
Sistema Toyota de Produção, também conhecido como “TPS”, através do relato de
um de seus principais autores, Taiichi Ono.
Anderson (2010) relata a criação do método Kanban, inspirado nos conceitos
já encontrados no TPS.
Burrows (2014) relaciona os princípios e valores do método Kanban. Além
disso, esta obra foi uma das referências utilizadas na elaboração no Kanban Maturity
Model (KMM).
Por sua vez, Anderson e Bozheva (2018) relacionam as práticas inerentes ao
método Kanban, apresentando detalhes sobre o funcionamento de cada uma delas
e como implementá-las.

2.2 Origem do método Kanban
O termo kanban foi cunhado para nomear o método de operação do Sistema
Toyota de Produção. Tal sistema, cujo obteve o início de sua implementação na
Toyota Motor Corporation logo após a Segunda Guerra Mundial, possuía como meta
principal o aumento da eficiência produtiva e a eliminação de desperdícios. Um de
seus principais responsáveis e desenvolvedores, Taiichi Ohno, mencionou:
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O mais importante objetivo do sistema Toyota tem sido aumentar a
eficiência de produção através de consistentemente e
completamente eliminar desperdícios. Este conceito e o igualmente
importante respeito pela humanidade transmitidos pelo venerável
Toyoda Sakichi (1876-1930), fundador da companhia e mestre de
invenções, para seu filho Toyoda Kiichirō (1894-1952), primeiro
presidente da Toyota Mortor Company e pai do carro de passageiros
Japonês, são a base do sistema de produção Toyota. (OHNO, 1988).

O Sistema Toyota de Produção enfatizava fortemente a importância da
produção just-in-time, o qual resumidamente se baseava em um simples conceito: se
partes dos automóveis chegam ao fluxo produtivo em qualquer momento
previamente à sua necessidade, e não no preciso momento em que realmente são
necessárias, desperdícios não podem ser eliminados.
Para atingir a produção just-in-time, os desenvolvedores do Sistema Toyota
de Produção precisavam de uma maneira de registrar a necessidade de peças
prioritariamente à sua efetiva produção, e para isso utilizavam o kanban, um pedaço
de papel que registrava as informações das peças que realmente necessitavam de
produção quando era necessário. De acordo com Taiichi Ono, a ideia do kanban foi
originada a partir da observação do funcionamento de supermercados:

A ideia veio dos supermercados. Suponhamos que aplicássemos o
kanban em um supermercado. Como ele funcionaria?
Mercadorias compradas por clientes eram checadas através do caixa
registrador. Cartões que carregam informações sobre os tipos e
quantidades das mercadorias compradas são então encaminhadas
para o departamento de compras. Usando esta informação, as
mercadorias informadas são rapidamente repostas para compras.
Estes cartões correspondem ao kanban no sistema Toyota de
produção. No supermercado, as mercadorias exibidas correspondem
ao inventário da planta de produção. (OHNO, 1988).

Devido a tais características, o Sistema de Produção Toyota também é
chamado de

sistema kanban ou sistema just-in-time. Devido ao seu intuito

de

produzir peças somente quando houvesse a real necessidade das mesmas pelo
consumidor final, atribui-se a ele a utilização do chamado sistema puxado. No
sistema empurrado, antagonista do sistema puxado, a quantidade de produção
planejada é determinada por previsões de demanda e estoque disponível. Já no
sistema puxado, o processo final requere ao seu processo anterior somente as
quantidades realmente necessárias a serem produzidas para seu consumo naquele
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determinado momento, e tal aspecto se repete constantemente até o processo
pioneiro do fluxo produtivo.
O Sistema Toyota de Produção inspirou a abordagem do sistema puxado e do
uso do kanban nas mais diferentes indústrias, inclusive em locais que não eram
calcados na manufatura e produção de peças e materiais. Foi assim que David J.
Anderson, aplicando sistemas puxados kanban em seu ambiente de trabalho nas
companhias Microsoft e Corbis, fundou o chamado Método Kanban.

Em Setembro de 2006, saí da Microsoft para cuidar do departamento
de engenharia de software na Corbis, uma empresa com negócios
baseados em banco de imagens de capital privado e propriedade
intelectual e direito empresarial, no centro da cidade de Seatle.
Encorajado pelos resultados na Microsoft, eu decidi por implementar
um sistema puxado kanban na Corbis. Novamente, os resultados
eram encorajadores e levaram o desenvolvimento da maioria das
ideias presentes neste livro. Foi este conjunto expandido de ideias –
visualização de fluxos de trabalho, tipos de itens de trabalho,
cadências, classes de serviço, reportes específicos de
gerenciamento, e reviews de operações – que definem o Método
Kanban. (ANDERSON, 2010).

Nesta mesma referida obra, assim como acontece nesta dissertação, utilizase a terminologia Kanban, com K maiúsculo, para nomear o Método Kanban
emergido na Corbis entre 2006 e 2008, e que vem sendo continuamente aprimorado
até os tempos atuais. Já a terminologia “sistema kanban”, com “k” minúsculo, é
utilizada para descrever um sistema puxado, vide ideologias de eliminação de
desperdícios propagadas pelo Sistema Toyota de Produção. Por fim, simplesmente
“kanban”, com “k” minúsculo e sem ser precedido da palavra “sistema”, é utilizado
para descrever um cartão utilizado pelo sistema puxado em questão.
O método Kanban possui seus próprios objetivos, princípios, valores e

práticas, mas que são fortemente calcados e utilizadores das ideologias e aspectos
presentes no Sistema Toyota de Produção.

2.3 Objetivos do método Kanban
O objetivo do método Kanban visa apoiar uma determinada organização a
obter (ANDERSON; BOZHEVA, 2018):
•

Capacidade de atender as expectativas de seus clientes;
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•

Alívio à sobrecarga de trabalho pelos colaboradores;

•

Capacidade de sobrevivência perante à concorrência e mudanças no
mercado;

•

Resultados econômicos previsíveis; e

•

Robustez financeira.

Para que tais objetivos sejam alcançados, o método Kanban possui princípios e
valores que devem ser respeitados, além de uma coleção de práticas que permitem
sua implementação em um determinado ambiente.

2.4 Princípios

Os princípios do Kanban reforçam o intuito deste método em efetuar mudanças
de maneira contínua e evolucionária. De acordo com Burrows (2014), tais princípios
são:
•

Comece com o que você faz hoje: nada impede que valores e práticas
do método Kanban sejam adotados simplesmente continuando a fazer o
que já se faz na organização. Por exemplo, a prática de visualização dos
fluxos de trabalho, presente no método, não impõe que tal fluxo seja
modificado, mas somente visualizado com a finalidade de gerar insights
sobre possíveis melhorias;

•

Concorde em perseguir uma mudança evolucionária: quando é
necessário modificar a maneira de trabalhar de uma organização,
grandes mudanças abruptas e repentinas possivelmente não geraram
tantos resultados positivos quanto mudanças evolucionárias e contínuas;

•

Inicialmente, respeite o processo corrente, papéis, responsabilidades e
cargos: o respeito pelo ser humano, por cargas de trabalho reguladas,
assim como por seus atuais papéis, responsabilidades e maneira de
trabalhar viabiliza a adoção do Kanban de forma harmoniosa entre os
indivíduos, através de mudanças positivas contínuas e graduais; e

•

Encoraje atos de liderança em todos os níveis da sua organização –
desde o colaborador individual até a gerência sênior: a melhoria
contínua exige atos de liderança emergentes de todas as camadas
hierárquicas presente na organização.
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2.5 Valores

Os valores do método Kanban permeiam e regem suas práticas. De acordo
com Burrows (2014), eles são:
•

Transparência: consiste na visualização dos fluxos de trabalho por
todos, assim como na explicitação de políticas de trabalho e na
existência de loopings de feedback aos indivíduos, que os permita
aprimorar as práticas utilizadas na organização;

•

Equilíbrio: baseia-se em regular a carga de trabalho da organização, de
forma a evitar a sobrecarga de trabalho e múltiplas tarefas em excesso
para indivíduos e equipes;

•

Colaboração: consiste no conceito de que troca de experiências e o
relacionamento entre indivíduos presentes na organização gere
resultados criativos que seriam impossíveis de emergirem somente
através de uma pessoa. Este aspecto, obviamente, não descarta a
existência e a importância das iniciativas e atos de liderança individuais
de cada pessoa no ambiente;

•

Foco no cliente: este valor se refere à postura dos indivíduos da
organização em sempre buscarem entregar ao cliente produtos e
serviços que supram suas necessidades, com a qualidade e prazos
desejados;

•

Fluxo: o método Kanban busca fazer com que itens de trabalho não
sejam represados e fluam constantemente pelo fluxo de trabalho.
Evitando bloqueios e interrupções na fluidez das tarefas, é possível
entregar produtos e serviços ao cliente de maneira mais constante;

•

Liderança: para que as práticas do método Kanban sejam executadas
corretamente, é necessário que a organização possua líderes que
prezem por um ambiente onde oportunidades para mudanças positivas
sejam facilmente reconhecidas e sistematicamente aproveitadas,
considerando que a fluidez do fluxo de trabalho seja promovida de
maneira colaborativa e com foco em servir os propósitos dos clientes da
companhia;
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•

Compreensão: este valor está fortemente alinhado com o princípio
“comece com o que você faz hoje”. Consiste em realmente entender os
motivos pelos quais uma organização funciona da maneira observada,
considerando seus indivíduos e suas particularidades para que as
mudanças sejam feitas de maneira evolucionária;

•

Concordância: para que as mudanças efetuadas através das práticas do
método Kanban sejam bem sucedidas, é necessário que haja consenso
de que elas sejam necessárias à organização. Este valor está
fortemente relacionado com o princípio “concorde em perseguir uma
mudança evolucionária”; e

•

Respeito: juntamente com a compreensão em como uma determinada
organização

funciona

atualmente,

é

necessário

respeitar

seus

indivíduos, seus procedimentos, suas frustrações e opiniões sobre o
fluxo de trabalho, assim como suas funções.

2.6 Práticas do método Kanban

Para que os objetivos do Kanban sejam atingidos e seus valores sejam
aplicados na prática, seguindo seus princípios, tal método dispõe de uma coleção de
práticas gerais, as quais estão relacionadas e sintetizadas abaixo:
•

Visualização: procuram fazer com o que o fluxo de trabalho, tarefas,
impedimentos e gargalos produtivos fiquem visíveis para os membros
de uma equipe, facilitando a tomada de decisão, colaboração entre
indivíduos e maior transparência na comunicação de informações;

•

Limitação do Work in Progress (WIP): objetivam controlar a carga de
trabalho atribuída às pessoas para imprimir maior fluidez na resolução
de tarefas, evitando a execução demasiadamente excessiva e danosa
de múltiplas tarefas ao mesmo tempo por indivíduos e equipes;

•

Gerenciamento de fluxo: almeja promover o entendimento sobre os
tipos de demanda que são executadas em cada fluxo de trabalho
visualizado, gestão de suas dependências, seus impedimentos para
conclusão, assim como a coleta e reporte da eficiência do fluxo de
trabalho em questão;
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•

Explicitar políticas: visa estabelecer as regras sobre como um
determinado fluxo de trabalho deve funcionar, explicitando os critérios
para tomadas de decisão relativos a um processo e seu funcionamento.
Esta prática visa responder questões como: quais são os critérios de
aceite para que uma demanda seja aceita pelo cliente? Quando são os
requisitos mínimos de uma demanda para que a equipe consiga
processá-la através de seu fluxo de trabalho?;

•

Implementar laços de feedback: almeja implementar uma série de
reuniões e práticas específicas que objetivam coletar constantemente
feedback das equipes sobre o que pode ser melhorado nos fluxos de
trabalho e na utilização do método Kanban; e

•

Melhore colaborativamente, evolua experimentalmente: consiste em
técnicas de identificação de problemas no fluxo de trabalho, como
detecção de gargalos produtivos, políticas de trabalho problemáticas e
impacto de recursos compartilhados, além de sua respectiva solução.

Nem sempre todas as práticas do Kanban são abordadas em uma determinada
organização, e não há nenhuma obrigatoriedade imposta pelo método para tal. Na
pesquisa-ação apresentada neste trabalho, por exemplo, somente são abordadas as
práticas específicas de visualização presentes no KMM, as quais se utilizam,
principalmente, de quadros kanban para atingir seu objetivo. Tais práticas de
visualização e seus quadros merecem uma explanação mais detalhada sobre seu
funcionamento geral para que a pesquisa-ação seja compreendida em profundidade.

2.7 Quadros kanban

Um quadro kanban fornece um panorama visual do fluxo de trabalho exercido
por uma equipe. Os indivíduos de uma equipe posicionam cartões em colunas que
representam as etapas do processo que realizam. Esses cartões, que conforme já
mencionado, também podem ser chamados simplesmente de kanbans (com “k”
minúsculo), representam itens de trabalho a serem executados pelos indivíduos.
Conforme as atividades vão sendo concluídas pela equipe, os itens trafegam de uma
coluna a outra. A Figura 1 ilustra um quadro kanban.
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Figura 1– Exemplo de quadro kanban

Fonte: Hammarberg, Suden, 2014.

Durante a utilização de um quadro kanban, quando um item de trabalho de
uma determinada etapa é concluído, ele aguarda que o responsável da etapa
seguinte puxe o cartão para a próxima coluna do fluxo representado. Tomando como
exemplo a Figura 1, caso o responsável pela etapa “Analyse” termine uma atividade
representada por um cartão, este cartão seria posicionado na coluna “Done”, até que
o responsável pela etapa “Development” puxe o cartão para “Doing”. Tal sistema
visa estabelecer um fluxo de trabalho que respeite a capacidade de execução dos
membros da equipe, pois afinal, a premissa deste cenário é que os indivíduos puxem
cartões somente quando realmente tiverem capacidade de trabalho para executálos.
Através do quadros kanban, é possível ilustrar e visualizar fluxos de trabalhos
presentes na organização. Analisando a quantidade de itens (cartões) presentes em
cada coluna, pode-se identificar gargalos produtivos ou etapas que possuam mais
dificuldade em proporcionar fluidez ao fluxo de trabalho. Caso a etapa apresente
baixa vazão, mais cartões estarão empilhados em sua respectiva coluna. Além
disso, os quadros kanban representam uma ferramenta útil para a coleta de métricas
de performance dos fluxos de trabalho e provê insights para a execução de
melhorias contínuas dos processos. Também podem ser utilizados no dia a dia das
equipes para discutirem o trabalho a ser efetuado, entre uma série de demais
utilidades.
É importante salientar, finalmente, que quadros kanban podem ser utilizados
em diversos níveis de abstração de execução de atividades, ou seja, podem ser
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utilizados para visualizar fluxos de trabalho relativos à gestão de portfólio de
projetos, de programas, como também para explicitar fluxos de atividades que
acontecem especificamente dentro de cada projeto.

2.8 Kanban Maturity Model (Modelo de Maturidade do Kanban)
O KMM (Kanban Maturity Model – Modelo de Maturidade do Kanban) oferece
a listagem, detalhamento e guia de implantação de cada uma das práticas do
método Kanban, derivando as práticas gerais citadas na seção 2.4 “Práticas do
método Kanban” em práticas específicas, com seus respectivos níveis de
maturidade. O Quadro 1 ilustra parcialmente este panorama, apresentando uma
amostragem da derivação da prática geral de visualização em práticas específicas,
com seus níveis de maturidade.
Quadro 1 – Níveis de Maturidade do KMM
Nível de
Maturidade

Prática de visualização (VZ)
VZ0.1

ML0

Central
VZ0.2
Transição

VZ1.1
VZ1.2

ML1

VZ1.3
Central

VZ1.4
VZ1.5

Visualizar o trabalho individual através de um
quadro kanban pessoal.
Visualizar as informações básicas de um item
de trabalho através de ticket.
Visualizar o trabalho de diversos indivíduos
através de um quadro kanban pessoal
agregado.
Visualizar o trabalho de uma equipe através de
um quadro kanban de equipe.
Usar avatares para visualizar a carga de
trabalho de cada indivíduo.
Visualizar políticas iniciais.
Visualizar o trabalho de uma equipe através de
um quadro kanban de fluxo de trabalho
emergente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Cada nível de maturidade do KMM corresponde ao grau de proficiência de uma
determinada organização em praticar o método Kanban. A seguir são relacionados e
sintetizados os significados de cada um deles:
•

Maturidade 0 (Óbvia): quando as práticas ainda são executadas
somente com foco nas tarefas individuais de cada pessoa que as
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realiza, sem colaboração significativa entre indivíduos e sem foco nas
necessidades e expectativas do cliente final;
•

Maturidade 1 (Emergente): a definição de fluxos de trabalho, processos,
frameworks de decisão, suas respectivas políticas de funcionamento e a
colaboração entre os indivíduos começam a emergir, porém tais
aspectos ainda não são praticados de maneira integral, clara e
consistente;

•

Maturidade 2 (Definida): a organização já possui uma definição clara dos
fluxos de trabalho, processos, frameworks de decisão e de suas
respectivas políticas de funcionamento. Porém, ainda não há foco
suficiente nas necessidades e expectativas do cliente final, ocorrendo
inconsistências inaceitáveis na prestação de serviços e produtos a ele
entregues;.

•

Maturidade 3 (Gerenciado): neste nível, além de consistência na
definição e execução de fluxos de trabalho, processos, frameworks de
decisão e de suas respectivas políticas de funcionamento, há também o
atendimento das expectativas do cliente final quanto aos produtos e
serviços oferecidos pela organização;

•

Maturidade 4 (Gerenciado quantitativamente): reúne as qualidades da
Maturidade 3, somando-se a elas a análise quantitativa de riscos e a
utilização de métricas de performance econômica e operacional; e

•

Maturidade 5: reúne as qualidades dos níveis de maturidade 3 e 4,
somadas a uma forte cultura kaizen, ou seja, a companhia adquire um
forte foco na melhoria contínua e na adoção de mecanismos de
feedback destinados a otimizar sua performance constantemente.

Uma organização não necessariamente pertence somente a um único nível de
maturidade do KMM, assim como nem sempre adota todas as suas práticas gerais.
2.9 A importância das práticas de visualização no método Kanban

As práticas de visualização possuem forte protagonismo na adoção do método
Kanban. Pode-se compreender melhor este protagonismo através da análise de três
características:
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•

Vínculo das práticas de visualização com o nível de maturidade 1 do
KMM;

•

Caráter viabilizador das práticas de visualização em relação a adoção
de demais práticas do método Kanban; e

•

Quantidade de práticas de visualização presentes no método Kanban.

Para compreender o primeiro aspecto mencionado, é necessário analisar a
relação entre os níveis de maturidade do KMM com os valores do método Kanban,
estabelecida de acordo com Anderson e Bozheva (2018), vide Quadro 2:
Quadro 2 – Relação dos níveis de maturidade do KMM com os valores do método Kanban
Nível de maturidade
1
2
3 (transição)

3 (core)

Valor
Transparência
Colaboração
Fluxo
Respeito
Compreensão
Concordância
Foco no cliente
Equilíbrio
Liderança

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme exibido no Quadro 2, percebe-se que para atingir o nível de
maturidade 1 (emergente) do método Kanban, o qual corresponde a um dos mais
primordiais presentes no KMM, há de se empregar esforços para promover a
transparência no ambiente de trabalho, a qual está fortemente vinculada às práticas
de visualização. De acordo com Burrows (2014), o valor “transparência” está
intimamente ligado com as práticas de visualização, explicitação de políticas e
implementação de laços de feedback. Portanto, conclui-se que as práticas de
visualização são primordiais durante a tentativa de uma organização em aumentar
seus níveis de maturidade do KMM, sendo abordadas já nos estágios iniciais da
adoção do método Kanban.
Além deste aspecto, conforme mencionado, as práticas de visualização
possuem caráter viabilizador em relação à adoção de demais práticas do método
Kanban. Por exemplo, sem a visualização de Work In Progress limit (limite do
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trabalho em progresso, também conhecido como WIP limit) seria inviável realizar a
prática de limitação do WIP, assim como gerenciar fluxos de trabalho sem visualizálos apresentaria muitas limitações. Para a implementação de laços de feedback, por
sua vez, há práticas específicas que só são possíveis de serem realizadas através
da existência de quadros kanban visuais. Portanto, as práticas de visualização
desempenham um papel fundamental na adoção de demais práticas do método
Kanban.
Finalmente, o protagonismo da prática geral de visualização é reforçada pelo
seu número de práticas específicas, apresentando a maior quantidade em
comparação às demais práticas existentes no KMM.
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3

DESAFIOS DO MÉTODO KANBAN

Para a pesquisa-ação descrita no presente trabalho, considerou-se como
desafio ao método Kanban qualquer aspecto, humano ou tecnológico, que impeça
ou dificulte a adoção de suas práticas em um determinado ambiente organizacional.
Vale ressaltar que tal adoção refere-se à inserção de práticas do método Kanban
e/ou sua execução no decorrer do tempo.
Um dos objetivos da pesquisa-ação foi explicitar quais desafios ocorrem para a
adoção de práticas específicas de visualização do método Kanban presentes no
KMM. Para facilitar o alcance deste objetivo, norteando a identificação de desafios
ocorridos durante a pesquisa-ação, foi efetuada uma pesquisa em demais fontes
bibliográficas com a finalidade de formar uma lista de referência de desafios já
conhecidos para a adoção do método Kanban, quando aplicado ao desenvolvimento
de software. A esta lista atribuiu-se o nome de “lista de desafios consolidados”. Esta
seção oferece a explicação das etapas necessárias para construí-la, assim como
uma análise dos desafios nela presentes.
3.1 Levantamento bibliográfico dos desafios do método Kanban
Os desafios encontrados nesta seção foram fundamentados nas referências
bibliográficas que seguem. Cabe ressaltar que, apesar de parte dos desafios sejam
já conhecidos e tenham sido informalmente identificados em ambientes de
desenvolvimento de software com alguma experiência no método Kanban,
aparentemente, até o presente, é pequena a quantidade de artigos acadêmicos que
apresentem relatos empíricos ou estudos sistemáticos que avaliam, qualitativa ou
quantitativamente, a identificação e os impactos destes desafios para a implantação
e condução apropriadas do método em organizações reais.
Ahmad, Dennehy, Conboy e Oivo (2018) apresentam uma coleção de
desafios relativos à adoção do método Kanban quando aplicado ao desenvolvimento
de software. O mesmo ocorre com Al-Baik e Miller (2014), assim como Ahmad,
Dennehy Conboy e Kuvaja (2014).
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Tripathi, Rodríguez e Ahmad (2015) relatam através de estudo de caso,
desafios em se utilizar o método Kanban para desenvolvimento de software em larga
escala.
Anderson e Bozheva (2018) apresentam cinco motivadores principais para
que indivíduos tenham resistência à adoção das práticas do método Kanban.
Por sua vez, Kalenda, Hyna e Rossi (2018) elencam desafios relativos a
práticas presentes nos frameworks SAFe e LeSS1, que utilizam o Kanban. Como
este trabalho tem foco nos desafios e não na avaliação deles como parte desses
frameworks, a contribuição dos autores foi a de reforçar e esclarecer a presença de
vários desafios aqui analisados.

3.2 Etapas de construção da lista de desafios consolidados

A construção da lista de desafios consolidados divide-se em duas etapas. A
primeira delas consiste na pesquisa e listagem de desafios encontrados durante a
adoção do método Kanban em ambientes onde houvessem atividades de
desenvolvimento de software. A estes desafios encontrados nesta primeira etapa
atribuiu-se a nomenclatura de “desafios específicos”, os quais podem ser
visualizados no Apêndice A, com suas respectivas descrições explicativas e origens
bibliográficas, vide amostra representada no Quadro 3:
Quadro 3 – Amostra de desafios específicos
Id do
Nome do
Descrição do desafio
desafio
desafio
específico
específico específico
Os gerentes das equipes,
por mais que apoiem a
adoção das práticas do
Gestão não método Kanban, não as
preparada executam corretamente
DE1
para o novo por falta de treinamentos,
método
experiência prévia com as
mesmas ou má
compreensão de seus
objetivos e benefícios.

Título da
origem

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Autor

Ano

Muhammad
Ovais Ahmad,
Kieran
2018
Conboy, Denis
Dennehy,
Markku Oivo

(cont.)

1

SAFe, ou Scaled Agile Framework, é um framework criado por Dean Leffingwell, que objetiva o uso de métodos
ágeis em escala dentro de uma determinada organização. Já o LeSS, ou Large Scale Scrum, por sua vez,
propõe a aplicação do framework Scrum em várias equipes trabalhando juntas em um mesmo produto.
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(cont.)
A falta de conhecimento
sobre as práticas do
método Kanban, seus
objetivos e benefícios
dificultaria sua adoção,
assim como a falta de
treinamentos sobre o
tema.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Falta de
entendimento
sobre os
DE2
conceitos do
Kanban e
práticas

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad
Ovais Ahmad,
Kieran Conboy, 2018
Denis Dennehy,
Markku Oivo

Quanto aos desafios encontrados no Apêndice A, três observações se fazem
importantes referentes ao seu conteúdo:
•

Ahmad, Dennehy, Conboy e Oivo (2018) utilizam a terminologia “fluxo de
trabalho imprevisível” no nome do desafio de código DE11 encontrado
no Apêndice A. Este desafio foi originalmente identificado por Seikola,
Loisa e Jagos (2011), que utilizam a terminologia “chegada de trabalho
imprevisível” em trabalho referente à implementação Kanban em
equipes de manutenção de produtos de telecomunicações. Para o
presente trabalho, considera-se ambos os significados para o desafio
DE11. Dado este aspecto, o desafio DE11 deriva dois desafios
consolidados:
o D5 – Não linearidade de fluxos de trabalho
o D35 – Chegada de tarefas não previstas pela equipe;

•

Os desafios entre os códigos DE21 ao DE29 presentes no Apêndice A
foram extraídos de trabalho efetuado por Kalenda, Hyna e Rossi (2018),
que explora desafios relativos a práticas presentes nos frameworks
SAFe e LeSS, já referenciados na seção precedente; e

•

Al-Baik e Miller (2014) citam que um desafio significativo ao método
Kanban é a falta de detalhes e a ausência de diretrizes sobre como ele
pode ser utilizado nas organizações de TI, assim como são ausentes os
princípios orientadores sobre como seus diferentes elementos podem
ser introduzidos (desafio DE58 presente no Apêndice A). Este desafio
aparenta já ter sido superado com o advento do KMM, publicado após a
pesquisa de Baik e Miller (2014), pois este modelo de maturidade
apresenta opções de práticas e diretrizes claras de implementação do
método, contemplando diferentes níveis de maturidade da organização
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em relação ao uso do Kanban. Mesmo assim, o desafio foi considerado
para que pudesse ser averiguado durante a pesquisa-ação.
Em seguida, alguns dos desafios específicos encontrados na primeira etapa
são consolidados e/ou renomeados, considerando as semelhanças de seus
respectivos significados e sua causa-raiz. Tal consolidação pode ser visualizada no
Apêndice B, vide amostra apresentada no Quadro 4:
Quadro 4 – Amostra de desafios consolidados
Desafio
consolidado / nome
Código do desafio
abordado na
pesquisa-ação

Descrição do desafio consolidado

Código do
desafio
específico
DE1
DE10
DE14
DE15
DE2

D1

Ausência de
treinamentos

Ausência de treinamentos sobre as
práticas do método Kanban, antes e
durante sua adoção, que expliquem
seus objetivos, benefícios e que
orientem sua utilização.

DE25
DE43
DE45
DE49
DE50
DE55
DE6
DE7
DE8

Ausência de acompanhamento da
execução das práticas método Kanban
Ausência de
DE5
no dia a dia de trabalho das equipes,
acompanhamento
mesmo após treinamentos já terem sido
D2
e manutenção das
aplicados, de forma a evoluir sua
práticas do método
maturidade, orientar seu uso, assim
Kanban
DE10
como motivar constantemente a
utilização do método Kanban.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A execução destas etapas foram de suma importância para a posterior
execução da pesquisa-ação, a qual se encarregou de checar se os desafios
consolidados, presentes no Apêndice B, seriam realmente encontrados durante a
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adoção das práticas de visualização presentes no KMM, quando aplicadas em
projetos de desenvolvimento de software.

3.3 Análise da lista de desafios consolidados

Através da lista de desafios consolidados, é possível notar que a ausência de
treinamentos e ausência de experiência prévia com o método Kanban destacam-se
por consolidar um grande número de desafios específicos presentes no Apêndice A.
É importante esclarecer que a ausência de experiência prévia difere da ausência de
treinamento pois, para este desafio, considera-se que as pessoas tenham recebido
treinamento prévio, embora assim ainda possuam dificuldade em praticar o método
Kanban.
Os relatos a seguir demonstram a relevância destes desafios na adoção das
práticas do método Kanban:
Os desafios mais comuns — que em muitos casos se tornaram a
causa de outras dificuldades e problemas — foram a falta de
conhecimento, treinamento, coaching ou compreensão. (KALENDA;
HYNA; ROSSI, 2018).
Um dos maiores desafios encontrados na pesquisa foi a falta de
experiência usando Kanban, o que leva a alguns outros desafios, por
exemplo, dificuldade em gerenciar o WIP limit e selecionar tarefas de
acordo com a prioridade. (AHMAD; MARKKULA; OIVO; KUVAJA,
2014).

Nota-se também, como pode-se observar nos relatos mencionados, que a
falta de treinamento e a ausência de experiência prévia acabam por propiciar a
ocorrência de outros desafios para a prática do método Kanban.
Outro desafio que merece destaque, por sua frequência de aparição na
pesquisa efetuada em demais referências bibliográficas, é o temor às mudanças
empregadas pelo método Kanban partindo dos indivíduos designados a praticá-lo,
que pode ser melhor compreendido e ilustrado através dos relatos que seguem:
Um indivíduo pode ser competente na realização de uma prática no
nível atual, mas uma versão de fidelidade mais alta da prática na
próxima maturidade exige que ele aprenda novas habilidades ou
ganhe novos conhecimentos e compreensão. O indivíduo sente
medo de ser visto como incompetente, mesmo que temporariamente,
neste novo nível. (ANDERSON; BOZHEVA, 2018).
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Em uma organização, nem todas as linhas de negócios e
gerenciamento de nível superior estão familiarizadas com o Kanban.
Existem poucas pessoas que têm conhecimento sobre o assunto e
elas também gostariam de melhorar sua confiança para praticar o
approach proposto pelo Kanban. Portanto, há muita resistência para
mudanças. (AHMAD; MARKKULA; OIVO; KUVAJA, 2014).

Ao todo, considerando os desafios já mencionados nesta seção, foram
listados 36 desafios consolidados diferentes, o que demonstra uma grande
diversidade de impasses a serem solucionados para adoção do método Kanban.
Apesar disso, é importante informar que há 132 práticas presentes no KMM, e que
nem todas elas são compulsoriamente adotadas, pois há variabilidade na
abordagem de seu uso de acordo com nível de maturidade de cada local em relação
ao método Kanban. Desse modo, algumas organizações não são obrigadas a
enfrentar todos os desafios relatados.
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4 PESQUISA-AÇÃO

Através desta seção pode-se compreender a estrutura da pesquisa-ação e sua
execução em um ambiente organizacional real. Ela descreve o planejamento da
pesquisa-ação executada, contendo seu respectivo protocolo, assim como a
descrição explicativa da execução de seus passos.

4.1 Planejamento da pesquisa-ação
Esta seção descreve o planejamento da pesquisa-ação, explanando a escolha
do protocolo por ela utilizado e sua estrutura.
4.1.1 Escolha do protocolo de pesquisa-ação
O protocolo assumido para a pesquisa-ação descrita no presente trabalho
baseou-se em Coughlan e Coghlan (2002), os quais atribuem as seguintes
características para uma pesquisa-ação que deseje ser executada:
•

Utiliza abordagem científica para estudar a resolução de importantes
questões sociais ou organizacionais juntamente com aqueles que
experimentam estas questões diretamente;

•

Membros do sistema que está sendo estudado participam diretamente
do processo de pesquisa;

•

É concorrente com a ação, ou seja, o objetivo é buscar efetividade na
ação tomada ao mesmo tempo em que se constrói um corpo de
conhecimento científico; e

•

É uma sequência de eventos e uma abordagem para se resolver um
problema.

Além disso, de acordo com Coughlan e Coghlan (2002), o uso da pesquisaação é justificado quando:
•

A questão de pesquisa diz respeito à descrição de uma série de ações
desdobrando ao longo do tempo em determinado grupo, comunidade ou
organização;
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•

Há entendimento, enquanto membro de um grupo, de como e porque
suas ações conseguem mudar ou melhorar o funcionamento de
aspectos do sistema; e

•

Há entendimento do processo de mudança ou melhoria de forma a
aprender através dele.

Diante de tais aspectos, as justificativas que serviram para embasar a escolha
do protocolo proposto por Coughlan e Coghlan (2002) podem ser encontradas no
Quadro 5:
Quadro 5 – Justificativas para uso do protocolo utilizado na pesquisa-ação

Características de uma pesquisaação de acordo com Coughlan e
Coghlan (2002)

Abordagem científica para estudar a
resolução de importantes questões
sociais ou organizacionais juntamente
com aqueles que experimentam estas
questões diretamente.

Membros do sistema que está sendo
estudado participam diretamente do
processo de pesquisa.
É concorrente com a ação, ou seja, o
objetivo é buscar efetividade na ação
tomada ao mesmo tempo em que se
constrói um corpo de conhecimento
científico.

É uma sequência de eventos e
abordagens para se resolver um
problema.

Justificativa para uso do protocolo
na pesquisa-ação deste trabalho
Na pesquisa-ação proposta são
implementas, inclusive pelo próprio
pesquisador, práticas de visualização
do KMM em equipes de ambiente
organizacional real. Além disso, são
abordados desafios desta
implementação que são vivenciados
diretamente pelo próprio pesquisador e
pelos indivíduos presentes nas equipes.
Pesquisador e utilizadores de práticas
de visualização do KMM participam
diretamente do processo de pesquisa.
A organização possui seus próprios
objetivos em relação à implementação
de práticas de visualização do KMM, os
quais concorrem com os objetivos
particulares da pesquisa-ação.
A pesquisa-ação apresenta uma
sequência de eventos reais que
ocorrem na organização para que as
práticas de visualização do KMM sejam
implementadas e utilizadas, juntamente
com a identificação de desafios e
soluções para que sejam resolvidos. A
identificação de desafios e soluções se
dá de maneira iterativa dentro da
avaliação dos resultados das ações
aplicadas à organização.
(cont.)
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(cont.)

A questão de pesquisa diz respeito à
descrição de uma série de ações
desdobrando ao longo do tempo em
determinado grupo, comunidade ou
organização.

Entendimento, sendo parte de um
membro do grupo, sobre como e porque
suas ações conseguem mudar ou
melhorar o funcionamento de aspectos
do sistema.

Entendimento do processo de mudança
ou melhoria de forma a aprender
através dele.

O uso de práticas de visualização do
método Kanban foi acompanhado ao
longo do tempo, durante um período de
oito meses, juntamente com as equipes
utilizadoras. Durante este período,
foram identificados os desafios.
O pesquisador é responsável direto pela
implementação das práticas de
visualização do KMM no ambiente
organizacional em questão, e teve de
compreender os desafios relativos à
adoção do método Kanban com seus
utilizadores, com a finalidade de listá-los
e elencar soluções para os mesmos.
A pesquisa-ação apresenta
aprendizagem através de problemas
enfrentados, evidenciando esta
característica através de seus
resultados obtidos, onde são elencadas
soluções para problemas identificados
na adoção de práticas de visualização
do KMM.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.2 Protocolo de pesquisa-ação

De acordo com Coughlan e Coghlan (2002) um ciclo de pesquisa-ação é
formado pelas seguintes etapas:
•

Uma pré-etapa: para entender o contexto e propósito da organização,
alinhando-o com o propósito da pesquisa-ação;

•

Seis etapas principais: busca, feedback e análise de dados, além de
planejamento, implementação e avaliação das ações; e

•

Uma meta-etapa de monitoramento: consiste no monitoramento pelo
pesquisador

de

todas

as

seis

etapas

principais,

verificando

constantemente como estão sendo conduzidas e a validade das
hipóteses assumidas para o ambiente.
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As seis etapas principais que compõem um ciclo de pesquisa-ação proposto
por Coughlan e Coghlan (2002) merecem explicações sumarizadas individuais e
adicionais devido à sua relevância:
•

Busca de dados: através de observações e intervenções diretas do
pesquisador, como discussões e entrevistas, os dados necessários para
projeto de pesquisa-ação são levantados;

•

Feedback de dados: os dados levantados na etapa anterior são
apresentados para o próprio cliente com o qual foram levantados,
através de uma forma que viabilize a análise e discussões sobre eles.
No contexto do presente protocolo, a terminologia “cliente” refere-se aos
indivíduos participativos na pesquisa-ação, que pertencem ao ambiente
organizacional no qual ela é efetuada, que contribuem ativamente nas
intervenções da pesquisa-ação ou que serão afetados de alguma forma
pelas ações implementadas;

•

Análise de dados: consiste na análise dos dados apresentada na etapa
anterior. Essa análise é efetuada pelo pesquisador e pelo cliente.

•

Planejamento das ações: utiliza as informações coletadas na etapa de
análise de dados e visa responder, entre outros aspectos, quais são as
ações que serão implementadas no ambiente organizacional, quem
serão os responsáveis por aplicá-las;

•

Implementação das ações: consiste na implementação das ações, de
forma colaborativa entre pesquisador e cliente; e

•

Avaliação das ações: reflexão sobre os resultados gerados a partir da
implementação das ações, que permite o aprendizado sobre sucessos,
falhas e desafios obtidos, de forma a identificar soluções para os
problemas identificados. As soluções geradas na avaliação das ações,
por sua vez, podem ser implementadas nos próximos ciclos de
pesquisa-ação (caso existam).

A pesquisa-ação apresentada neste trabalho utilizou apenas um ciclo, devido a
restrições de tempo para a finalização deste trabalho e mudança dos papéis e
responsabilidades do pesquisador dentro da companhia.
As etapas deste protocolo podem ser encontradas neste trabalho através do
panorama ilustrado no Quadro 6:
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Quadro 6 – Etapas do protocolo e sua respectiva seção

Etapa do protocolo assumido

Seção deste trabalho

Contexto e Propósito

4.2 Contexto e Finalidade

Busca, feedback e análise de dados

4.3 Ambiente organizacional e de projetos

Planejamento das ações

4.4 Planejamentos das ações

Implementação das ações

4.5 Execução da pesquisa-ação

Avaliação das ações

4.6 Resultados obtidos

Fonte: Elaborado pelo autor.

O planejamento da pesquisa-ação baseou-se em entender quais eram os
motivadores da organização em relação à implementação das práticas específicas
do KMM. Ou seja, tal planejamento visava responder a seguinte pergunta: quais os
problemas que motivam a organização a desejar a adoção de práticas do método
Kanban em seu ambiente?
Após os motivadores serem elencados, o planejamento da pesquisa-ação
dedicou-se a compreender a estrutura organizacional da companhia e seus fluxos de
trabalho relacionados com os projetos de desenvolvimento de software ocorridos no
ambiente.
Com os motivadores para a adoção do método Kanban em mãos e a
compreensão do ambiente de trabalho consolidada, pôde-se planejar, em seguida,
as práticas do KMM a serem adotadas na organização, assim como formar a equipe
responsável por implementá-las.
Finalmente, com o estabelecimento das práticas do KMM a serem adotadas,
houve a definição do método para identificação e coleta dos desafios ocorridos na
adoção de cada uma delas. Este método possui em sua composição, além da
identificação dos desafios, a elaboração de possíveis soluções para resolvê-los.
É importante salientar que, como a pesquisa-ação apresentada neste trabalho
utilizou apenas um ciclo, as soluções identificadas na avaliação das ações não foram
implementadas de forma a verificar sua validade, e são hipotéticas.
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4.2 Contexto e finalidade

A organização na qual a pesquisa-ação foi efetuada possuía motivadores
definidos em relação à adoção das práticas de visualização do método Kanban, os
quais foram fornecidos pela Gerência de Gestão de Portfólio, Projetos e Qualidade.
Tais motivadores viabilizaram a execução da pesquisa-ação, pois permitiram e
requereram a implementação das práticas de visualização do método Kanban
abordadas neste trabalho. Ou seja, aliou-se a necessidade da organização de obter
maior visibilidade das tarefas executadas em projetos de desenvolvimento de
software, com o objetivo da pesquisa-ação em averiguar os desafios inerentes à
adoção das práticas de visualização do método Kanban, elencando respectivas
soluções.
Os motivadores fornecidos pela Gerência de Gestão de Portfólio, Projetos e
Qualidade podem ser encontrados no Quadro 7, e foram elencados através de
reuniões

com

os

integrantes

deste

departamento,

antecipadamente

à

implementação do método Kanban no ambiente organizacional. Os papéis e
responsabilidades inerentes à Gerência de Gestão de Portfólio, Projetos e
Qualidade, assim como explicações sobre a estrutura organizacional da companhia
em questão, podem ser encontrados na seção 4.2.2 “Entendimento da estrutura
organizacional“.
Quadro 7 – Motivadores da organização para adoção das práticas de visualização
Id do motivador

M1

M2

M3

M4

Descrição do motivador
Processo de submissão de ideias de projetos a serem
efetuados via e-mail ou verbalmente propiciava erros
quanto à perda ou esquecimento de propostas enviadas.
Ausência de visualização sobre todos os projetos da
organização que estavam sendo executados num
determinado momento, assim como quais já tinham sido
concluídos e quais estavam aguardando execução.
Reporte sobre o progresso de cada projeto com
elaboração morosa e manual pelos gerentes de projetos.
Carga de trabalho de cada indivíduo dúbia e invisível. Os
departamentos da companhia envolvidos no
desenvolvimento de software possuíam reclamações
quanto à ausência de pessoas suficientes para realizar
as tarefas, porém não obtinham métricas para embasar
tal argumento.
(cont.)
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(cont.)
Ausência de visualização detalhada do escopo e tarefas
executadas dentro de cada projeto, assim como do
M5
relacionamento entre tarefas realizadas por diferentes
departamentos dentro de um mesmo projeto.
Não havia dados históricos sobre duração de etapas
específicas que ocorriam dentro dos projetos de
desenvolvimento de software, e muito menos a duração
total de quanto um projeto ou entrega parcial de um
M6
projeto levaram para serem concluídos. A ausência de
tais dados dificultava futuras estimativas de duração de
iniciativas a serem executadas pela organização.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Ambiente organizacional e de projetos
O entendimento da estrutura organizacional da companhia na qual a pesquisaação foi executada baseou-se na compreensão sobre a composição de pessoas,
hierarquia e responsabilidades dos departamentos existentes na organização. Para
que tal entendimento pudesse ser efetuado, o departamento de recursos humanos
foi abordado para obtenção do organograma da organização. Após obtenção do
organograma, ao menos um indivíduo de cada gerência foi entrevistado para
compreensão das responsabilidades de cada departamento.
O organograma da companhia obtido durante o entendimento da estrutura
organizacional pode ser visualizado na Figura 2.
No contexto dos projetos de desenvolvimento de software, com exceção das
gerências ligadas à Diretoria de Tecnologia da Informação (TI) e da Gerência de
Inovação e Canais, constatou-se que todo o restante dos demais departamentos
eram considerados “demandantes de projetos”. Tal terminologia era usada na
organização para descrever grupos de indivíduos que criavam ideias de projetos a
serem realizados na companhia e/ou que originavam requisitos de negócios a serem
atendidos pelos projetos executados na companhia. Diante de tal característica em
comum entre tais gerências, serão a partir de agora referidas simplesmente como
“Gerências de Negócios”
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Figura 2 – Organograma da companhia onde a pesquisa-ação foi executada

Fonte: Elaborado pelo autor.

A seguir, apresenta-se a descrição sumarizada das responsabilidades dos
departamentos gerenciais apresentados na Figura 2. Suas atividades específicas
que não eram condizentes com a participação nos projetos de desenvolvimento de
software não serão descritas.
•

Gerências de Negócios: responsáveis por criar ideias de projetos a
serem executados na organização. Além disso, durante a execução de
um projeto específico, eram responsáveis por comunicar verbalmente os
requisitos de negócios desejados a serem atendidos por ele. Também
participavam diretamente da etapa de homologação das soluções de
software produzidas durante os projetos;

•

Gerência de Inovação e Canais: continha os designers responsáveis por
elaborar as diretrizes visuais e de usabilidade inerentes às soluções de
software produzidas durante os projetos. Tais indivíduos produziam
protótipos de telas, ilustrando o funcionamento das soluções;

•

Gerência de Infraestrutura e Operações: responsável por prover toda a
infraestrutura para que o software fosse executado durante seu
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desenvolvimento e após deploy em ambiente produtivo. Além disso, tal
departamento era responsável pelas ações de monitoramento e
sustentação no período de pós-implantação do software produzido
durante um projeto;
•

Gerência de Arquitetura de Sistemas: compostos por arquitetos de
software responsáveis por elaborar o chamado “desenho de solução” do
software produzido durante um projeto. O desenho de solução continha
as integrações sistêmicas em alto nível das soluções a serem criadas.
Os indivíduos desta gerência também eram responsáveis pela
estimativa de esforço em horas necessárias para realizar cada projeto;

•

Gerência

de

Engenharia

de

Software:

responsável

por

liderar

tecnicamente as consultorias de desenvolvimento de software que
atendiam a organização durante um projeto específico. Enquanto os
arquitetos de software elaboravam de fato os desenhos de solução, os
líderes

técnicos

que

compunham

tal

gerência

tinham

como

responsabilidade principal garantir que desenvolvedores terceiros e
consultores técnicos externos à organização obedecessem as diretrizes
do desenho de solução no dia a dia dos projetos. Demais atividades
principais dessa área incluíam a garantia da qualidade de código através
de code-review, além da comunicação de padrões de desenvolvimento e
de

boas

práticas

de

codificação

de

aplicações

para

equipes

pertencentes a fornecedores de desenvolvimento de software da
organização; e
•

Gerência de Gestão de Portfólio, Projetos e Qualidade de Software:
continha os gerentes de projeto responsáveis pelas iniciativas de
desenvolvimento de software executadas na companhia. Também
detinha, em si, o Escritório de Projetos (Project Manager Office, também
conhecido como PMO), responsável pelo planejamento do portfólio das
iniciativas da companhia como um todo. Além disso, esta gerência
também era composta pelos analistas de testes, os quais eram
responsáveis pela qualidade, testes manuais e automatizados dos
softwares

produzidos

durante

os

projetos.

Este

departamento,

finalmente, também abrigava os analistas de requisitos atuantes nos
projetos de desenvolvimento de software, também chamados na
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organização de

proxy product owners (proxy p.o’s). Os analistas de

requisitos eram responsáveis por descobrir e escrever os requisitos
funcionais originados pelas Gerências de Negócios, inerentes aos
projetos que atuavam.
Após o entendimento da estrutura organizacional da companhia, ocorreu o
entendimento e mapeamento de seus fluxos de trabalho relacionados com os
projetos de desenvolvimento de software que ocorriam na organização. Para que
tais fluxos fossem identificados, compreendidos e mapeados, as equipes envolvidas
nos projetos de desenvolvimento de software, presentes nas gerências mencionadas
na seção 3.2.2 “Entendimento da Estrutura Organizacional”, tiveram sua rotina de
trabalho observada presencialmente por duas semanas. Além disso, foram
efetuadas entrevistas com cada gerente e ao menos com um integrante a ele
subordinado para cada departamento, questionando quais atividades eram
executadas na rotina de trabalho dos indivíduos de sua equipe.
Desta maneira, foram identificados dois fluxos de trabalho relacionados com os
projetos de desenvolvimento de software:
•

Fluxo de aprovação de ideias de projeto: composto pelas etapas
responsáveis por rejeitar ou aprovar uma ideia de projeto a ser
executado pela organização;

•

Fluxo principal de execução do projeto: composto pelas etapas
responsáveis pela concepção detalhada do escopo de um projeto
específico, assim como pelo desenvolvimento, testes e implementação
de sua respectiva solução de software;

•

Fluxo de testes: este fluxo continha as etapas nas quais analistas de
testes elaboravam e executavam os roteiros de testes das soluções
construídas no projeto; e

•

Fluxo de design de canais: fluxo com as etapas da prototipação de telas
das soluções construídas dentro do projeto.
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4.3.1 Fluxo de aprovação de ideias de projeto
Figura 3 – Fluxo de aprovação de ideias

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxo de aprovação de ideias era composto pelas seguintes etapas:

a) Etapa de submissão de ideias: cada departamento da companhia submetia
uma lista de ideias de projetos para possível aprovação por comitê
executivo. Cada ideia de projeto era acompanhada de um documento
chamado briefing, o qual continha um breve resumo, em alto nível, do
escopo a ser desenvolvido. Os briefings eram enviados aos cuidados da
Gerência de Gestão de Portfólio, Projetos e Qualidade de Software;
b) Etapa de estimativa de esforço e duração da ideia: os arquitetos do
departamento “Gerência de Arquitetura de Sistemas” estimavam quantas
horas de trabalho ao todo deveriam ser gastas para realizar aquela ideia de
projeto caso fosse aprovada. Esta estimativa era efetuada com base na
experiência dos arquitetos de software, comparando cada ideia de projeto
com demais projetos já executados na organização;
c) Aprovação pelo comitê executivo: após a etapa de estimativa de esforço,
cada ideia de projeto era rejeitada ou aprovada por comitê executivo
composto pelos diretores da organização, os quais julgavam o alinhamento
de cada ideia com a estratégia visada para a companhia, levando em conta
também o total de horas necessárias a serem empregadas para realizá-la; e
d) Atribuição de quarter para projeto aprovado: finalmente, o PMO presente na
Gerência de Gestão de Portfólio, Projetos e Qualidade de Software
estipulava um trimestre alvo para a finalização de cada ideia de projeto
aprovada, o qual era chamado de quarter pelos indivíduos da organização.
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Era também atribuído, a cada ideia de projeto aprovada, um gerente de
projetos responsável por sua execução.
A Figura 4 ilustra as etapas presentes no fluxo de aprovação de ideias:
Figura 4 – Fluxo de aprovação de ideias de projeto

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após uma ideia de projeto ser aprovada, os gerentes de projeto poderiam
começar a executá-la quando quisessem. Ou seja, a ideia tornava-se agora de fato
um projeto aguardando para ser iniciado. Não havia critérios definidos para estipular
o momento específico que um projeto devesse ser iniciado. Os gerentes de projeto
simplesmente iniciavam um novo projeto quando julgavam que havia capacidade de
trabalho disponível nas equipes responsáveis por executá-lo. Porém, naturalmente,
os quarters atribuídos a cada projeto influenciavam na priorização de quais deles
deveriam começar primeiro. Os projetos alocados nos primeiros quarters
começavam antes dos alocados em quarters posteriores, por questões de
obediência ao planejamento efetuado pelo PMO.
Um projeto poderia realizar suas entregas de soluções de software no final de
cada mês do quarter no qual foi alocado. Ou seja, os deploys de soluções relativos a
um projeto eram permitidos em frequência mensal. Por exemplo, caso um projeto
fosse alocado para ser entregue no quarter 1 (correspondente aos meses de janeiro,
fevereiro e março), a equipe responsável por ele poderia lançar soluções ao cliente
final nos meses de janeiro, fevereiro e março.
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4.3.2 Fluxo de principal de execução de projetos
Figura 5 – Fluxo principal de execução de projetos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após uma ideia de projeto ser aprovada através de fluxo de aprovação de
ideias, ela tornava-se de fato um projeto aguardando a ser executado através do
fluxo principal de execução de projetos. Tal fluxo, também mencionado na
organização simplesmente como “fluxo principal”, era composto pelas seguintes
etapas:
a) Elaboração de user stories: nesta etapa, os analistas de requisitos
descobriam e escreviam os requisitos funcionais do projeto definidos pelas
Gerências de Negócios. Tais requisitos eram escritos através de user
stories;
b) Elaboração do desenho de solução: etapa na qual os arquitetos de
software presentes na Gerências de Arquitetura de Sistemas elaboravam
o desenho de solução, conhecido também na organização como “DS”. Um
desenho de solução poderia ser referente a uma ou mais user stories
criadas na etapa anterior, e cabia a ele ilustrar as integrações sistêmicas
necessárias para desenvolver uma ou mais funcionalidades;
c) Desenvolvimento

(codificação):

consistia

no

desenvolvimento

das

funcionalidades descritas pelas user stories, respeitando as integrações
sistêmicas especificadas no desenhos de solução. O desenvolvimento de
software das soluções a serem construídas era orientado e monitorado
tecnicamente pela equipe de liderança técnica;
d) Revisão técnica: correspondia à revisão de código criado pelos
desenvolvedores
organização;

pertencentes

aos

fornecedores

que

atendiam

a
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e) Execução do roteiro de testes: etapa com forte atuação dos analistas de
testes. Nela, ocorriam a execução dos testes das funcionalidades
codificadas. O testes efetuados deveriam respeitar um roteiro planejado
chamado “roteiro de testes”, conhecido como “RT” dentro da organização.
Este roteiro não era criado nesta etapa, a qual somente era designada à
execução dos testes em si. Explanações sobre o momento específico no
qual o RT era criado são encontradas na seção 4.3.3;
f) Homologação: correspondia ao teste efetuado diretamente pelos usuários
demandantes do projeto, presentes nas Gerências de Negócios. Não
havia plano para isso. O usuário fazia o teste de acordo com seus próprios
critérios. Ele também podia pedir ajuda a um analista de testes para a
execução das averiguações que desejava fazer no software desenvolvido.
Nessa etapa, bugs também podiam ser registrados e consertados; e
g) Implantação: correspondia ao deploy do software desenvolvido em
ambiente produtivo. Era efetuado pelos líderes técnicos e pela equipe de
infraestrutura e monitoração. Seguia plano de implantação e de gestão de
mudanças a ser efetuado coletivamente, dias antes do deploy. Nessa
etapa, bugs também podiam ser registrados e consertados.

4.3.3 Fluxo de testes
Figura 6 – Fluxo de testes

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxo de testes ocorria em paralelo com o fluxo principal de execução de
projetos. As setas na Figura 6 indicam o paralelismo entre as etapas de cada fluxo.
Por exemplo, a etapa de “criação de roteiro de teste” acontecia paralelamente às
etapas de “escrita de user stories” e “elaboração de desenho de solução”.
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O fluxo de testes era composta pelas seguintes etapas:
a) Criação do roteiro de teste: um roteiro de teste descrevia todos os testes
necessários para se testar as funcionalidades descritas em uma ou mais
user stories. Nesta etapa, que acontecia paralelamente às etapas de
escrita de user stories e elaboração de desenho de solução do fluxo
principal, eram criados os roteiros de testes pelo analista de testes;
b) Automação do roteiro de testes: nesta etapa a bateria de testes contida no
roteiro era automatizada (executada via ferramentas de software) ou
efetuada de maneira manual. Nem sempre essa etapa era executada para
todos os roteiros de testes, pois alguns deles poderiam ser executados
inteiramente de maneira manual. Quando havia tal ocorrido, esta etapa
simplesmente era pulada. A automação do roteiro de testes acontecia
paralelamente às etapas de desenvolvimento e revisão técnica do fluxo
principal; e
c) Execução do roteiro de testes: equivalente à etapa de execução do roteiro
de testes do fluxo principal.
4.3.4 Fluxo de prototipação
Figura 7 – Fluxo de prototipação

Fonte: Elaborado pelo autor.

O fluxo de prototipação, assim como o fluxo de testes, ocorria em paralelo com
o fluxo principal de execução de projetos (mais especificamente, com as etapas de
“escrita de user stories” e “elaboração de desenho de solução”) e era composto das
seguintes etapas.
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a) Elaboração de wireframe: nesta etapa, os designers da Gerência de
Inovação

e

Canais

elaboravam

os

wireframes

para

ilustrar

as

funcionalidades descritas em uma ou mais user stories;
b) Aprovação de wireframe: os wireframes produzidos pelos designers que
estavam trabalhando nos projetos deveriam ser aprovados por algum
especialista em usabilidade de aplicações presente na Gerência de
Inovação e Canais;
c) Elaboração do layout: após o wireframe aprovado, protótipos de aplicação
eram elaborados pelos designers, os quais apresentavam layouts que
objetivavam ser fidedignos ao visual da aplicação de software final que
deveria ser desenvolvida; e
d) Aprovação do layout: assim como os wireframes precisavam ser
aprovados por algum especialista em usabilidade de aplicações presente
na Gerência de Inovação e Canais, o mesmo acontecia com os protótipos
de aplicação e seus respectivos layouts.

4.4 Planejamento das ações
Esta seção descreve os passos que compõem o planejamento das ações de
pesquisa, ilustrados na Figura 8:
Figura 8 – Passos do planejamento das ações de pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.1 Escolha de práticas do KMM a serem implementadas na organização
As práticas do KMM escolhidas para serem implementadas na organização
visaram atender os seguintes requisitos:
•

Deveriam resolver os problemas relatados pelos motivadores presentes
na seção 3.2.1 “Motivadores da organização” para a adoção das práticas
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de visualização do KMM”, fornecidos pela Gerência de Portfólio, Projetos
e Qualidade de Software; e
•

Deveriam obter sua execução possibilitada diante da estrutura
organizacional e fluxos de trabalho existentes na companhia relativos
aos projetos de desenvolvimento de software.

Considerando tais requisitos, foram elencadas as práticas exibidas no Quadro
8 para serem implementadas. Neste quadro, pode-se observar cada prática
relacionada com seus respectivos motivadores (detalhados na seção 4.2.1
“Entendimento dos Motivadores da organização para adoção das práticas do método
Kanban”) e fluxos de trabalho:
Quadro 8 – Práticas específicas do KMM para serem implementadas na organização
Id do
motivador
M1
M2
M3

M4

Fluxos de trabalho
relacionados

Práticas específicas escolhidas para
atender o motivador
VZ.2.4 Visualizar o desenvolvimento de
Fluxo de aprovação de ideias de
opções através de um quadro kanban de
projetos
descoberta.
Fluxo de aprovação de ideias de VZ2.13 Visualizar o progresso do projeto em
projetos
um quadro Kanban de portfólio.
Fluxo principal de execução de VZ1.2 Visualizar o trabalho de uma equipe
projetos
através de um quadro kanban de equipe.
Fluxo principal de execução de
projetos
VZ1.3 Use avatares para identificar a carga
Fluxo de prototipação
de trabalho de cada indivíduo.
Fluxo de testes luxo de
prototipação
VZ0.2 Visualizar as informações básicas
sobre um item de trabalho em um ticket.
VZ1.2 Visualizar o trabalho de uma equipe
através de um quadro kanban de equipe.

M5

Fluxo principal de execução de
projetos
Fluxo de prototipação
Fluxo de testes

VZ2.2 Visualisar o tipo de tarefa através das
cores dos cartões ou linhas segmentadas no
quadro.
VZ.2.10 Visualizar defeitos e outros tipos de
retrabalho.
VZ3.3 Visualizar itens de fluxo de trabalho e
trabalho em equipe por meio de um quadro
kanban de equipes agregado.
VZ3.5 Visualizar dependências "pai-filho" e
"ponto a ponto".
(cont.)
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(cont.)
VZ 3.14 Visualizar data prevista ou SLA.
VZ 4.4 Visualizar fluxos de trabalho splitand-merge.
Fluxo principal de execução de
projetos
M6
Fluxo de prototipação
Fluxo de testes
Fonte: Elaborado pelo autor.

VZ4.1 Visualizar cycle time locais.

4.4.2 Formação da equipe responsável por implementar as práticas escolhidas do
KMM
A formação da equipe responsável pela implementação das práticas de
visualização escolhidas do método Kanban para a organização em questão
considerou os seguintes aspectos:
• As práticas de visualização escolhidas para serem adotadas possuíam
forte ênfase na utilização de quadros kanban;
• A organização já utilizava o software JIRA, capaz de criar quadros
kanban digitais a serem utilizados pelas equipes. Porém, tal ferramenta
não era utilizada ainda para projetos de desenvolvimento de software.
• A organização já contava com fornecedores especialistas na
ferramenta JIRA para construir quadros kanban digitais que fossem
necessários;
• O espaço físico da organização não propiciava o uso de quadros
kanban físicos a serem fixados nas paredes. Havia poucos espaços
livres e de superfície irregular e/ou não aderente a serem utilizados.
Além disso, através do uso de quadros kanban físicos, informações
confidenciais de projetos seriam expostas em locais não desejados pela
organização; e
• A organização contava com fornecedores de desenvolvimento de
software localizados em outros estados, distantes fisicamente do
escritório onde os quadros kanban físicos seriam fixados caso fossem
adotados.
Diante de tais aspectos, decidiu-se pela utilização de quadros kanban digitais a
serem criados na ferramenta JIRA.
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Dada tal decisão, a equipe descrita através do Quadro 9 foi designada para
implementação das práticas de visualização do KMM escolhidas.
Quadro 9 – Componentes da equipe responsável por implementar as práticas do KMM na
organização
Componente

Responsabilidade

da equipe

Quantidade

Autor deste trabalho e especialista no método Kanban.
Era responsável por, juntamente com as equipes
envolvidas nos fluxos de trabalho, determinar o design
dos quadros kanban digitais a serem utilizados. Após o
design ser determinado, tal especialista também deveria
orientar os desenvolvedores especializados na
Pesquisador

ferramenta JIRA de forma a assegurar a implementação

1

efetiva de todas as funcionalidades viabilizadoras das
práticas de visualização planejadas. Finalmente, após o
construção dos quadros, este especialista deveria
realizar a coleta de dados sobre os desafios ocorridos
durante a adoção das práticas do método Kanban
planejadas.
Consultor
especialista na
ferramenta
JIRA

Desenvolvedor
especializado
na ferramenta
JIRA

Responsável por liderar tecnicamente os
desenvolvedores JIRA designados a construir os
quadros kanban almejados, além de fornecer

1

treinamento sobre o uso dos quadros construídos para
as equipes envolvidas nos fluxos de trabalho.
Responsável pela construção de quadros kanban
digitais, suas configurações, e demais aspectos
inerentes ao JIRA que fossem necessários para a

2

implementação das práticas de visualização do método
Kanban planejadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.3 Definição do modelo para identificação e coleta dos desafios ocorridos na
adoção das práticas
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O pesquisador, integrante da equipe responsável por implementar na
organização as práticas de visualização escolhidas do KMM, era responsável por
realizar o registro dos desafios ocorridos durante sua adoção, após construção e
treinamentos dos quadros kanban serem finalizados.
O modelo de registro de tais desafios foi definido individualmente por ele e
visou atingir os seguintes requisitos:
•

Os desafios registrados deveriam ser relacionados com cada prática de
visualização do KMM adotada, considerando a maneira como foi
implementada e os quadros kanban utilizados na implementação;

•

Os desafios registrados deveriam ser expressos de acordo com a
nomenclatura de desafios presentes no APÊNDICE B. Caso algum deles
não correspondesse a nenhum desafio encontrado no APÊNDICE B,
deveria ser registrado como “desafio emergente identificado”; e

•

Possíveis soluções aos desafios identificados deveriam ser registradas,
com a finalidade de prover não só à organização, como também ao
trabalho de pesquisa-ação, uma hipótese de como provavelmente
poderiam ser superados.

Seguindo tais requisitos, o modelo ilustrado no Quadro 10 foi estruturado para
que os desafios fossem registrados na pesquisa-ação:

Quadro 10 - Modelo de identificação e coleta dos desafios ocorridos na adoção das
práticas
Modelo de identificação e coleta dos desafios ocorridos na adoção das práticas
Seção
Prática específica

Como foi implementada

Quadros kanban da implementação
Desafios identificados

Conteúdo
Contém o código e nome da prática
específica de visualização à qual os
desafios identificados se relacionaram.
Contém breve relato sobre como a prática
específica
foi
implementada
na
organização.
Contém os quadros kanban presentes na
implementação da prática.
Contém o código e nome dos desafios
consolidados, presentes no Apêndice B,
que foram identificados no relato sobre os
(cont.)
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(cont.)
desafios encontrados. Para saber melhor
como os desafios do Apêndice B foram
criados, ver a seção “3 Desafios do Método
Kanban”.

Desafios emergentes identificados

Possíveis soluções

Relato sobre os desafios encontrados

Caso algum desafio identificado não
estivesse presente na lista de desafios do
Apêndice B, seriam elencados nesta seção,
com um código e nome a eles atribuídos.
Contém hipóteses de soluções elaboradas
que
objetivam
sanar
os
desafios
identificados (novos ou não), considerando
as particularidades do relato sobre eles.
Para cada solução, foi atribuído um código
e um nome.
Contém as informações colhidas através da
observação in loco do design dos quadros
kanban e do dia a dia de trabalho dos
indivíduos envolvidos nos projetos de
desenvolvimento de software.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.4 Definição do método para identificação e coleta dos desafios ocorridos na
adoção das práticas
Para que os desafios fossem registrados de acordo com o modelo definido pelo
pesquisador na seção “4.2.6 Definição do modelo de registro dos desafios ocorridos
na adoção das práticas”, era necessário identificá-los durante a execução da
pesquisa-ação, e para tal, o pesquisador definiu o método ilustrado através da
Figura 9.
As etapas do método são explanadas a seguir:
•

Observação in loco do design e construção dos quadros kanban: os
desafios identificados deveriam considerar não só o uso dos quadros
kanban no dia a dia pelas equipes envolvidas nos projetos de
desenvolvimento

de

software,

como

também

as

dificuldades

encontradas na elaboração de seu design. O próprio pesquisador foi o
responsável por elaborar propostas de design de quadros kanban e
discutí-las com as equipes utilizadoras. Tal aspecto permitiu que ele
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observasse as reuniões relativos ao design e à construção dos quadros,
e tomasse nota sobre os desafios vivenciados nesta etapa;
•

Observação in loco do dia a dia de trabalho das pessoas que utilizavam
os quadros kanban: após os quadros kanban serem construídos, seu
uso foi observado presencialmente pelo pesquisador, o qual realizou
anotações sobre os desafios vivenciados pelas equipes;

•

Identificação de desafios utilizando notas de observação e lista de
desafios consolidados: as anotações efetuadas nas etapas de
observação foram revistas com a finalidade de averiguar se os desafios
consolidados presentes no Apêndice B ocorreram para cada prática do
KMM abordada na organização; e

•

Preenchimento do modelo de registro de desafios: finalmente, após a
identificação de desafios, o modelo de registro de desafios era
preenchido.

Figura 9 – Método para identificação e coleta dos desafios ocorridos durante a
pesquisa-ação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao final da etapa de preenchimento do modelo de registro de desafios, o
pesquisador voltava a observar o dia a dia de trabalho das pessoas, com o objetivo
de identificar mais desafios e continuar enriquecendo o modelo de registro,
iterativamente. Essas iterações não possuíam duração definida.
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Caso a pesquisa-ação possuísse mais de um ciclo e as soluções relativas à
modificação dos quadros kanban fossem executadas, seria possível também voltar a
observar a etapa de design e construção dos quadros kanban - como ilustrado pela
seta pontilhada na Figura 9, identificando mais desafios específicos desta etapa.
É importante salientar que durante as etapas de observação in loco, tanto de
design e construção dos quadros, quanto no dia a dia de trabalho, conversas com os
indivíduos que estavam sendo observados foram realizadas pelo pesquisador, com a
finalidade de indagá-los sobre quais desafios estavam sendo vivenciados por eles
em relação à adoção do método Kanban na organização. Porém, tais abordagens
não possuíam estrutura predefinida de perguntas ou tempo de questionamento
predeterminado no planejamento da pesquisa-ação, não caracterizando assim
entrevistas estruturadas.

4.5 Execução da pesquisa-ação
Nesta seção é descrita a execução da pesquisa-ação, que contém o design e
construção dos quadros kanban, com seus respectivos cartões kanban. Além disso,
são fornecidas informações sobre o treinamento e uso dos quadros construídos. A
Figura 10 ilustra as etapas de execução da pesquisa-ação.
Figura 10 – Etapas de execução da pesquisa-ação

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5.1 Design e construção dos quadros kanban
Durante o planejamento da pesquisa-ação, ocorreu o entendimento dos fluxos
de trabalho relacionados com os projetos de desenvolvimento de software. Com este
entendimento, o pesquisador elaborou propostas de quadros kanban e cartões
kanban neles presentes para ilustrar os fluxos de trabalho em questão.
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Tais propostas foram submetidas para as equipes responsáveis por cada
fluxo de trabalho, e modificadas levando em conta ajustes e adaptações solicitados
por elas, desde que não impedissem a implementação das práticas de visualização
almejadas. Os ajustes e adaptações eram discutidos através de reuniões com o
pesquisador.
Os quadros kanban resultantes deste processo estão relacionados no Quadro
11, o qual demonstra a relação entre as colunas de cada quadro criado com as
etapas dos fluxos de trabalho. Por sua vez, as Figuras 11 e 12 exibem visualmente
os quadros kanban construídos.
Quadro 11 – Relação entre as colunas dos quadros kanban com as etapas do fluxo de
trabalho
Fluxo de
trabalho

Etapa
Submissão de ideias

Quadro de
aprovação
de ideias

Fluxo
principal de
execução
de projetos
(cont.)

Estimativa de esforço e
duração da ideia

Em estimativa

Aprovação pelo comitê
executivo

Em aprovação,
Aprovado

Atribuição de quarter para
projeto aprovado

Aprovado

Escrita de user stories

To do P.O, P.O

Elaboração de desenho de
solução

To do D.S, D.S

Desenvolvimento (codificação)
Revisão técnica
Testes automatizados e
manuais
Homologação
Implantação
Criação do roteiro de teste

Fluxo de
testes

Colunas do quadro
representantes da
etapa
Candidatos

To do Dev, Dev
To do Review, Review

Quadro construído
representante do
fluxo de trabalho

Quadro de
aprovação de ideias

Quadro de
desenvolvimento de
software

To do Testes, Testes
To do Homol, Homol
To do Implant, Done
Backlog, RT em
Criação

Automação do roteiro de teste

RT em automação

Execução do roteiro de teste

To do Exec, Em exec,
Done

Elaboração de wireframe

Backlog, To do Wire,
Doing Wire

Fluxo de
Aprovação de wireframe
prototipação
Elaboração de layout
Aprovação de layout
Fonte: Elaborado pelo autor.

Aprov Wire
To do Layout, Layout
Aprov Layout, Done

Quadro da equipe
de testes

Quando da equipe
de design de canais
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Figura 11 – Quadros kanban de aprovação de ideias e execução de portfólio

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 12 – Quadros kanban relativos ao desenvolvimento de software

Fonte: Elaborado pelo autor.

Pode-se perceber que o quadro kanban de execução do portfólio, presente na
Figura 11, assim como o quadro kanban da equipe de codificação, presente na
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Figura 12, não possuem relação explícita com nenhum fluxo de trabalho, e que
inclusive, não estão relacionados no Quadro 11.
Isso se deu, pois o quadro de execução do portfólio representava apenas se
um projeto já estava sendo executado ou não, de maneira sintetizada. Ou seja,
enquanto

cada

projeto

possuía

seu

próprio

quadro

kanban

digital

de

desenvolvimento de software, contendo diversos tipos de tarefas e detalhando o que
ocorria nos seus respectivos fluxos de trabalho, o quadro de execução do portfólio
oferecia uma visão macro do progresso daquele projeto. Por exemplo, se ao menos
uma tarefa de um projeto específico tivesse sido iniciada, o gerente de projetos
responsável movia o cartão do projeto em questão no quadro de execução de
portfólio para a coluna “Em Andamento”. Este quadro kanban devia ser atualizado
somente pelos gerentes de projeto e oferecia uma visão de portfólio de projetos da
organização.
Já o quadro da equipe de codificação foi criado para detalhar o que ocorria na
colunas “To do dev” e “Dev” do quadro kanban de desenvolvimento de software, que
correspondiam à etapa de codificação que ocorria durante a execução de um
projeto. Este quadro era utilizado pelos fornecedores de desenvolvimento de
software e continha cartões que representavam atividades técnicas para que as
funcionalidades de uma user story pudessem ser desenvolvidas.
É importante salientar que um quadro kanban de desenvolvimento de
software era criado na ferramenta JIRA para cada projeto que estivesse na coluna
“Aprovado” do quadro de aprovação de ideias. Ou seja, se dez projetos fossem
aprovados, seriam criados dez quadros kanban de desenvolvimento de software, um
para cada projeto aprovado. O mesmo acontecia com os quadros da equipe de
codificação e da equipe de design de canais. Porém, no caso da equipe de testes,
havia apenas um quadro destinado a todo o trabalho do time. Ou seja, neste quadro,
haviam cartões relativos a todos os projetos aprovados na organização. A equipe de
testes preferiu essa abordagem, pois acreditava ser mais fácil de gerir a carga de
trabalho entre os indivíduos através de uma panorama visual geral que abordasse
múltiplos projetos. As demais equipes optaram por resolver este problema através
de criação de dashboards no JIRA que reuniam em uma só visualização dados
relativos a todos os seus quadros kanban digitais do múltiplos projetos diferentes,
preferindo que cada quadro kanban digital fosse destinado à somente um projeto.
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Cada quadro ilustrado nas Figuras 11 e 12, conforme demonstrado, possuíam
cartões que trafegavam entre suas colunas. Estes cartões respeitavam um modelo
de hierarquia e se relacionavam uns com os outros. Tal modelo de hierarquia era
mencionado na organização como “hierarquia de requisitos”, e pode ser visto na
Figura 13:
Figura 13 – Hierarquia de requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por exemplo, um projeto poderia possuir de uma até muitas (N) user stories,
porém uma user story só pertencia a um (1) projeto. Uma user story, por sua vez,
poderia conter em si de um a muitos desenhos de solução (N), e um desenho de
solução também poderia ser pertencente a uma ou mais (N) user stories. Através do
modelo ilustrado na Figura 13, todos estes relacionamentos podem ser
compreendidos.
Cada cartão era comumente chamado por uma sigla na organização, e
representava um tipo de tarefa. O Quadro 12 apresenta cada cartão, quadro no qual
trafegava, sua respectiva sigla e apêndice no qual seu design pode ser observado.
Quadro 12 – Cartões kanban, suas siglas e respectivos quadros
Nome do Cartão
Ideia
Projeto

Sigla
N/A
N/A

User Story
US
Protótipo
PROT
Atividade técnica
TASK
Roteiro de testes
RT
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro kanban no qual trafegava
Design
Quadro de aprovação de ideias
Apêndice G
Quadro de execução do portfólio
Apêndice G
Quadro de desenvolvimento de
software
Apêndice H
Quadro da equipe de design de canais Apêndice I
Quadro da equipe de codificação
Apêndice I
Quadro da equipe de testes
Apêndice I
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Pode-se observar, também, através das linhas pontilhadas ilustradas na
Figura 12, o paralelismo existente entre as movimentações de cartões entre um
quadro e outro. Por exemplo, um cartão “PROT” poderiam ser movimentado nas
colunas entre “backlog” e “done” somente enquanto um cartão de user story a ele
relacionado estivesse em alguma coluna entre “to do p.o” e “ds”. Apesar das regras
de paralelismo de movimentações terem sido estabelecidas entre as equipes, não foi
implementada uma trava sistêmica para garantir tais restrições de movimentação
entre os cartões de quadros diferentes.

4.5.2 Treinamento para uso dos quadros kanban
Após os quadros kanban terem sido construídos, as equipes envolvidas nos
fluxos de trabalho representados por eles foram treinadas a utilizá-los através da
ferramenta JIRA. Este treinamento foi efetuado por consultor especialista nesta
ferramenta, o qual era integrante da equipe responsável pela implementação das
práticas de visualização do KMM escolhidas para a organização
O treinamento, com duração de uma hora, abordou a seguinte ementa:
•

Breve introdução sobre o método Kanban e sobre a ideologia do sistema
puxado;

•

Como acessar a ferramenta JIRA com suas credenciais; e

•

Explicação sobre os quadros kanban implementados através da
ferramenta JIRA, detalhando suas colunas e cartões.

Durante o período da pesquisa-ação, o treinamento foi lecionado apenas uma
vez para cada equipe designada a recebê-lo.

4.5.3 Uso dos quadros kanban
A finalização do design e treinamento relativos aos quadros kanban viabilizou
o seu uso pelas equipes envolvidas nos projetos de desenvolvimento de software.
O período de uso dos quadros kanban obteve duração total de oito meses, e
foi observado pelo pesquisador, o qual identificou desafios e preencheu o modelo de
registro iterativamente. Conforme já mencionado na seção “4.4.4 Definição do
método para identificação e coleta dos desafios ocorridos na adoção das práticas”,
as iterações de preenchimento do modelo não possuíam período definido e regular,
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e as conversas com os utilizadores dos quadros kanban não se utilizavam de
nenhuma estrutura de perguntas predefinida. A Figura 14 ilustra a identificação e
coleta de desafios durante o período de uso dos quadros kanban.
Figura 14 – Identificação e coleta de desafios durante o período de uso dos quadros
kanban

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6 Resultados obtidos
Nesta seção, são apresentados os desafios que foram encontrados durante a
adoção das práticas de visualização do KMM escolhidas para serem implementadas
na organização, utilizando o método descrito na seção “4.4.4 Definição do método
para identificação e coleta dos desafios ocorridos na adoção das práticas”, e
ilustrado na Figura 15.
Figura 15 – Método para identificação e coleta dos desafios ocorridos na adoção das
práticas do KMM

Fonte: Elaborado pelo autor.
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É importante salientar que, apesar do método apresentado na Figura 15
permitir que observações in loco do design e construção dos quadros kanban
acontecessem em inúmeras ocasiões, mesmo após o preenchimento do modelo de
registro de desafios, isto não ocorreu, pois a pesquisa-ação possuiu apenas um
ciclo, como já observado anteriormente. Portanto, a etapa de observação in loco do
design e construção dos quadros kanban ocorreu em um só período, antes da
primeira observação in loco do uso dos quadros kanban.
Os desafios encontrados foram organizados seguindo o modelo definido no
planejamento da pesquisa-ação, descrito na seção 4.4.3 “Definição do modelo para
identificação e coleta dos desafios ocorridos na adoção das práticas”. Por isso, a
seguir, cada subseção corresponderá a uma prática de visualização específica,
contendo os desafios particulares a ela.
Visões mais sintetizadas sobre os resultados obtidos podem ser encontradas
nos apêndices especificados no Quadro 13:
Quadro 13 – Resultados obtidos e seus respectivos apêndices
Quadro com resultados obtidos
Apêndice

Desafios emergentes identificados durante
a execução da pesquisa-ação
Quantidade de práticas em que cada
desafio que apareceu
Soluções identificadas para os desafios
Relação entre desafios soluções
identificados

Apêndice C
Apêndice D
Apêndice E
Apêndice F

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.1 Visualize as informações básicas sobre um item de trabalho em um ticket
Para a prática VZ.02 (visualize as informações básicas sobre um item de trabalho em
um ticket) do KMM, foram encontrados os desafios contidos no Quadro 14.
Quadro 14 – Desafios da prática VZ0.2
Código da prática
Como foi
implementada

VZ0.2
O cartões representativos dos itens de trabalho, na
ferramenta JIRA, possuíam os campos de título e descrição
para comportar escrita explicativa sobre seu significado e
conteúdo.
(cont.)
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Quadros kanban da
implementação

Desafios identificados

Desafios emergentes
identificados

Quadro de aprovação de ideias
Quadro de execução do portfólio
Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
Quadro da equipe de codificação

D9 Equipes sem autonomia ou habilidade para tomar
decisões.
D30 Entendimento dúbio e/ou má especificação das features
a serem desenvolvidas pela equipe.
N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban
S1 Adotar somente informações básicas sobre os itens de
trabalho nos cartões Kanban.
S2 Limitar o WIP por pessoa ou por equipe.

Possíveis soluções
S3 Fornecer entendimento dos objetivos estratégicos das
iniciativas e autonomia de design de solução para as equipes
presentes nos projetos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para essa prática, observou-se dificuldade em atualizar constantemente as
informações dos cartões kanban. Essa dificuldade acontecia principalmente devido
ao alto dinamismo e quantidade de mudanças de requisitos presentes nas user
stories.
As principais causas desta constante mudança de requisitos ocorria devido à
elaboração progressiva de requisitos, novas descobertas obtidas durante o
desenvolvimento da solução e etapas de teste, assim como mudanças de diretrizes
do design da solução impostas por gerentes e diretores que não participavam das
reuniões de definição de requisitos, limitando o poder de decisão de seus
subordinados e solicitando alterações de escopo tardiamente.
A carência de atualização do cartão de user story, assim como nos demais
cartões criados, era agravada quando a pessoa responsável pelo cartão trabalhava
em mais de uma iniciativa ao mesmo tempo e quando o modelo de aquisições
utilizado pela iniciativa era de escopo fixo, pelo fato desta modalidade contratual
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exigir um maior grau de definição de escopo, deixando os cartões mais detalhados
e, consequentemente, mais complexos e trabalhosos de serem atualizados.
Percebeu-se também que desenvolvedores de software muitas vezes não
visualizavam as informações sobre um item de trabalho nos cartões kanban,
priorizando sempre a comunicação verbal, por desejarem entendimento mais claro
da demanda através de perguntas e/ou isenção do risco de consumir informações
desatualizadas através de cartões kanban que não foram alterados devidamente.
Apesar da introdução de comunicação verbal em volta de cartões kanban ter
sido positiva para as equipes, a documentação textual também mostrou-se útil para
registrar oficialmente propostas de soluções e armazenar documentação posmortem de projetos, por mais que deixasse de ser atualizada devidamente em certas
ocasiões.

4.6.2 Visualize o trabalho de uma equipe através de um quadro kanban de equipe
Para a prática VZ1.2 (visualize o trabalho de uma equipe através de um
quadro kanban de equipe) do KMM, foram encontrados os desafios contidos no
Quadro 15.
Quadro 15 – Desafios da prática VZ1.2
Código da prática

Como foi
implementada

Quadros kanban da
implementação

VZ1.2
A equipe de arquitetura sistêmica, de testes, de codificação e
de design de canais possuíam quadros destinados
unicamente para a visualização exclusiva de suas tarefas e
de seus fluxos de trabalho específicos, apartados dos demais
quadros. Já o quadro kanban de desenvolvimento de software
visava ser utilizado por todas as equipes envolvidas no
processo de desenvolvimento da solução.

Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
Quando da equipe de codificação

D1 Ausência de treinamentos.
Desafios identificados
D2 Ausência de acompanhamento e manutenção das práticas
do método Kanban.
(cont.)
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D23 Pressão exacerbada.

N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.
Desafios emergentes
identificados

N2 Desconhecimento do sistema de quadros e cartões
kanban específico da companhia.

S2 Limitar o WIP por pessoa ou por equipe.
S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do método
Kanban.
S5 Oferecer treinamentos sobre a importância do método
Kanban e suas práticas
Possíveis soluções
S6 Oferecer treinamentos e materiais de livre consulta sobre
o sistema de quadros kanban utilizado na companhia, tanto
para novos colaboradores e prestadores de serviço
terceirizados, quanto para aqueles que já atuam na
companhia.
S9. Executar a Kanban Meeting e Replenishment Meeting
com as equipes.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os quadros visualizados nem sempre refletiam o trabalho sendo realizado
pelas equipes, pois os indivíduos nem sempre arrastavam os cartões para a coluna
do quadro que realmente condizia com a realidade do momento atual, ou
simplesmente não criavam cartões que representassem suas atividades. As causas
para tais fatores eram a falta da designação de um responsável para atualizar os
quadros ou auxiliar no seu devido uso, ausência de prática da kanban meeting e
demais reuniões presentes no KMM, alto WIP limit que tornava a atualização de
vários quadros e itens de trabalho demasiadamente trabalhosa, pressão para
resolução de emergências que exigiam que os times ignorassem os quadros e
atuassem imediatamente, alto dinamismo de mudança de requisitos e demais
cartões, novos colaboradores que não eram treinados sobre o uso dos quadros
kanban, ou simplesmente falta do hábito de atualização e uso constante do quadro.
Alguns indivíduos que possuíam experiência prévia com o método Kanban
também possuíam dificuldade de visualização de tarefas, simplesmente por não
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conhecerem o sistema de quadros específico da companhia, desconhecendo a
existência de possibilidades de visualização já implementadas no ambiente.

4.6.3 Use avatares para identificar a carga de trabalho de cada indivíduo
Para a prática VZ1.3 (use avatares para identificar a carga de trabalho de
cada indivíduo) do KMM, foram encontrados os desafios contidos no Quadro 16.
Quadro 16 – Desafios da prática VZ1.3
Código da prática

VZ1.3

Como foi
implementada

A ferramenta JIRA permitia associar um responsável ao
cartão digital representativo de um work item, permitindo
também posterior visualização de dashboard com gráfico de
pizza ou de barras que ilustrava a quantidade de atividades
por indivíduo.

Quadros kanban da
implementação

Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
Quadro da equipe de codificação

Desafios identificados

D12 Ferramentas e tecnologias inapropriadas para o Kanban.

Desafios emergentes
identificados

N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.

Possíveis soluções

S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do método
Kanban.
S10 Configurar a atribuição de mais de um responsável por
um cartão kanban.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para essa prática, observou-se dificuldade em atualizar constantemente as
informações dos responsáveis por cada cartão kanban. Essa dificuldade acontecia
principalmente devido à permutação constante de colaboradores entre iniciativas ou
atividades dentro de uma mesma iniciativa. Não havia acompanhamento algum para
verificar se realmente os responsáveis por cada atividade estavam corretamente
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atribuídos. Além disso, a ferramenta JIRA permitia a atribuição de apenas um
responsável pelo cartão, o que nem sempre se mostrava verídico.

4.6.4 Visualize o tipo de tarefa através das cores dos cartões ou linhas segmentadas
no quadro

Para a prática VZ2.2 (visualize o tipo de tarefa através das cores dos cartões
ou linhas segmentadas no quadro) do KMM, foram encontrados os desafios contidos
no Quadro 17.
Quadro 17 – Desafios da prática VZ2.2
Código da prática
Como foi
implementada
Quadros kanban da
implementação
Desafios identificados

VZ2.2
A ferramenta JIRA, no quadro de desenvolvimento de
software, atribuía um símbolo colorido diferente aos cartões
digitais dependendo do tipo de tarefa que representavam.
Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
Quadro da equipe de codificação
Não foram observados desafios já elencados para esta
prática.

Desafios emergentes
Não foram observados desafios emergentes para esta prática.
identificados
Possíveis soluções
Não foram observados desafios para esta prática.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.5 Visualize o desenvolvimento de opções através de um quadro kanban de
descoberta
Para a prática VZ2.4 (visualize o desenvolvimento de opções através de um
quadro kanban de descoberta) do KMM, foram encontrados os desafios contidos no
Quadro 18.
Quadro 18 – Desafios da prática VZ2.4
Código da prática

Como foi
implementada

VZ2.4
De acordo com o KMM, o objetivo dessa prática específica é
visualizar o desenvolvimento de ideias até que se
transformem realmente em iniciativas passivas de execução.
Ou seja, esse quadro ilustraria como uma ideia se
desenvolveu até se transformar, por exemplo, em um projeto
que conte com o comprometimento de uma equipe para
(cont.)
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iniciá-la. Seguindo essas diretrizes, o quadro de aprovação de
ideias cumpria esse papel.
Quadros kanban da
implementação

Quadro de aprovação de ideias.
D1 Ausência de treinamentos.

Desafios identificados

D2 Ausência de acompanhamento e manutenção das práticas
do método Kanban.
D23 Pressão exacerbada.
N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.

Desafios emergentes
identificados

N2 Desconhecimento do sistema de quadros e cartões
kanban específico da companhia.
N3 Ausência de políticas explícitas de funcionamento e
gestão de fluxo inerente ao quadro visualizado.
S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do método
Kanban.
S5 Oferecer treinamentos sobre a importância do método
Kanban e suas práticas.

Possíveis soluções

S6 Oferecer treinamentos e materiais de livre consulta sobre
o sistema de quadros kanban utilizado na companhia.
S7 Tornar o SLA de atendimento de um cartão visível para
todos.

S8. Tornar as políticas de funcionamento e gestão de fluxo
explícitas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Antes do quadro de aprovação de ideias ser implementado na companhia,
solicitações de projetos eram submetidas via e-mail, o qual deveria conter
documento anexo em formato ".doc" descrevendo as características da iniciativa
candidata. Com o advento do quadro de aprovação de ideias, este e-mail e
documento anexo passaram a não serem mais necessários. Agora, era possível
submeter uma ideia de iniciativa simplesmente utilizando um cadastro digital via
ferramenta JIRA, que ao ser concluído, criava automaticamente um cartão de ideia
na coluna "CANDIDATOS" do quadro de aprovação de ideias. Tal facilidade
aumentou consideravelmente o número de iniciativas candidatas submetidas. Novos
cartões de ideias eram criados a todo momento, e a equipe de gestão de portfólio
não conseguia mais analisar todas as ideias submetidas na expectativa de prazo
esperada pelos demandantes. Este aspecto era agravado pela ausência de políticas
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explícitas de SLA para análise e aprovação/reprovação de ideias por parte da equipe
de portfólio de projetos. Além disso, nem todos os solicitantes sabiam da existência
do quadro de aprovação de ideias, pela ausência de treinamentos e divulgação em
relação ao mesmo, possuindo dificuldade de visualizar se sua solicitação havia sido
aprovada ou não.
Nem sempre as etapas do quadro de aprovação de ideias eram respeitadas e
certas solicitações nem mesmo eram cadastradas via cartão kanban. Caso uma
ideia de iniciativa fosse demandada pelos indivíduos de maior hierarquia na
companhia, como por exemplo, executivos de negócio e presidência, a solicitação
era direcionada diretamente para a coluna "APROVADO" do quadro, ou
simplesmente começava a ser executada imediatamente, sem ao menos ser
visualizada em quadro algum, diante da pressão exercida pelos líderes para que a
iniciativa começasse a ser executada o mais rápido possível.

4.6.6 Visualize defeitos e outros tipos de retrabalho

Para a prática VZ2.10 (visualize defeitos e outros tipos de retrabalho) do
KMM, foram encontrados os desafios contidos no Quadro 19.
Quadro 19 – Desafios da prática VZ2.10
Código da prática

Como foi
implementada

VZ2.10
Bugs poderiam ser visualizados em uma lista vertical
disponível na ferramenta JIRA, e não através de quadro
kanban. Esta lista possuía todos os bugs registrados da
companhia até o presente momento. Apesar disso, os
registros de bugs presentes em tal lista poderiam ser
associados com as user stories localizadas no quadro de
desenvolvimento de software. Era possível definir o status de
resolução do bug como "pendente" ou "resolvido". Havia
também campo disponível para definir o responsável pela
resolução do bug, e sua data de criação era exibida e
atribuída automaticamente pelo sistema JIRA. A severidade
do bug não era definida, e nem mesmo sua data de
resolução.

Quadros kanban da
implementação

Quadro de desenvolvimento de software.

Desafios identificados

Não foram observados desafios já elencados para esta
prática.

Desafios emergentes
Não foram observados desafios emergentes para esta prática.
identificados
Possíveis soluções
Não foram observados desafios para esta prática.
Fonte: Elaborado pelo autor.

77

Não foram constatados desafios quanto aos registros de bugs. Quanto aos
demais tipos de retrabalho, não foram implementados mecanismos para visualizálos, e portanto, não foi possível descobrir desafios e soluções para tal visualização.

4.6.7 Visualize o progresso do projeto em um quadro Kanban de portfólio

Para a prática VZ2.13 (visualize o progresso do projeto em um quadro kanban
de portfólio) do KMM, foram encontrados os desafios contidos no Quadro 20.
Quadro 20 – Desafios da prática VZ2.13
Código da prática

Como foi
implementada

Quadros kanban da
implementação
Desafios identificados
Desafios emergentes
identificados

VZ2.13
Foi implementado quadro contendo cartões representativos
de todos os projetos a serem executados, em execução e
finalizados da companhia. Os cartões não possuíam
tamanhos diferentes por estarem presentes na ferramenta
JIRA. Apesar disso, era possível identificar diferentes tipos de
projetos pelo fato dos cartões digitais possuírem logotipos
diferentes para cada categoria de projeto utilizada.
Quadro de execução de portfólio.
D16 Dificuldade em mudar a cultura organizacional.
Não foram observados desafios emergentes para esta prática.

S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do método
Kanban.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Possíveis soluções

O quadro kanban de portfólio caiu em desuso, e seus cartões não foram
atualizados devidamente, tanto em conteúdo quanto em posicionamento nas
colunas, mesmo com treinamento de seu uso provido ao gestor de portfólio da
companhia.
A reunião para reporte do progresso das iniciativas do portfólio, efetuado com
a diretoria executiva, não abordava o quadro kanban como principal ferramenta de
visualização. Ao invés disso, em tal reunião, visualizava-se gráfico de pizza com
totalizadores de user stories por etapa, contando com filtros por iniciativa específica
e também possibilidade de visão consolidada, a qual totalizava os dados de todas as
iniciativas da companhia.
Com exceção ao acompanhamento de custo de projetos, a companhia
demonstrou uma cultura com baixa ênfase na utilização de métricas quantitativas de
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performance das iniciativas. Os executivos e nem mesmo gestores táticos exigiam a
visualização de métricas de cycle time e lead time dos cartões de iniciativas. Houve
também a ausência de um profissional que acompanhasse o uso do quadro de
portfólio, enfatizando a importância na geração de métricas de performance de
iniciativas. Dado a estes fatores, formou-se um panorama favorável para que ele
deixasse de ser utilizado efetivamente.

4.6.8 Visualize itens de fluxo de trabalho e trabalho em equipe por meio de um
quadro kanban de equipes agregado

Para a prática VZ3.3 (visualize itens de fluxo de trabalho e trabalho em equipe
por meio de um quadro kanban de equipes agregado) do KMM, foram encontrados
os desafios contidos no Quadro 21.
Quadro 21 – Desafios da prática VZ3.3
Código da prática
Como foi
implementada
Quadros kanban da
implementação

VZ3.3
O quadro kanban de desenvolvimento de software agregava
etapas de trabalho pertencentes a diferentes equipes de
especialistas em uma só visualização. Apesar de tal aspecto,
este quadro não exibida os WIP limits de cada etapa, mas
somente o WIP atual.
Quadro de desenvolvimento de software.
D1 Ausência de treinamentos.
D2 Ausência de acompanhamento e manutenção das práticas
do método Kanban.

Desafios identificados

D5 Não linearidade dos fluxos de trabalho.
D23 Pressão exacerbada.
D34 Necessidade de reorganização e reestruturação de
equipes de desenvolvimento de software.
N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.
N2 Desconhecimento do sistema de quadros e cartões
kanban específico da companhia.

Desafios emergentes
identificados

N4 Dificuldade em deixar os quadros Kanban simples e
colaborativos entre equipes diferentes.
N5 Visualizar o verdadeiro WIP atual de algum membro da
equipe ou equipe de especialistas.
(cont.)
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S2 Limitar o WIP por pessoa ou por equipe.
S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do método
Kanban.
S5 Oferecer treinamentos sobre a importância do método
Kanban e suas práticas.

Possíveis soluções

S6 Oferecer treinamentos e materiais de livre consulta sobre
o sistema de quadros kanban utilizado na companhia.
S9. Executar a Kanban Meeting e Replenishment Meeting
com as 79 equipes.
S11. Considerar a existência da não linearidade dos fluxos de
trabalho, compreendendo cada coluna do quadro kanban
como etapa passiva de atuação de vários profissionais.

S12. Organizar equipes por business outcomes, e não por
atividades.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Todos os problemas mencionados para a práticas específica VZ1.2 ocorreram
também para a prática VZ3.3.
Constatou-se também desafios quanto a deixar o design do quadro de fluxo
de trabalho agregado o mais simples possível durante a elaboração de seu design (o
qual antecedeu seu respectivo uso). A visão do número de cartões kanban dentro de
cada coluna, e consecutivamente dentro de cada etapa, era automaticamente
refletido dentro de dashboards de gráfico de pizza, os quais eram usados em comitê
executivo para reporte de progresso de projetos. A diretoria de tecnologia possuía
preferência por uma visão de progresso por etapas, na qual devia-se apresentar o
número de itens presentes em cada coluna, o que tendenciava os quadros a jamais
ilustrarem duas ou mais etapas em uma só coluna. Além disso, as equipes
mostraram resistência em representar mais de uma etapa com apenas uma coluna,
pois enfatizavam a importância de distinguir quem era o principal departamento
responsável pelo cartão kanban num determinado momento. Ou seja, as colunas do
kanban acabaram por expressar uma cultura e estrutura organizacionais com forte
ênfase na valorização da execução de atividades específicas de âmbito
departamental.
Tal perspectiva também permeava a compreensão do significado de cada
coluna. Por exemplo, se um cartão estava na coluna de “testes”, os membros da
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equipe compreendiam que apenas testadores estavam atuando no cartão, o que
nem sempre se mostrava verídico diante de certas situações onde desenvolvedores
atuavam constantemente no cartão resolvendo eventuais bugs durante os testes.
Quando algum desenvolvedor precisava atuar durante a execução de testes, alguns
testadores voltavam o cartão de user story para a coluna de desenvolvimento,
principalmente pelo fato de não desejarem ilustrar um eventual gargalo em seu
departamento, mas nem sempre isso era feito diante do grande dinamismo das
atividades e do esforço dispendido para tal.
Dado isso, outros testadores preferiam permanecer o cartão de user story na
coluna de “testes” enquanto os desenvolvedores resolviam bugs. Neste caso, o
problema se apresentava em mensurar o verdadeiro WIP específico dos
desenvolvedores, uma vez que tal atuação estaria implícita, acontecendo durante a
estadia do cartão na coluna de “testes”. Tais aspectos aconteciam também no
restante das colunas do quadro, e era reforçado diante da não linearidade do fluxo
de desenvolvimento de software, o qual apresentava alta volatilidade na ordem e
causa e efeito das atividades. O quadro kanban agregado não refletia a não
linearidade presente no desenvolvimento de software e, por isso, exigia a
compreensão de que uma coluna de “testes”, por exemplo, não significava somente
a execução de atividades de testes, mas sim que de alguma forma, a user story lá
presente já havia chegado ao menos uma vez na etapa de testes, e que outros
profissionais que não fossem testadores poderia também estar atuando no cartão
presente nesta coluna. Outra opção seria a equipe sempre voltar os cartões para a
coluna da etapa específica, mas conforme já mencionado, diante do alto dinamismo
da ordem das atividades executadas e ocorrência frequente de looping de etapas,
essa prática nem sempre era efetuada com facilidade. Por fim, também havia a
possibilidade de recorrer à modelagem do cartão kanban de forma que ilustrasse a
ocorrência de diferentes tipos de atuação em uma só coluna do quadro, como por
exemplo, através da utilização de indicadores de atividades específicas que estavam
sendo feitas novamente, ou através de indicadores visuais de bloqueio, com sua
respectiva causa-raiz. Porém, estas medidas também poderiam tornar a atualização
constante dos cartões mais desafiadora.
Tal não linearidade no fluxo de desenvolvimento de software mostrou-se
evidente não só no uso do quadro agregado, como também nas discussões sobre
seu design. Inicialmente não havia absoluto consenso sobre a ordem das etapas, e
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consecutivamente, sobre a ordem de apresentação das colunas do quadro.
Analistas de requisitos acreditavam que os protótipos deveriam ser insumos para a
escrita de user stories, enquanto designers acreditavam que user stories deveriam
ser os insumos para a elaboração de protótipos. O mesmo ocorria com os desenhos
de solução. A ordem da elaboração de user stories, protótipos e desenhos de
solução variava de acordo com as especificidades de cada iniciativa e situações
vividas pelas equipes. Mesmo assim, as equipes concordaram em apresentar as
colunas numa determinada disposição, mesmo assumindo que a ordem de
execução das etapas ilustrada poderia variar diante de certas situações.
4.6.9 Visualize dependências “pai-filho” e “ponto a ponto”
Para a prática VZ3.5 (visualize dependências “pai-filho” e “ponto a ponto”)
do KMM, foram encontrados os desafios contidos no Quadro 22.
Quadro 22 – Desafios da prática VZ3.5
Código da prática

Como foi
implementada

Quadros kanban da
implementação

Desafios identificados

VZ3.5
Era possível estabelecer dependências "pai-filho" entre os
cartões digitais presentes nos quadros de desenvolvimento de
software e equipe de codificação, respeitando a hierarquia de
requisitos do processo de desenvolvimento de software da
companhia.
Quadro de aprovação de ideias
Quadro de execução do portfólio
Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
Quadro da equipe de codificação
Não foram observados desafios já elencados para esta
prática.

Desafios emergentes N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.
identificados
S14 Designar um responsável por atualizar um cartão pai.
Possíveis soluções
Fonte: Elaborado pelo autor.

Foi estipulado que as atividades técnicas filho pertencentes a um cartão de
user story não eram compulsoriamente cadastradas. Portanto, muitas equipes não o
faziam, alinhando seu escopo de atuação verbalmente quanto a este tipo de
atividades.
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Porém, para os que praticavam o registro das dependências pai-filho, o
desafio encontrado foi a atualização do cartão pai quanto à sua movimentação para
a próxima coluna. Por exemplo, supondo que uma atividade pai tenha 3 atividades
filho, cada uma com um determinado responsável. Sendo assim, quem seria o
responsável por movimentar o cartão pai para a próxima etapa? Seria a pessoa que
finalizasse por último sua tarefa? Ou uma responsável por coordenar a execução
das 3 atividades filho? A dificuldade de atualização se dava pela ausência da
definição de tal responsável.

4.6.10 Visualize o envelhecimento do item de trabalho

Para a prática VZ3.13 (visualize o envelhecimento do item de trabalho) do
KMM, foram encontrados os desafios contidos no Quadro 23.
Quadro 23 – Desafios da prática VZ3.13
Código da prática
Como foi
implementada
Quadros kanban da
implementação
Desafios identificados

VZ3.13
A ferramenta JIRA registrava e exibia o tempo de
permanência de um cartão digital no quadro kanban, desde a
data de sua criação.
Quadro de aprovação de ideias, execução do portfólio,
desenvolvimento de software, equipe de testes, equipe de
design de canais e equipe de codificação
Não foram observados desafios já elencados para esta
prática.

Desafios emergentes
Não foram observados desafios emergentes para esta prática.
identificados
Possíveis soluções
Não foram observados desafios para esta prática.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.11 Visualize data prevista ou SLA

Para a prática VZ3.14 (visualize data prevista ou SLA) do KMM, foram
encontrados os desafios contidos no Quadro 24.
Quadro 24 – Desafios da prática VZ3.14
Código da prática
Como foi
implementada

VZ3.14
Os cartões digitais presentes nos quadros kanban da
ferramenta JIRA possuíam campo com data de conclusão
prevista. SLA's não eram utilizados e as datas referentes a
cada cartão eram estimadas uma a uma.
(cont.)
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Quadros kanban da
implementação

Desafios identificados
Desafios emergentes
identificados

Possíveis soluções

Quadro de aprovação de ideias
Quadro de execução do portfólio
Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
Quadro da equipe de codificação
Não foram observados desafios já elencados para esta
prática.
N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.
S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do método
Kanban.

S9. Executar a Kanban Meeting e Replenishment Meeting
com as equipes.
Fonte: Elaborado pelo autor.

As datas estimadas nem sempre eram atualizadas em cada cartão,
dificultando assim sua correta visualização.

4.6.12 Visualize cycle time locais

Para a prática VZ4.1 (visualize cycle time locais) do KMM, foram encontrados
os desafios contidos no Quadro 25.
Quadro 25 – Desafios da prática VZ4.1
Código da prática
Como foi
implementada

Quadros kanban da
implementação

Desafios identificados
Desafios emergentes
identificados

VZ4.1
A ferramenta JIRA registrava o lead time e cycle time dos
cartões digitais nos quadros kanban. Esses indicadores
poderiam ser consultados via JQL e dashboards.
Quadro de aprovação de ideias
Quadro de execução do portfólio
Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
Quadro da equipe de codificação
D5 Não linearidade dos fluxos de trabalho.
N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.

S11. Considerar a existência da não linearidade dos fluxos de
Possíveis soluções
trabalho, compreendendo cada coluna do quadro kanban
como etapa passiva de atuação de vários profissionais.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A dificuldade que as equipes obtinham em atualizar os quadros kanban
afetava a integridade das métricas de cycle time. Além disso, a maneira como cada
equipe entendia o significado de cada etapa influenciava em sua compreensão do
cycle time visualizado. Por exemplo, o visualizador poderia compreender a etapa de
"testes" apenas como um período de tempo onde somente atividades relativas à
testes eram efetuadas. Sendo assim, o tempo de correções de bugs não deveria ser
contabilizado no cycle time. Caso contrário, caso visualizador entendesse a correção
de bugs como uma atividade de desenvolvimento, mas inerente à etapa de testes, o
cycle time poderia contabilizar o tempo destas correções. A não linearidade do
processo de

desenvolvimento

de

software

promovia

esta divergência de

compreensão sobre o cycle time através de seus loopings de etapas e atividades
concorrentes.

4.6.13 Visualize fluxos de trabalho split-and-merge

Para a prática VZ4.4 (visualize fluxos de trabalho split-and-merge) do KMM,
foram encontrados os desafios contidos no Quadro 26.
Quadro 26 – Desafios da prática VZ4.4
Código da prática

Como foi
implementada

Quadros kanban da
implementação

VZ4.4
Dentro de cada cartão kanban de user story, pertencente ao
quadro agregado de equipes, era possível visualizar uma lista
de demais cartões a ele relacionados, os quais
representavam demais atividades concorrentes sendo
executadas por especialistas, fossem elas derivadas a partir
das user stories ou que englobassem mais user stories. Por
exemplo, um cartão de roteiro de testes poderia estar
relacionado a dois cartões de user stories, expressando a
ideia de que aquele roteiro de testes validaria as duas user
stories a ele relacionadas. Já um cartão de atividade técnica
poderia ser derivado de apenas uma (1) user story. Este
relacionamento poderia ser feito tanto partindo das user
stories, quanto partindo dos cartões específicos de roteiros de
testes, protótipos e atividades técnicas. Os cartões relativos
às atividades executadas por especialistas ficavam em
quadros à parte do quadro de desenvolvimento de software
usado por todo o time, segmentando a visualização de cada
tipo de tarefa. Os relacionamentos entre cartões efetuados na
ferramenta JIRA respeitavam a hierarquia de requisitos da
companhia.
Quadro de desenvolvimento de software
Quadro da equipe de testes
Quadro da equipe de design de canais
(cont.)

85
(cont.)
Quadro da equipe de codificação
D5 Não linearidade dos fluxos de trabalho.
D12 Ferramentas e tecnologias inapropriadas para o Kanban.
Desafios identificados

D21 Hierarquia de requisitos complexa e/ou difícil de
representar nos quadros kanban.
D29 Dificuldade de visualização do trabalho de outras
equipes.
N1 Dificuldade de atualização de cartões kanban.

Desafios emergentes
identificados

Possíveis soluções

N4 Dificuldade em deixar os quadros kanban simples e
colaborativos entre equipes diferentes.
S9. Executar a Kanban Meeting e Replenishment Meeting
com as equipes.
S13 Implementar um sistema Kanban simples

S12. Organizar equipes por business outcomes, e não por
atividades.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A associação entre um cartão kanban e outro nem sempre era efetuada. Isso
dificultava a visualização sobre como os cartões se relacionavam entre si. Por
exemplo, caso um cartão de protótipo não fosse relacionado com uma user story, só
se via o conteúdo ilustrativo das telas a serem desenvolvidas para uma determinada
funcionalidade, sem saber ao certo suas regras de negócio. Tal associação também
mostrou-se complexa de manter-se atualizada. Um cartão de protótipo poderia ser
relativo a mais de uma user story, assim como acontecia com os cartões de planos
de teste. Isso exigia análise cuidadosa dos cartões presentes no quadro para que a
associação fosse feita. Além disso, nem sempre todos os membros do time eram
informados de que um novo cartão kanban foi criado para relacioná-lo com os
demais.
Pelo fato de cada equipe de especialistas específica ter escolhido utilizar um
quadro que fosse só seu, a visão total do trabalho a ser efetuada ficara
demasiadamente fragmentada, obrigando os indivíduos a abrir vários quadros na
ferramenta JIRA para ter a visão completa do panorama de atividades da iniciativa.
Este problema era agravado pelo fato da ferramenta JIRA não permitir a visão de
mais de um fluxo através de linhas paralelas numa mesma visualização, como
também pela exigência das equipes em possuir uma visão totalmente isolada e
exclusiva de suas atividades. Percebeu-se uma relação direta desta postura com a
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estrutura organizacional funcional da companhia, com forte separação de equipes
estruturadas por tipos de atividades, e não por produtos ou resultados de negócio
almejados (business outcomes). De acordo com Narayan (2005), equipes devem
preferencialmente ser organizadas em volta de business outcomes e não em torno
de atividades, pois afirma que a medida que equipes conquistam maior autonomia,
tendem a se importar mais com seu próprio sucesso do que com o da organização
como um todo. Dado este fator, seria menos arriscado ter equipes organizadas por
resultados de negócio almejados, pois sua autonomia representaria justamente a
preocupação com tais resultados. A mesma coisa não acontece com a organização
de equipes por atividades, que resultaria em uma preocupação excessiva com tipos
específicos de tarefas, criando silos e otimizações locais limitadas e que não seriam
necessariamente convertidas em conquista de resultados de negócio desejados.
Também observou-se desafios quanto aos loopings e não linearidade
referentes ao processo de desenvolvimento de software. Muitas vezes designers
colocavam um cartão de protótipo na etapa "done", significando que foi totalmente
finalizado,

porém

dias

depois

descobria-se

através

da

codificação

das

funcionalidades que tal protótipo deveria sofrer alterações, devido às alterações da
user story, mas o cartão continuava na coluna "done". Voltá-lo para alguma coluna
de etapa de elaboração, toda a vez que alguma alteração no cartão devesse ser
efetuada, mostrou-se uma prática dificultosa diante da grande quantidade de
alterações e descobertas relativas às necessidades da prototipação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta seção, sintetizam-se as conclusões elaboradas a partir da análise dos
resultados obtidos na pesquisa-ação. Também são elencadas limitações da
pesquisa-ação e sugestões de trabalhos futuros.

5.1 Conclusões sobre os resultados da pesquisa-ação
O desafio mais frequente para as práticas do KMM abordadas na pesquisaação foi a atualização dos cartões presentes nos quadros kanban. Pode-se perceber
que tal desafio está correlacionado com a ausência da adoção de demais práticas
presentes no KMM que não são de visualização, como a limitação de WIP, além de
demais aspectos particulares à composição de equipes da organização, como por
exemplo, a não existência de equipes de composição estável e troca constante de
responsáveis pelos cartões kanban.
Uma conclusão plausível desse fato é que o sucesso da adoção das práticas
de visualização do KMM não se resume em efetuar suas implementações de forma
independente, ou simplesmente dispor de ferramentas visuais adequadas para suas
execuções. É necessário investir no hábito em realizá-las de modo integrado com
práticas corretas, adquirindo a consciência da importância dessa visão de conjunto.
A ausência de treinamentos também representou um desafio importante para a
adoção das práticas, constatado e confirmado não só na pesquisa-ação descrita
neste trabalho, como também, de maneira expressiva, em demais referências
bibliográficas consultadas.
Já a não-linearidade de fluxos de trabalho, apesar de ser um dos desafios mais
frequentes encontrados, demonstrou não impedir a adoção das práticas kanban
contempladas na pesquisa-ação deste trabalho. Apesar disso, é um desafio
importante, pois mostra que os conceitos do método Kanban são mais aderentes a
fluxos lineares. Caso a conexão entre as atividades de desenvolvimento de software
venha a se tornar cada vez mais complexa futuramente, com suas relações de
causa e efeito ainda menos previsíveis, há a hipótese de que o método Kanban
encontrará mais desafios para sua implementação.
A consideração da não-linearidade de fluxos de trabalho no projeto dos
quadros kanban é de grande valia para a correta compreensão do significado de
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cada coluna e para a mensuração de WIP dos indivíduos. Por exemplo, diante da
não-linearidade eventual de etapas presentes em um fluxo de desenvolvimento de
software, cartões em uma coluna de “testes de software” podem representar
esforços não só dos responsáveis pelos testes, como também dos desenvolvedores
encarregados de corrigir os defeitos encontrados. Ou seja, um cartão na coluna de
“testes” poderá representar que a equipe já chegou ao menos pela primeira vez na
etapa de testes para uma tarefa em questão, mas que outros profissionais que não
são testadores podem também estar atuando nela. Isso evitaria o esforço, durante a
etapa de testes, de voltar cartões para etapas anteriores do quadro kanban.
Outra possível solução seria representar duas ou mais etapas através de uma
só coluna, mas isso poderia afetar a precisão da mensuração do WIP para cada tipo
de profissional ou atividade específica. Há a possibilidade também de fazer um
projeto de cartão que permita identificar quando o desenvolvimento está sendo
executado durante uma etapa de testes, caso haja necessidade de mensurar o WIP
específico relativo às atividades de desenvolvimento durante os testes de software.
Independentemente da solução a ser tomada, é necessário que as equipes
entendam o real significado de cada coluna em relação às etapas e o tipo de
trabalho que elas representam, e que levem em conta as consequências das
decisões inerentes ao projeto do quadro para futuras mensurações desejadas, como
por exemplo, quantidade de WIP de cada indivíduo e [ cycle time => tempo de ciclo ].
Percebeu-se também que a organização e composição das equipes influencia
o projeto dos quadros kanban. Caso muitas equipes diferentes estejam envolvidas
em um mesmo fluxo de trabalho, há o desafio de deixar os quadros simples e
colaborativos. Em relação a este aspecto, Anderson (2016) ressalta:
Não queremos um sistema Kanban (e quadros) que mapeie as
transferências entre as pessoas; em vez disso, queremos um foco no
trabalho e no que acontece com ele. Queremos que nossos sistemas
Kanban (e quadros) encorajem a colaboração em vez de ossificarem
as divisões funcionais ou especializações existentes.

Esta afirmação demonstrou sua validade durante o acompanhamento do
projeto e uso dos quadros kanban durante a pesquisa-ação. Quanto mais quadros,
colunas e interdependências entre cartões um sistema Kanban possui, maior será a
probabilidade de que seu uso seja mais complexo. Porém, nem sempre os
indivíduos das equipes designadas que praticam o método Kanban estão dispostas
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a construir quadros colaborativos. Em uma cultura organizacional em que cada
indivíduo esteja focado somente nos indicadores e objetivos de seu departamento
específico, quadros kanban colaborativos aparentemente são mais difíceis de serem
concebidos, pois as pessoas não estão preocupadas com o bom desempenho do
fluxo de trabalho como um todo, mas somente com suas otimizações locais.
Durante a execução da pesquisa-ação, notou-se também que o fato de os
quadros kanban serem digitais, e não físicos, viabilizou a coleta de métricas e a
visualização das atividades por equipes diferentes, em meio a um ambiente com
grande quantidade de atividades executadas pelos indivíduos, alto dinamismo de
criação e movimentação dos cartões, e diversas equipes distintas envolvidas em um
mesmo fluxo de trabalho, atuando em locais diferentes.
Percebe-se também que alguns dos desafios relativos à visualização podem
ser possivelmente sanados através de práticas presentes no KMM que não são
necessariamente relativas à prática geral de visualização em si, como mostra um
fragmento do APÊNDICE E ilustrado no Quadro 27.
Quadro 27 – Fragmento demonstrativo do APÊNDICE E.
Código da solução

S9

Nome da solução
Executar a Kanban
Meeting e Replenishment
Meeting com as equipes.

Detalhamento da solução
Essa solução pode ser feita através das
práticas FL1.1 e FL2.1 do KMM,
intituladas, respectivamente, “Conduzir
Kanban Meeting” e “Conduzir
replenishment meeting interna do time”.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um dos desafios mais frequentes encontrados durante a pesquisa-ação foi a
dificuldade de atualização dos quadros kanban pelas equipes, o que levaria à
visualização de dados desatualizados e incorretos sobre as tarefas executadas. A
solução “S9” poderia sanar este problema implementando reuniões periódicas que
fizessem as equipes atualizarem os quadros constantemente.
Finalmente, é importante salientar que a combinação heterogênea de níveis de
maturidade do KMM presentes na companhia onde ocorreu a pesquisa-ação possui
forte correlação com os desafios identificados. Sendo assim, pode-se adotar a
hipótese de que em organizações com níveis de maturidade mais ou menos
elevados, os desafios encontrados seriam pelo menos parcialmente distintos dos
relatados neste trabalho.
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5.2 Limitações da pesquisa-ação

Foram consideradas como principais limitações deste trabalho os seguintes
aspectos:
•

Nem todas as práticas do KMM foram abordadas (gerais e específicas);

•

O mapeamento e consolidação de desafios presentes em demais
referências bibliográficas possui caráter interpretativo do pesquisador; e

•

O entendimento dos motivadores da organização para a adoção das
práticas do método Kanban só utilizou informações providas por apenas
um departamento da organização (Gerência de Gestão de Portfólio,
Projetos e Qualidade).

A primeira limitação refere-se ao escopo de práticas KMM consideradas na
pesquisa-ação. Caso outras práticas fossem abordadas, tanto gerais quanto
específicas, mais desafios já listados em pesquisas anteriores poderiam ser
contempladas neste trabalho. Desse modo, uma quantidade maior de desafios
emergentes poderia se consolidada e a correlação entre demais práticas e seus
obstáculos poderia ser melhor explicitada. Porém, é importante lembrar que, mesmo
que outras práticas gerais tivessem sido consideradas na pesquisa-ação, seria
incorreto concluir daí recomendação da adoção absoluta de todas as práticas
específicas para todos projetos de desenvolvimento ancorados no método Kanban.
Afinal, cada organização encontra-se em níveis de maturidade específicos num
determinado período. Por mais que uma organização possa obter diversos níveis de
maturidade do KMM com relativa rapidez, práticas já adotadas e de transição entre
determinados níveis de maturidade vão sendo aprimoradas e/ou substituídas por
práticas de nível de maturidade maior no decorrer do tempo.
A segunda limitação elencada refere-se à listagem e consolidação dos desafios
inerentes ao método Kanban constatados em referências bibliográficas anteriores à
pesquisa-ação.

Tal listagem e

consolidação se utilizou enfaticamente da

interpretação do pesquisador sobre os desafios encontrados. Isso significa que
demais leitores, ao tentar utilizar estes mesmos desafios em suas futuras pesquisas,
oriundos das mesmas fontes bibliográficas, poderão obter uma compreensão
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diferente dos mesmos e, por conseguinte, consolidar uma relação de obstáculos
com conteúdo divergente da apresentada neste trabalho.
Finalmente, há a limitação referente ao entendimento dos motivadores da
organização para a adoção das práticas do método Kanban, que só utilizou
informações providas por apenas um departamento da organização (Gerência de
Gestão de Portfólio, Projetos e Qualidade). Caso demais indivíduos de outros
departamentos fossem consultados sobre outros motivadores, a implementação
executada poderia atender a outros problemas da organização que não os
abordados na pesquisa-ação, oferecendo assim um conjunto de desafios mais rico e
com eventuais discrepâncias daquele apresentado.

5.3 Trabalhos futuros

As seguintes possibilidades de trabalhos futuros foram vislumbradas através da
realização da pesquisa-ação:
•

Realização de uma pesquisa-ação com enfoque

similar

a aqui

apresentada, mas realizada em pelo menos dois ciclos;
•

Trabalhos de pesquisa quantitativa ou qualitativa que procurem identificar
e analisar desafios além da visualização, associando-os a demais práticas
gerais do KMM;

•

Refinamento de práticas do KMM, procurando contribuir para o
estabelecimento de um guia para a implantação de práticas do método
Kanban em desenvolvimento de software;

•

Pesquisas que explorem e experimentem a automatização de criação e
atualização de cartões kanban; e

•

Desenvolvimento e experimentação de novas formas de visualização e
gestão de fluxos não-lineares.

A primeira possibilidade refere-se à realização de pequisa-ação semelhante a
aqui apresentada, porém utilizando pelo menos dois ciclos, para avaliação mais
precisa dos efeitos reais das ações efetuadas na pesquisa no interior da
organização.
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A segunda possibilidade citada refere-se a trabalhos de pesquisa-ação futuros
que elenquem desafios para as práticas de limitação de WIP, gerenciamento de
fluxo, explicitação de políticas, implementação de laços de feedback e melhoria
colaborativa com evolução experimental, ou seja, as demais práticas gerais além da
visualização encontrada no KMM.
Já a extensão de práticas do KMM refere-se a adicionar a ele mais práticas
gerais ou específicas além das já encontradas em seu conteúdo. De acordo com
Anderson e Bozheva (2018), é possível estender o KMM publicado de duas formas:
•

Mapeando práticas adicionais ao modelo existente, publicando-as
coletivamente como uma extensão do modelo de maturidade Kanban
(Kanban Maturity Model Extension, ou KMMX); e

•

Ampliando o modelo existente com práticas gerais adicionais e, em
seguida, mapeando práticas específicas e níveis de maturidade para
estas novas práticas gerais adicionais.

Considerando este aspecto, a confirmação da falta de treinamentos como um
desafio importante para a implementação do método Kanban, não só na pesquisaação apresentada neste trabalho, como em demais referências bibliográficas,
justifica a adição de uma prática geral ao KMM que tenha como tema central práticas
específicas de treinamentos e coaching necessários.
A dificuldade de atualização dos cartões nos quadros kanban, tanto no seu
conteúdo quanto em sua posição nas colunas representativas de etapas, estimula o
desenvolvimento e experimentação de automações que criem ou atualizem os
cartões, sem necessidade de intervenção humana. Algumas automações já são
disponíveis em plataformas de kanban digital, como JIRA e Kanbanize, o que
viabiliza a execução de pesquisas que abordem esta temática em profundidade. Tais
futuros trabalhos poderiam também avaliar se tais automações interferem ou não na
colaboração entre os indivíduos viabilizada através das práticas do método Kanban.
Finalmente, o contraste entre a não-linearidade dos fluxos de trabalho de
desenvolvimento de software e a linearidade de representação dos quadros kanban,
mesmo que não inviabilize a adoção das práticas do KMM, pode também ser
explorado em pesquisas futuras com o intuito de responder as seguintes perguntas:
É possível representar e gerir fluxos de trabalho não-lineares e complexos, que
contenham conexões imprevisíveis entre etapas, através de outras maneiras que
não sejam quadros kanban, e que ao mesmo tempo forneçam todos os méritos de
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visualização do trabalho e mensurações que o método Kanban já provê? Esta nova
maneira de visualizar e gerir os fluxos seria produtiva e viável, ou complexa demais
para que as equipes consigam trabalhar utilizando-a?
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APÊNDICES
APÊNDICE A – LISTA DE DESAFIOS ESPECÍFICOS PARA O MÉTODO KANBAN
Id do
desafio
específico

Nome do desafio
específico

Descrição do
desafio específico

Título da
origem

DE1

Gestão não
preparada para o
novo método

Os gerentes das
equipes, por mais
que apoiem a
adoção das práticas
do método Kanban,
não as executam
corretamente por
falta treinamentos,
de experiência
prévia com as
mesmas ou má
compreensão de
seus objetivos e
benefícios.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

DE2

A falta de
conhecimento sobre
as práticas do
Falta de
método Kanban,
entendimento
seus objetivos e
sobre os conceitos benefícios
do Kanban e
dificultaria sua
práticas
adoção, assim
como a falta de
treinamentos sobre
o tema.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

DE3

O fato da
comunicação entre
uma equipe e seu
respectivo cliente
não poder ser
efetuada de
maneira
transparente,
precisando de
aprovações prévias
de gestores para
exposição de dados
sobre o andamento
das atividades,
representaria um
desafio para a
adoção de práticas
do método Kanban.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

Comunicação
gerenciada entre
clientes e equipes

Autor

Ano

(cont.)

97

(cont.)

DE4

DE5

8DE6

DE7

Dificuldade em
mudar a cultura
organizacional

Mesmo com a
diretriz dada às
equipes para
utilizarem as
práticas do método
Kanban, os
indivíduos as
ignorariam ou
voltariam a realizar
práticas do seu
antigo modo de
trabalho, por força
do hábito ou por
características
impostas pelo seu
ambiente e cultura
organizacional.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

Falta de práticas
que suportem o
uso do Kanban

O método Kanban
já adotado por uma
equipe, mesmo que
parcialmente,
começaria a ser
abandonado ou
ignorado pela
ausência de
práticas com a
finalidade de
sustentar o seu uso.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

Falta de
treinamento

A falta de
treinamento para os
colaboradores de
uma organização,
dentro e fora da
equipe, assim como
para seus
respectivos
fornecedores,
dificultaria a adoção
de práticas do
método Kanban.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

Falta de
conhecimento de
gestão

A falta de
treinamento para os
colaboradores de
uma organização,
assim como para
seus respectivos
fornecedores,
dificultaria a adoção
de práticas do
método Kanban.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

(cont.)
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(cont.)

DE8

A falta de
treinamento e
acompanhamento
para os
colaboradores de
Falta de
uma organização,
orientações para
dentro e fora da
entender o Kanban
equipe, assim como
e sua
para seus
implementação
respectivos
fornecedores,
dificultaria a adoção
de práticas do
método Kanban.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

DE9

Dificuldades para
mensurar
performance
usando métricas

A falta de
ferramentário
necessário para
armazenamento de
dados relativos às
métricas de
performance, ou a
dificuldade em
colher de forma
frequente as
métricas através
dos quadros
kanban,
representariam
desafios para a
adoção práticas de
mensuração de
performance do
método Kanban.
Haveria também
dificuldade para
definir valores
considerados como
ideais para
classificar uma
mensuração colhida
como boa ou ruim.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

Motivar equipes
para adotar novas
práticas

O fato das equipes
não conhecerem os
motivos pelos quais
deveriam praticar o
método Kanban,
simplesmente não
acreditarem em sua
aplicabilidade
dentro do contexto
organizacional no
qual estão
inseridas, ou não
possuírem um
profissional para
motivá-las a fazê-lo.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

DE10

(cont.)

99
(cont.)
dificultaria a sua
adoção.

DE11

Troca de tarefas e
fluxo de trabalho
imprevisível

O domínio de
atuação inerente à
equipe seguiria
fluxos de trabalho
não lineares e
complexos demais a
ponto de não
conseguirem ser
conduzidos com
práticas e quadros
do método Kanban .
Além disso, a
chegada
imprevisível de
atividades para a
equipe
representaria um
desafio para o
método Kanban.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

DE12

A já existência de
práticas relativas a
frameworks ágeis
Integração
em uma equipe
complicada e
dificultaria a adoção
custosa entre o
das práticas
Kanban e técnicas kanban, devido à
ágeis existentes
necessidade de
integração custosa
e complicada entre
elas.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

DE13

Mudança cultural
na organização

Mesmo com a
diretriz dada às
equipes para
utilizarem as
práticas do método
Kanban, inclusive
através de
treinamentos, os
indivíduos as
ignorariam ou
voltariam a realizar
práticas do seu
antigo modo de
trabalho, por força
do hábito ou por
características
impostas pelo seu
ambiente e cultura
organizacional

(cont.)
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(cont.)

DE14

As práticas do
método Kanban
seriam ignoradas,
executadas
erroneamente ou
sua maturidade não
Falta de mão de
seria elevada caso
obra especializada
não houvessem
em Kanban e
pessoas disponíveis
treinamentos
às equipes para
ensinar o método
Kanban e
acompanhar os
times durante sua
utilização.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

DE15

Falta de
entendimento
profundo sobre
Lean

A equipe
desconheceria a
importância dos
conceitos de
eliminação de
desperdícios do
Lean, assim como
seu relacionamento
com as práticas do
método Kanban, por
falta de treinamento
ou experiência
prévia. Dessa
forma, a equipe
ficaria
desestimulada a
usar o método
Kanban por
desconhecer seus
reais benefícios
relacionados com o
Lean.

Kanban in
Software
Engineering: A
Systematic
Mapping Study

Muhammad Ovais
Ahmad, Kieran
Conboy, Denis
Dennehy, Markku
Oivo

2018

Identidade sendo
mudada ou
atacada

Indivíduos e
equipes poderiam
resistir à adoção
das práticas do
método Kanban
perante ao fato de
terem de mudar
seus papéis e
responsabilidades
para que isso
aconteça. Por
exemplo, se a
simulação e a
previsão
probabilística forem
introduzidas no
ambiente,
substituindo uma
prática de

Kanban
Maturity Model

David J Anderson,
Teodora Bozheva

2018

DE16

(cont.)
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(cont.)
planejamento e
estimativa, a pessoa
responsável pelo
planejamento ou
estimativa pode se
sentir atacada ou
diminuída.

DE17

DE18

DE19

Medo da
incompetência

Os membros de
uma equipe não
apoiariam a adoção
das práticas do
método Kanban
pelo temor de ainda
não serem capazes
de executá-las,
parecendo
incompetentes
perante outros
integrantes da
organização.

Kanban
Maturity Model

David J Anderson,
Teodora Bozheva

2018

Falha ao entender
a casualidade
entre as práticas
efetuadas e
resultados obtidos

Por exemplo, a
adoção de práticas
do método Kanban
por uma equipe
seria desestimulada
pela falha ao
reconhecer que os
insumos puramente Kanban
especulativos
Maturity Model
utilizados nos seus
planejamentos
acarreta na sua
incapacidade em
atender as
expectativas de seu
cliente.

David J Anderson,
Teodora Bozheva

2018

Falha em
considerar a
escala

A adoção de
práticas do método
Kanban seria
desestimulada pela
não percepção de
que certas práticas
que funcionariam
Kanban
para equipes
Maturity Model
pequenas não
necessariamente
funcionariam
também para
múltiplas equipes ou
equipes de grande
porte.

David J Anderson,
Teodora Bozheva

2018

(cont.)

102

(cont.)

DE20

DE21

DE22

DE23

Líderes resistiriam à
adoção de novas
práticas do método
Kanban de maior
Falha ao
nível de maturidade
reconhecer o nível
devido ao fato de
de maturidade de
não reconhecerem
um mercado
que o mercado no
específico,
qual estão inseridos Kanban
impedindo a
exige uma maior
Maturity Model
adequação do
maturidade de
nível de
práticas
maturidade da
organizacionais,
organização para
necessárias para
o mesmo
que continuem
atendendo às
expectativas dos
clientes.

David J Anderson,
Teodora Bozheva

2018

Resistência a
mudança

As práticas do
método Kanban
poderiam estimular
ou resultar em
mudanças
comportamentais,
de fluxo de trabalho,
de composição das
equipes e de papéis
e responsabilidades
de uma
determinada
organização,
aspectos
indesejados por
certos indivíduos, os
quais por sua vez
tenderiam a resistir
à adoção do método
Kanban.

Scaling Agile in
Large
Organizations: Martin Kalenda,
Practices,
Petr Hyna, Bruno
Challenges and Rossi
Success
Factors

2018

Ambiente
distribuído

O fato de equipes
estarem fisicamente
distantes
dificultariam a
adoção de práticas
do método Kanban.
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Practices,
Petr Hyna, Bruno
Challenges and Rossi
Success
Factors

2018

Garantia da
qualidade

Este desafio referese à perda de
qualidade do código
do software
produzido devido à
novas
responsabilidades
assumidas pela
equipe, pressão
imposta referente a
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Rossi
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Factors
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DE24

DE25

DE26

DE27

DE28

Integração com
práticas não ágeis

Falta de
conhecimento

Pressão
exacerbada

Falta de
comprometimento

Hierarquia de
requisitos

prazos a serem
atingidos e falta de
definição do
conceito de "pronto"
para as entregas
efetuadas. Essa
perda de qualidade
representaria um
desafio para a
continuidade do
exercício das
práticas do método
Kanban.
Quando as equipes
de um determinado
ambiente de
trabalho não
utilizam frameworks
ágeis, as práticas
do método Kanban
seriam mais
desafiadoras de
serem empregadas
do que num cenário
onde as equipes já
estivessem
habituadas com
eles.
A falta de
conhecimento sobre
as práticas do
método Kanban,
seus objetivos e
benefícios
dificultaria sua
adoção, assim
como a falta de
treinamentos sobre
o tema.
A pressão dos
prazos para finalizar
atividades faria com
que equipes
ignorassem as
práticas do método
Kanban.
A falta de
comprometimento
dos integrantes de
uma equipe em
realizar as práticas
do método Kanban
dificultaria sua
adoção de maneira
sustentável.
A hierarquia de
requisitos utilizada
pelas equipes de
um determinado
ambiente
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Success
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DE29

DE30

DE31

Medição de
progresso

Equipes
distribuídas

Dividir features
entre equipes de
desenvolvimento

organizacional
ofereceria desafios
para práticas do
Método Kanban,
pela sua
variabilidade entre
equipes ou
complexidade de
representação.
A constante
exigência para que
haja medição de
progresso da
execução de
demandas, como
status report de
projetos,
representaria um
desafio para a
adoção de práticas
do método Kanban
pela equipe.
Equipes localizadas
em diferentes locais
de trabalho
representariam um
desafio para a
adoção das práticas
kanban, pois dada a
distância física entre
os indivíduos, seria
mais difícil as
pessoas
visualizarem o
trabalho umas das
outras e
gerenciarem o fluxo
de trabalho de
múltiplos times
consistentemente.
Quando uma
feature necessita
ser desenvolvida, as
atividades
necessárias para
finalizá-la podem
ser distribuídas
entre várias equipes
distintas. A
dificuldade da
visualização e o
gerenciamento
dessas atividades,
causada pela
distribuição das
atividades entre
várias equipes
diferentes,
representaria um
desafio para a

Success
Factors
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adoção das práticas
do método Kanban.

DE32

DE33

Quando houvesse
diferentes equipes
de desenvolvimento
atuando em uma
mesma frente de
trabalho, seria difícil
definir um WIP limit
para as equipes
Definir WIP limits
como um todo, pois
para as equipes de cada grupo de
desenvolvimento
pessoas teriam
dinâmicas e práticas
de trabalho
diferentes. Essa
dificuldade
representaria um
desafio para a
adoção do método
Kanban.
Features de grande
porte impediriam
uma correta
visualização das
atividades
efetuadas, por as
resumirem em
apenas um item de
trabalho a ser
visualizado no
quadro Kanban.
Como
consequência,
gerenciar o fluxo de
Possibilidade de
trabalho relativo a
grandes features
estas atividades
obstruírem o fluxo também seria
dificultoso,
representando um
desafio para a
adoção de práticas
do método Kanban.
Na descrição desse
desafio, no artigo de
origem, não foi
descrita definição
específica e
quantitativa do
termo "grande
porte" referente às
features.
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DE34

DE35

DE36

DE37

Perspectiva dos
gestores de
produto sobre o
WIP Limit

Visualização do
trabalho de
equipes

Preparação das
features

Perda de
detalhamento
sobre o trabalho
sendo efetuado
pela equipe

Os gestores de
produto
empregariam
pressão para que as
equipes
executassem suas
atividades deixando
de respeitar os WIP
limits estabelecidos,
oferecendo um
desafio para a
prática de limitação
de trabalho em
progresso do
método Kanban.
A dificuldade de
uma equipe
visualizar o trabalho
sendo efetuado por
outras equipes,
independentemente
da distância física
entre elas,
dificultaria a adoção
das práticas de
visualização do
método Kanban.
Uma feature mal
especificada, com
especificação
desatualizada ou
com entendimento
dúbio, causaria
dificuldades para a
prática de
gerenciamento do
fluxo do método
Kanban, devido ao
número excessivo
de alterações no
item de trabalho
representativo de tal
feature.
Ao utilizar apenas
um tipo de quadro
Kanban, designado
para ser adotado
por todas as
equipes da
organização,
haveria a
possibilidade de
atividades
importantes
executadas
deixariam de ser
visualizadas,
representando um
desafio para as
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práticas de
visualização do
método Kanban.

DE38

DE39

DE40

DE41

Pressão de
negócios

Fixar limites
levando em conta
o tamanho das
features

Falta de
experiência com o
método Kanban

Dificuldade em
gerenciar o WIP

Os WIP limits
deixariam de ser
respeitados pelas
equipes diante de
pressão imposto por
gerentes de produto
e gerentes de
programa,
dificultando a
prática "Limitar o
WIP" do método
Kanban.
Trabalhar com
features de
tamanho grande
requeririram um
WIP limit menor do
que trabalhar com
features de
tamanho pequeno.
Tal característica
dificultaria a adoção
de prática "Limitar o
WIP" do método
Kanban, oferecendo
obstáculos para a
abordagem de um
WIP limit fixo.
A falta de
experiência com o
método Kanban
faria com que as
equipes de um
determinado
ambiente
organizacional
ignorassem ou
abordassem
erroneamente suas
práticas, mesmo
com algum
conhecimento
prévio sobre
Kanban, seus
objetivos e
benefícios.
As equipes teriam
dificuldade em
gerenciar seu work
in progress, ou seja,
a quantidade de
tarefas efetuadas
simultaneamente,
mesmo já tendo
inserido em sua
rotina de trabalho as
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DE42

DE43

DE44

DE45

práticas do método
Kanban. A causa
raiz dessa
dificuldade seria a
ausência de
experiência prévia
com o método
Kanban.
As equipes teriam
dificuldade em
priorizar suas
tarefas mesmo
passando a utilizar
as práticas do
método Kanban,
Dificuldade de
como também em
escolher as tarefas respeitar a
a serem feitas por priorização
prioridade
estabelecida ao
executá-las. A
causa raiz dessa
dificuldade seria a
ausência de
experiência prévia
com o método
Kanban.
A falta de
conhecimento sobre
as práticas do
método Kanban,
Falta de
seus objetivos e
conhecimento e
benefícios
treinamento
dificultaria sua
especializado
adoção, assim
como a falta de
treinamentos sobre
o tema.
A falta de visão da
equipe sobre as
estratégias do
produto a ser
desenvolvido, assim
como as
Falta de clareza na
funcionalidades que
visão e roadmap
deverão ser
de produtos
efetuadas
futuramente,
representariam
desafios para a
adoção das práticas
do método Kanban.
Mesmo com a
diretriz dada às
equipes para
Times tendem a
utilizarem as
usar o método
práticas do método
antigo de trabalho Kanban, os
indivíduos as
ignorariam ou
voltariam a realizar
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DE46

DE47

DE48

Equipes sem
automia ou
habilidade para
tomar decisões

Falta de
colaboração de
clientes e
fornecedores

Indisposição das
equipes em seguir
o Kanban

práticas do seu
antigo modo de
trabalho, por força
do hábito ou por
características
impostas pelo seu
ambiente e cultura
organizacionais.
Equipes que
dependem de
profissionais de
maior grau
hierárquico para
tomar decisões
sobre qual tarefa
realizar primeiro e
quais
funcionalidades
devem ser
desenvolvidos ou
não, além de
carecerem de
técnicas para
tomada de decisões
em consenso,
teriam mais
dificuldade para
utilizar as práticas
do método Kanban
em seu dia a dia.
Clientes e
fornecedores
atrapalhariam a
adoção das práticas
do método Kanban
ignorando-as,
executando-as
incorretamente ou
deixar de empregar
o envolvimento
necessário no fluxo
de trabalho de uma
equipe para exercêlas.
Por não saber os
objetivos e
benefícios das
práticas do método
Kanban, ou ainda
estarem habituados
com a maneira
antiga de trabalhar,
a equipe não
seguiria as
diretrizes do
Kanban.
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DE49

DE50

DE51

DE52

A inserção das
práticas do método
Kanban de maneira
repentina e não
Falta de
planejada no fluxo
planejamento para
de trabalho das
adoção do Kanban
equipes
representaria um
desafio para a
adoção do Kanban.
Os gerentes das
equipes não
apoiariam a adoção
das práticas do
Falta de apoio
método Kanban por
gerencial para o
temor de ainda não
uso do Kanban
serem capazes de
executá-las ou por
não conhecerem
seus reais objetivos
e benefícios.
A necessidade de
previsibilidade de
entregas de tarefas
e demandas
representaria um
fator de resistência
Diminuição da
para a adoção das
previsibilidade
práticas do método
Kanban, o qual
empregaria no
ambiente uma
diminuição da
previsibilidade de
término das tarefas.
A comunicação
pouco frequente,
nula ou dificultosa
entre as pessoas de
equipes diferentes
ou até mesmo de
dentro mesma
equipe, causada por
Comunicação
motivadores
trabalhosa entre a pessoais de cada
equipe ou entre
indivíduo, ritmo de
equipes diferentes trabalho intenso ou
ausência de
periodicidade de
reuniões de
comunicação,
representariam um
desafio para as
práticas do método
Kanban.
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DE53

DE54

DE55

DE56

DE57

A ausência de
materiais físicos
para representar os
quadros com os
Ferramentas e
cartões kanban, ou
tecnologias
ferramenta digital
inapropriadas para para auxiliar as
o Kanban
práticas do método
Kanban,
representaria um
desafio para sua
adoção.
O fato do cliente
estar
geograficamente
distante, ou sem
envolvimento no
Falta da presença
fluxo de trabalho de
do cliente
uma equipe,
representaria um
desafio para as
práticas do método
Kanban.
Os gerentes das
equipes não
apoiariam a adoção
das práticas do
método Kanban por
Falta de apoio da
temor de ainda não
gestão
serem capazes de
executá-las ou por
não conhecerem
seus reais objetivos
e benefícios.
O domínio de
atuação inerente à
equipe seguiria
fluxos de trabalho
Incompatibilidade
não lineares e
do domínio de
complexos demais a
negócio com o
ponto de não
método Kanban
conseguirem ser
conduzidos com
práticas e quadros
do método Kanban.
Haveria dificuldade
para definir as
métricas de
Definição de
desempenho de
métricas para
uma equipe e seus
avaliar o
respectivos valores
desempenho é
considerados como
difícil.
ideais, para
classificar uma
performance como
boa ou ruim.
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DE58

Falta de padrões,
princípios e
diretrizes para
abordagem do
método Kanban

DE59

Necessidade de
reorganização e
reestruturação de
equipes de
desenvolvimento
de software

Fonte: Elaborado pelo autor.

Não há uma
definição padrão da
abordagem do
Kanban, nem uma
clara definição de
seus elementos
para o
desenvolvimento de
software. Há falta
de detalhes e
ausência de
diretrizes sobre
como ele pode ser
utilizado nas
organizações de TI,
assim como são
ausentes os
princípios
orientadores sobre
como seus
diferentes
elementos podem
ser introduzidos.
O uso do método
Kanban
eventualmente,
exigiria que equipes
responsáveis pelo
desenvolvimento de
soluções de
software fossem
reorganizadas e
reestruturadas, o
que representaria
um desafio para a
adoção do método.

The kanban
approach,
between agility Osama Al Baik,
and leanness: a James Miller
systematic
review

2014
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APÊNDICE B – LISTA DE DESAFIOS CONSOLIDADOS PARA O MÉTODO
KANBAN
Desafio
consolidado /
Código do desafio
Descrição do desafio consolidado
nome abordado na
pesquisa-ação

Ausência de treinamentos sobre as
práticas do método Kanban, antes e
durante sua adoção, que expliquem
seus objetivos, benefícios e que
orientem sua utilização.

Código do
desafio
específico
DE1
DE10
DE14
DE15
DE2
DE25
DE43
DE45
DE49
DE50
DE55
DE6
DE7
DE8

D1

Ausência de
treinamentos

D2

Ausência de acompanhamento da
execução das práticas método Kanban DE5
Ausência de
no dia a dia de trabalho das equipes,
acompanhamento
mesmo após treinamentos já terem sido
e manutenção das
aplicados, de forma a evoluir sua
práticas do método
maturidade, orientar seu uso, assim
Kanban
DE10
como motivar constantemente a
utilização do método Kanban.

D3

DE1
DE15
DE2
DE25
DE40
DE41
DE42
DE43
DE45
DE7

D4

Ausência de
experiência prévia

Ausência de experiência prévia de
membros da equipe com as práticas do
método Kanban.

Temor às
mudanças
empregadas pelo
método Kanban

Temor de que novos papéis e
responsabilidades, assim como novos
fluxos de trabalho e estruturas
organizacionais, ameacem a atual
performance profissional ou cargos
conquistados, sejam por equipes
inteiras ou indivíduos isolados. Também
representa o medo de adquirir e
aparentar incompetência profissional
perante o período de aprendizado de
novas práticas do método Kanban.

DE16
DE17
DE21
DE50
DE55
(cont.)
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Não linearidade de
D5
fluxos de trabalho

Integração
complicada e custosa
D6 entre o Kanban e
técnicas ágeis
existentes

Os quadros do método Kanban ilustram sempre etapas
consecutivas e lineares. Tal representação não
expressaria a real execução das tarefas efetuadas,
dificultando o uso do método.

A já existência de práticas relativas a frameworks ágeis
em uma equipe dificultaria a adoção das práticas
kanban, devido à necessidade de integração custosa e
complicada entre elas.

Quando as equipes de um determinado ambiente de
Integração dificultosa trabalho não utilizam frameworks ágeis, as práticas do
D7 com práticas não
método Kanban seriam mais desafiadoras de serem
ágeis
empregadas do que num cenário onde as equipes já
estivessem habituadas com eles.

DE11

DE56

DE12

DE24

Falta de clareza na
D8 visão e roadmap de
produtos

A falta de visão da equipe sobre as estratégias do
produto a ser desenvolvido, assim como sobre as
funcionalidades que deverão ser efetuadas futuramente, DE44
representariam desafios para a adoção das práticas do
método Kanban.

Equipes sem
autonomia ou
D9
habilidade para
tomar decisões

Equipes que dependem de profissionais de maior grau
hierárquico para tomar decisões sobre qual tarefa
realizar primeiro e quais funcionalidades devem ser
desenvolvidos ou não, além de carecerem de técnicas
para tomada de decisões em consenso, teriam mais
dificuldade para utilizar as práticas do método Kanban
em seu dia a dia.

DE46

Clientes e fornecedores atrapalhariam a adoção das
Falta de colaboração práticas do método Kanban ignorando-as, executandoD10 de clientes e
as incorretamente ou deixar de empregar o envolvimento DE47
fornecedores
necessário no fluxo de trabalho de uma equipe para
exercê-las.

(cont.)
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D11

Comunicação
trabalhosa entre a
equipe ou entre
equipes diferentes

A comunicação pouco frequente, nula
ou dificultosa entre as pessoas de
equipes diferentes ou até mesmo de
dentro mesma equipe, causada por
motivadores pessoais de cada
indivíduo, ritmo de trabalho intenso ou
ausência de periodicidade de reuniões
de comunicação, representariam um
desafio para as práticas do método
Kanban.

D12

Ferramentas e
tecnologias
inapropriadas para
o Kanban

A ausência ou limitações relativas a
materiais físicos ou ferramenta digital
para auxiliar as práticas do método
Kanban, inclusive as de visualização,
representaria um desafio para sua
adoção.

DE53

Falta da presença
do cliente

O fato do cliente, solicitante da
iniciativa, estar geograficamente
distante, ou sem envolvimento no fluxo
de trabalho de uma equipe,
representaria um desafio para as
práticas do método Kanban.

DE54

Redução da
previsibilidade

A necessidade de previsibilidade de
entregas de tarefas e demandas
representaria um fator de resistência
para a adoção das práticas do método DE51
Kanban, o qual empregaria no ambiente
uma diminuição da previsibilidade de
término das tarefas.

D15

Comunicação
excessivamente
gerenciada entre
clientes e equipes

O fato da comunicação entre uma
equipe e seu respectivo cliente não
poder ser efetuada de maneira
transparente, precisando de aprovações
prévias de gestores para exposição de DE3
dados sobre o andamento das
atividades, representaria um desafio
para a adoção de práticas do método
Kanban.

D16

Dificuldade em
mudar a cultura
organizacional

Mesmo com a diretriz dada às equipes
para utilizarem as práticas do método
Kanban, inclusive através de
treinamentos, os indivíduos as

D13

D14

DE52

DE4
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ignorariam ou voltariam a realizar
práticas do seu antigo modo de
trabalho, por força do hábito ou por
características impostas pelo seu
ambiente e cultura organizacional.

DE13

Falha ao entender
a casualidade
entre as práticas
efetuadas e
resultados obtidos

Por exemplo, a adoção de práticas do
método Kanban por uma equipe seria
desestimulada pela falha ao reconhecer
que os insumos puramente
DE18
especulativos utilizados nos seus
planejamentos acarreta na sua
incapacidade em atender as
expectativas de seu cliente.

D18

Falha em
considerar a
escala

A adoção de práticas do método
Kanban seria desistimulada pela não
percepção de que certas práticas que
funcionariam para equipes pequenas
não necessariamente funcionariam
também para múltiplas equipes ou
equipes de grande porte.

D19

Falha ao
reconhecer o nível
de maturidade de
um mercado
específico,
impedindo a
adequação do
nível de
maturidade da
organização para o
mesmo

Líderes resistiriam à adoção de novas
práticas do método Kanban de maior
nível de maturidade devido ao fato de
não reconhecerem que o mercado no
DE20
qual estão inseridos exige uma maior
maturidade de práticas organizacionais,
necessárias para que continuem
atendendo às expectativas dos clientes.

D17

D20

D21

Equipes em
ambientes físicos
diferentes

Hierarquia de
requisitos
complexa e /ou
difícil de
representar nos
quadros kanban

Equipes localizadas em diferentes
locais de trabalho representariam um
desafio para a adoção das práticas
kanban, pois dada a distância física
entre os indivíduos, seria mais difícil as
pessoas visualizarem o trabalho umas
das outras e gerenciarem o fluxo de
trabalho de múltiplos times
consistentemente.
A hierarquia de requisitos utilizada
pelas equipes de um determinado
ambiente organizacional ofereceria
desafios para práticas do método
Kanban, por variar demais entre
equipes e/ou oferecer complexidade de
representação através de quadros
Kanban.

DE19

DE22

DE30

DE28
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D22

D23

D24

Mensuração de
performance
dificultosa de ser
efetuada

A constante exigência para que
haja medição de progresso da
execução de demandas, como
DE29
status report de projetos,
representaria um desafio para a
adoção de práticas do método
Kanban pela equipe, pela falta de
ferramentas necessárias para
armazenamento de dados
relativos às métricas de
DE9
performance, ou a dificuldade em
colher de forma frequente as
métricas através dos quadros
kanban. Haveria também
dificuldade para definir as métricas
de desempenho de uma equipe e
seus respectivos valores
DE57
considerados como ideais, para
classificar uma performance como
boa ou ruim.

Pressão exacerbada

DE26
A pressão dos prazos para
finalizar atividades faria com que
equipes ignorassem as práticas do DE34
método Kanban, principalmente a
adoção de WIP limits.
DE38

Falta de
comprometimento e
trabalho em equipe

A falta de comprometimento dos
integrantes de uma equipe em
realizar as práticas do método
Kanban dificultaria sua adoção de
maneira sustentável. Essa falta de
comprometimento e desestímulo à
equipe seria causada pela
mudança constante e/ou errônea
de User Stories, assim como pela
presença de especialistas que não DE27
estivessem interessados em
conhecer as atividades dos
demais colegas de equipe, sem a
visão do objetivo em comum dos
projetos e sem compartilhar suas
habilidades e conhecimentos,
agindo unicamente em prol do
término de suas atividades e
interesses individuais.
(cont.)
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D25

D26

D27

D28

Este desafio refere-se à perda de
qualidade do código do software
produzido devido à novas
responsabilidades assumidas pela
equipe, pressão imposta referente
Garantia da
a prazos a serem atingidos e falta
qualidade difícil de
de definição do conceito de
DE23
ser sustentada
"pronto" para as entregas
efetuadas. Essa perda de
qualidade representaria um
desafio para a continuidade do
exercício das práticas do método
Kanban.
Quando uma feature necessita ser
desenvolvida, as atividades
necessárias para finalizá-la podem
ser distribuídas entre várias
Divisão dificultosa de equipes distintas. A dificuldade da
features entre
visualização e o gerenciamento
DE31
equipes de
dessas atividades, causada pela
desenvolvimento
distribuição das atividades entre
várias equipes diferentes,
representaria um desafio para a
adoção das práticas do método
Kanban.
Quando houvesse diferentes
equipes de desenvolvimento
atuando em uma mesma frente de
trabalho, seria difícil definir um
Dificuldade em definir
WIP limit para as equipes como
WIP limits para as
um todo, pois cada grupo de
DE32
equipes de
pessoas teriam dinâmicas e
desenvolvimento
práticas de trabalho diferentes.
Essa dificuldade representaria um
desafio para a adoção do método
Kanban.

Possibilidade de
grandes features
obstruírem o fluxo

Features de grande porte
impediriam uma correta
visualização das atividades
efetuadas, por as resumirem em
apenas um item de trabalho a ser
visualizado no quadro Kanban.
Como consequência, gerenciar o
fluxo de trabalho relativo a estas
atividades também seria
dificultoso, representando um
desafio para a adoção de práticas
do método Kanban. Na descrição
desse desafio, no artigo de
origem, não foi descrita definição
específica e quantitativa do termo
"grande porte" referente às
features.

DE33
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Dificuldade de
visualização do
trabalho de outras
equipes

A dificuldade de uma equipe
visualizar o trabalho sendo
efetuado por outras equipes,
independentemente da distância
física entre elas, dificultaria a
adoção das práticas de
visualização do método Kanban.

D30

Entendimento dúbio
e/ou má
especificação das
features a serem
desenvolvidas pela
equipe

Uma feature mal especificada, com
especificação desatualizada ou
com entendimento dúbio, causaria
dificuldades para a prática de
gerenciamento do fluxo do método DE36
Kanban, devido ao número
excessivo de alterações no item de
trabalho representativo de tal
feature.

D31

Ao utilizar apenas um tipo de
quadro Kanban, designado para
ser adotado por todas as equipes
Perda de
da organização, haveria a
detalhamento sobre
possibilidade de atividades
DE37
o trabalho sendo
importantes executadas deixariam
efetuado pela equipe
de ser visualizadas, representando
um desafio para as práticas de
visualização do método Kanban.

D32

Dificuldade em fixar
WIP limits levando
em conta o tamanho
das features

Trabalhar com features de
tamanho grande requeririram um
WIP limit menor do que trabalhar
com features de tamanho
pequeno. Tal característica
DE39
dificultaria a adoção de prática
"Limitar o WIP" do método Kanban,
por oferecer obstáculos para a
abordagem de um WIP limit fixo.

D33

Não há uma definição padrão da
abordagem do Kanban, nem uma
clara definição de seus elementos
para o desenvolvimento de
Falta de padrões,
software. Há falta de detalhes e
princípios e diretrizes ausência de diretrizes sobre como
para abordagem do
ele pode ser utilizado nas
método Kanban
organizações de TI, assim como
são ausentes os princípios
orientadores sobre como seus
diferentes elementos podem ser
introduzidos.

D29

DE35

DE58
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Necessidade de
reorganização e
reestruturação de
D34
equipes de
desenvolvimento de
software

D35

Chegada de tarefas não
previstas pela equipe

Fonte: Elaborado pelo autor.

O uso do método Kanban eventualmente, exigiria
que equipes responsáveis pelo desenvolvimento de
soluções de software fossem reorganizadas e
reestruturadas, o que representaria um desafio para
a adoção do método. Aqui, a terminologia “equipes
de desenvolvimento de software” não se restringe
somente aos indivíduos que codificam a solução.

DE59

A chegada repentina e espontânea de atividades
jamais previstas pela equipe representaria um
desafio ao método Kanban.

DE11
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APÊNDICE C – DESAFIOS EMERGENTES IDENTIFICADOS DURANTE A
EXECUÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO
Código
do
desafio

N1

N2

Nome do desafio descoberto

Dificuldade de atualização de
cartões kanban

Desconhecimento do sistema
de quadros e cartões kanban
específico da companhia

Detalhamento do desafio descoberto
Dificuldade de atualização de cartões kanban
perante um ou mais dos seguintes motivos
possíveis:
1) Alto dinamismo de mudanças de requisitos
2) Prática de contrato de escopo fixo, a qual
pode requerer maior detalhamento na descrição
de cartões de atividades, e consecutivamente,
mais alterações em caso de mudanças
3) Alto WIP por pessoa, e consecutivamente,
mais cartões para serem atualizados de uma só
vez e em curto espaço de tempo.
4) Troca constante de responsável pelo cartão
5) Ausência de reuniões, como a Kanban
Meeting e Replenishment Meeting, que ajudem
a manter os quadros atualizados
6) Relacionamento entre cartões
demasiadamente trabalhoso de ser efetuado,
devido à complexidade da hierarquia de
requisitos ou grande número de cartões
7) Ausência de responsável por atualizar um
cartão pai específico
Para este desafio, entende-se como
"atualização de cartões kanban" não só o
conteúdo do cartão em si, como também seu
posicionamento no quadro kanban (coluna no
qual deve ser posicionado).
Por mais que haja pessoas experientes com
práticas kanban na equipe, novos colaboradores
e consultores terceirizados precisariam
conhecer o sistema de quadros e cartões
específicos da companhia em questão para que
possam exercer corretamente as práticas do
método Kanban, inclusive as práticas de
visualização das atividades que estão sendo
efetuadas pela equipes. Tal conhecimento
incluía, entre outros fatores, como encontrar os
quadros a serem acessados na ferramenta
JIRA, o significado de cada coluna dentro de um
quadro específico e os envolvidos na criação e
atualização dos cartões.
(cont.)
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N3

Ausência de políticas
explícitas de funcionamento e
gestão de fluxo inerente ao
quadro visualizado

N4

Dificuldade em deixar os
quadros Kanban simples e
colaborativos entre equipes
diferentes

N5

Visualizar o verdadeiro WIP
atual de algum indivíduo ou
equipe específica

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ausência das práticas específicas presentes na
prática geral "Tornar políticas explícitas"
presentes no KMM, necessárias para melhor
compreensão das regras de requisição de
serviços e clareza sobre o funcionamento dos
processos visualizados através dos quadros
kanban. É importante salientar que este item
não se refere necessariamente somente à
ausência de políticas, como também à sua
divulgação e explicitação para as equipes.
Grande quantidade de quadro e cartões a
serem visualizados, com muitas colunas e
relacionamentos entre cartões, dificultando a
manutenção dos quadros, visualização e
capacidade dos mesmos em prover colaboração
entre os membros da equipe. Este desafio pode
estar relacionado com o desafio D16
(Dificuldade em mudar a cultura organizacional),
pois indivíduos podem se recusar a realizar um
design de quadros kanban que sejam
colaborativos por estarem envoltos em uma
cultura organizacional excessivamente
departamental, na qual julgam que os
indicadores e objetivos de sua área específica
importam mais do que a boa performance do
fluxo de trabalho como um todo.
Mesmo com a existência de quadros e cartões
kanban, a não linearidade e complexidade das
etapas do processo de desenvolvimento de
software por vezes torna a mensuração e
visualização do WIP de certos profissionais ou
equipes específicas desafiadora. Por exemplo,
durante a etapa de testes, por vezes somente a
equipe de testes está atuando, e já em outras
ocasiões, desenvolvedores também trabalham
corrigindo funcionalidades. Como saber
exatamente quando os desenvolvedores estão
atuando na etapa de testes? A contagem de
WIP visualizada nesta coluna refere-se, naquele
momento, à carga de trabalho da equipe de
desenvolvimento e testes, só da equipe de
desenvolvimento, ou só da equipe de testes?
Voltar cartões para as etapas específicas, de
forma a fornecer mais precisão para a contagem
do WIP, nem sempre é viável diante da grande
quantidade de loopings e dinamismo das
atividades de desenvolvimento de software.
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APÊNDICE D – QUANTIDADE DE PRÁTICAS EM QUE CADA DESAFIO
APARECEU
Código do desafio

Nome do desafio

Quantidade de
práticas em
que apareceu

N1

Dificuldade de atualização de cartões kanban

9

D1

Ausência de treinamentos

3

D2

Ausência de acompanhamento e manutenção
das práticas do método Kanban

3

D5

Não linearidade de fluxos de trabalho

3

D23

Pressão exacerbada

3

N2
D12
N4
D9
D16
D21
D29
D30
D34

N3
N5
D3
D4
D6
D7

Desconhecimento do sistema de quadros e
cartões kanban específico da companhia
Ferramentas e tecnologias inapropriadas para
o Kanban
Dificuldade em deixar os quadros Kanban
simples e colaborativos entre equipes
diferentes
Equipes sem autonomia ou habilidade para
tomar decisões
Dificuldade em mudar a cultura organizacional
Hierarquia de requisitos complexa e/ou difícil
de representar nos quadros kanban
Dificuldade de visualização do trabalho de
equipes
Entendimento dúbio e/ou má especificação das
features a serem desenvolvidas pela equipe
Necessidade de reorganização e
reestruturação de equipes de desenvolvimento
de software
Ausência de políticas explícitas de
funcionamento e gestão de fluxo inerente ao
quadro visualizado
Visualizar o verdadeiro WIP atual de algum
indivíduo ou equipe específica
Ausência de experiência prévia
Temor às mudanças empregadas pelo método
Kanban
Integração complicada e custosa entre o
Kanban e técnicas ágeis existentes
Integração dificultosa com práticas não ágeis

3
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
(cont.)
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D8
D10
D11

Falta de clareza na visão e roadmap de
produtos
Falta de colaboração de clientes e
fornecedores
Comunicação trabalhosa entre a equipe ou
entre equipes diferentes

0
0
0

D13

Falta da presença do cliente

0

D14

Redução da previsibilidade

0

D15
D17

Comunicação excessivamente gerenciada
entre clientes e equipes
Falha ao entender a casualidade entre as
práticas efetuadas e resultados obtidos

0
0

D18

Falha em considerar a escala

0

D19

Falha ao reconhecer o nível de maturidade de
um mercado específico, impedindo a
adequação do nível de maturidade da
organização para o mesmo

0

D20

Equipes em ambientes físicos diferentes

0

D22
D24
D25
D26
D27
D28
D31

Mensuração de performance dificultosa de ser
efetuada
Falta de comprometimento e trabalho em
equipe
Garantia da qualidade difícil de ser sustentada
Divisão dificultosa de features entre equipes de
desenvolvimento
Dificuldade em definir WIP limits para as
equipes de desenvolvimento
Possibilidade de grandes features obstruírem o
fluxo
Perda de detalhamento sobre o trabalho sendo
efetuado pela equipe

0
0
0
0
0
0
0

D32

Dificuldade em fixar WIP limits levando em
conta o tamanho das features

0

D33

Falta de padrões, princípios e diretrizes para
abordagem do método Kanban

0

D35

Chegada repentina e espontânea de atividades
jamais previstas pela equipe

0

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE E – SOLUÇÕES IDENTIFICADAS PARA OS DESAFIOS
Código
da
solução

Nome da solução

S1

Adotar somente informações
básicas sobre os itens de
trabalho nos cartões kanban

S2

Limitar o WIP por pessoa ou
por equipe

S3

Fornecer entendimento dos
objetivos estratégicos das
iniciativas e autonomia de
design de solução para as
equipes presentes nos
projetos

S4

Designar ou contratar
responsável para
acompanhar e auxiliar as
equipes durante a execução
de práticas do método
Kanban

S5

Oferecer treinamentos sobre
a importância do método
Kanban e suas práticas

S6

S7

Detalhamento da solução
Consiste em não detalhar demasiadamente o
escopo da tarefa a ser feita de maneira textual,
designando necessidades de alinhamento mais
profundo para serem realizadas via contato verbal
entre os indivíduos. Para que essa medida seja
efetiva, deve-se adotar preferencialmente
contratos com fornecedores que não sejam de
modalidade de escopo fixo, assim como realizar
documentações pos-mortem que não dependam
de descrições em cartões kanban, como, por
exemplo, documentation as code.
Limitar o WIP por pessoa ou por equipe via
práticas do KMM de limitação de WIP. Para a
visualização de cartões, esta solução faria com
que os indivíduos tivesse mais disponibilidade
para atualizar o conteúdo e/ou posição dos
cartões kanban nos quadros utilizados.
Consiste em prover entendimento dos objetivos
estratégicos das iniciativas e autonomia para as
equipes presentes nos projetos realizarem o
design das soluções responsáveis por atingi-los,
evitando assim a interferência tardia de decisões
de gerentes e diretores sobre soluções elaboradas
no decorrer das iniciativas.
Consiste em estabelecer um responsável para
acompanhar e ajudar as equipes a usarem os
quadros kanban de maneira efetiva e garantir a
integridade das práticas do método Kanban.

Consiste em oferecer treinamentos relativos aos
objetivos, princípios e valores do método Kanban,
assim como sobre suas práticas que estejam
sendo adotadas na organização.
Oferecer treinamentos e materiais de livre
consulta sobre o sistema de quadros kanban
utilizado na companhia, tanto para novos
Oferecer treinamentos e
colaboradores e prestadores de serviço
materiais de livre consulta
terceirizados, quanto para aqueles que já atuam
sobre o sistema de quadros na companhia. Por mais que certos indivíduos já
kanban utilizado na
tenham experiência com o método Kanban, em
companhia
certas situações tal aspecto não basta. É
necessário o entendimento dos quadros Kanban
específicos da companhia em questão para
garantir a integridade das práticas.
Tornar o SLA de atendimento Esta solução pode ser implementada via prática
de um cartão visível para
VZ3.14 do KMM, intitulada “Visualizar data alvo ou
todos.
SLA”.
(cont.)
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S8

S9

S10

S11

Tornar as políticas de
funcionamento e gestão de
fluxo explícitas.

Esta solução pode ser implementada através das
ações presentes na prática geral "Tornar políticas
explícitas" do KMM.
Essa solução pode ser feita através das práticas
Executar a Kanban Meeting FL1.1 e FL2.1 do KMM, intituladas,
e Replenishment Meeting
respectivamente, “Conduzir Kanban Meeting” e
com as equipes.
“Conduzir replenishment meeting interna do time”
Permitir a atribuição de mais de um responsável
por um cartão kanban na ferramenta digital ou
Configurar a atribuição de
física que está sendo utilizada. Talvez a ferramenta
mais de um responsável por
digital não permita tal característica com seus
um cartão kanban
campos de praxe nativos. Neste caso, deve-se
procurar alternativas de campo customizado.
Consiste em compreender uma etapa como um
momento onde se dá o protagonismo de uma
determinada atividade, mas que comporta a
atuação de demais atividades a ela não
diretamente relacionadas. Por exemplo, em uma
etapa de "desenvolvimento", é provável que ocorra
um forte protagonismo da codificação de
funcionalidades, mas ao mesmo tempo, atividades
relativas à atualização dos requisitos e até mesmo
modelagem de futuros planos de testes possam
ser feitas concorrentemente.
A não linearidade presente no desenvolvimento de
software é dificultosa de ser representada com
quadros kanban, e por isso, por vezes exige a
compreensão de que uma coluna de "testes", por
exemplo, não significa somente a execução de
atividades de testes, mas sim que de alguma
Considerar a existência da
forma, a user story lá presente já chegou ao menos
não linearidade dos fluxos
uma vez na etapa de testes, e que outros
de trabalho, compreendendo profissionais que não são testadores podem
cada coluna do quadro
também estar atuando no cartão presente nesta
Kanban como etapa passiva coluna. Outra opção seria a equipe sempre voltar
de atuação de vários
os cartões para a coluna da etapa específica,
profissionais e atividades
porém diante do alto dinamismo da ordem das
atividades executadas e ocorrência frequente de
looping de etapas, essa prática não mostra-se
efetiva.
Modelar o cartão kanban de forma que ilustre a
ocorrência diferentes tipos de atuação em uma só
coluna do quadro, como por exemplo, através da
utilização de indicadores de atividades específicas
que estão sendo feitas novamente, ou através de
indicadores visuais de bloqueio, com sua
respectiva causa-raiz, podem colaborar para
solucionar o problema, porém também podem
dificultar ainda mais a atualização constante dos
cartões.
Recorrer à representação de duas ou mais etapas
através de uma só coluna do quadro kanban,
assim como se utilizar de artifícios no design dos
cartões para viabilizar contagem de WIP por
(cont.)
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indivíduos, são soluções viáveis para lidar com a
não-linearidade de fluxos de trabalho.

S12

Organizar equipes por
business outcomes, e não
por atividades

S13

Implementar um sistema
Kanban simples

S14

Designar um responsável
por atualizar um cartão pai

Fonte: Elaborado pelo autor.

Consiste em preferencialmente organizar equipes
multidisciplinares que trabalhem orientadas por
resultados de negócio almejados, ao invés da
formação de equipes totalmente especializadas em
somente um tipo de atividade.
Quando possível, evitar a implementação de um
grande número de quadros e tipos de cartão. Um
sistema Kanban complexo demanda mais esforço
para ser visualizado e atualizado. Por exemplo,
considerar a prática VZ3.3 do KMM como uma
evolução da prática VZ1.2 seria melhor do que
adotar ambas as práticas simultaneamente.
Deve-se tentar utilizar uma ferramenta Kanban
digital que permita a visualização de mais de um
fluxo de trabalho em um só quadro, através de
linhas paralelas, ao invés de adotar vários quadros
de visualização segregados.
Tomemos como exemplo uma atividade pai tenha
3 atividades filho, cada uma com um determinado
responsável. Sendo assim, quem seria o
responsável por movimentar o cartão pai para a
próxima etapa? Seria a pessoa que finalizasse por
último sua tarefa? Ou uma responsável por
coordenar a execução das 3 atividades filho? A
designação de tal responsável pode ser uma das
soluções para problemáticas relativas à
atualização de posicionamento dos cartões pai nas
colunas do quadro kanban utilizado.
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APÊNDICE F – RELAÇÃO ENTRE DESAFIOS SOLUÇÕES IDENTIFICADOS
Código do
desafio

Nome do desafio

Soluções relacionadas

S5 Oferecer treinamentos sobre a importância do método
Kanban e suas práticas.
D1

Ausência de
treinamentos

D2

Ausência de
acompanhamento e
manutenção das
práticas do método
Kanban

S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do
método Kanban.

D5

Não linearidade de
fluxos de trabalho

S11. Considerar a existência da não linearidade dos
fluxos de trabalho, compreendendo cada coluna do
quadro Kanban como etapa passiva de atuação de vários
profissionais.

D9

Equipes sem
autonomia ou
habilidade para tomar
decisões

S3 Fornecer entendimento dos objetivos estratégicos das
iniciativas e autonomia de design de solução para as
equipes presentes nos projetos.

D12

Ferramentas e
tecnologias
inapropriadas para o
Kanban

S10 Configurar a atribuição de mais de um responsável
por um cartão kanban.

D16

S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar e
Dificuldade em mudar a
auxiliar as equipes durante a execução de práticas do
cultura organizacional
método Kanban.

D21

Hierarquia de requisitos
complexa e /ou difícil
S13 Implementar um sistema Kanban simples.
de representar nos
quadros kanban

D23

Pressão exacerbada

D29

D30

Dificuldade de
visualização do
trabalho de equipes
Entendimento dúbio
e/ou má especificação
das features a serem
desenvolvidas pela
equipe

S6 Oferecer treinamentos e materiais de livre consulta
sobre o sistema de quadros kanban utilizado na
companhia, tanto para novos colaboradores e
prestadores de serviço terceirizados, quanto para aqueles
que já atuam na companhia.

S2 Limitar o WIP por pessoa ou por equipe.
S13 Implementar um sistema Kanban simples.

S3 Fornecer entendimento dos objetivos estratégicos das
iniciativas e autonomia de design de solução para as
equipes presentes nos projetos.
(cont.)
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(cont.)

N1

Dificuldade de
atualização de cartões
kanban

S1 Adotar somente informações básicas sobre os itens de
trabalho nos cartões Kanban.
S2 Limitar o WIP por pessoa ou por equipe.
S4 Designar ou contratar responsável para acompanhar
as equipes durante o uso dos quadros, de maneira a
garantir a integridade das práticas do método Kanban.
S5 Oferecer treinamentos sobre a importância do método
Kanban e suas práticas.
S6 Oferecer treinamentos e materiais de livre consulta
sobre o sistema de quadros kanban utilizado na
companhia, tanto para novos colaboradores e
prestadores de serviço terceirizados, quanto para aqueles
que já atuam na companhia.
S9. Executar a Kanban Meeting e Replenishment Meeting
com as equipes.
S11. Considerar a existência da não linearidade dos
fluxos de trabalho, compreendendo cada coluna do
quadro Kanban como etapa passiva de atuação de vários
profissionais.
S13 Implementar um sistema Kanban simples.
S14 Designar um responsável por atualizar um cartão pai.

N2

Desconhecimento do
sistema de quadros e
cartões kanban
específico da
companhia

S6 Oferecer treinamentos e materiais de livre consulta
sobre o sistema de quadros kanban utilizado na
companhia, tanto para novos colaboradores e
prestadores de serviço terceirizados, quanto para aqueles
que já atuam na companhia.

Ausência de políticas
explícitas de
funcionamento e
N3
gestão de fluxo
inerente ao quadro
visualizado
Dificuldade em deixar
os quadros Kanban
N4
simples e colaborativos
entre equipes
diferentes
Visualizar o verdadeiro
WIP atual de algum
N5
indivíduo ou equipe
específica
Fonte: Elaborado pelo autor.

S7 Tornar o SLA de atendimento de um cartão visível
para todos.
S8 Tornar as políticas de funcionamento e gestão de fluxo
explícitas.

S12 Organizar equipes por business outcomes, e não por
atividades.
S11 Considerar a existência da não linearidade dos fluxos
de trabalho, compreendendo cada coluna do quadro
Kanban como etapa passiva de atuação de vários
profissionais.
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APÊNDICE G – CARTÃO DE IDEIA E PROJETO

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE H – CARTÃO DE USER STORY

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE I – CARTÃO DE PROTÓTIPO, ATIVIDADE TÉCNICA E ROTEIRO DE TESTE

Fonte: Elaborado pelo autor.

