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Tendências na Condução de Projetos LSS 
Wave Coaching 
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Qual a moeda mais valorizada no momento?

https://pixabay.com/pt/c%C3%A9dulas-dinheiro-real-nota-1195005/
https://pixabay.com/pt/c%C3%A9dulas-dinheiro-real-nota-1195005/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjXi-zRooTUAhWEUJAKHZBWAnQQjRwIBw&url=https://actualidad.rt.com/economia/211488-libra-esterlina-valor-minimo-dolar&psig=AFQjCNEMftWw2qYdTj6w6tx9QhfcVtzlsg&ust=1495568913957758
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjXi-zRooTUAhWEUJAKHZBWAnQQjRwIBw&url=https://actualidad.rt.com/economia/211488-libra-esterlina-valor-minimo-dolar&psig=AFQjCNEMftWw2qYdTj6w6tx9QhfcVtzlsg&ust=1495568913957758
https://www.melhorcambio.com/cotacao/compra/euro/sao-paulo
https://www.melhorcambio.com/cotacao/compra/euro/sao-paulo
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwia_6C3o4TUAhXGD5AKHR_gDZgQjRwIBw&url=http://www.payment.com/currency/japanese-yen.php.html&psig=AFQjCNGFmpxznC-A1ZZPsDeuw5avWdJELQ&ust=1495569158306640
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwia_6C3o4TUAhXGD5AKHR_gDZgQjRwIBw&url=http://www.payment.com/currency/japanese-yen.php.html&psig=AFQjCNGFmpxznC-A1ZZPsDeuw5avWdJELQ&ust=1495569158306640
http://www.marshu.com/articles/presidents-on-us-united-states-paper-bills-currency-100-one-hundred-dollar-bill.php
http://www.marshu.com/articles/presidents-on-us-united-states-paper-bills-currency-100-one-hundred-dollar-bill.php
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Qual a moeda mais valorizada no momento?

O tempo!!!
Tempo é 

dinheiro!
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Por que o tempo é escasso?

Por causa do aumento da complexidade!!

http://innovatrix.com.br/wp-content/uploads/2015/11/solucoes.jpg
http://innovatrix.com.br/wp-content/uploads/2015/11/solucoes.jpg
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Muitas vezes sistemas simples operam com estruturas complexas

Por que a complexidade aumentou?

É fácil encontrar

alguém no Facebook?

Mas…

Estima-se que o

Facebook tenha 20

milhões de códigos.

http://exame.abril.com.br/tecnologia/servicos-do-google-somam-2-bilhoes-de-linhas-de-codigo/

É simples pesquisar no Google?

Mas...

Estima-se que Google tenha 2

bilhões de linhas de código.

http://energiainteligenteufjf.com/telecomunicacoes/nokia-apresenta-servico-de-rede-mundial-e-integrada-de-internet-das-coisas/
http://energiainteligenteufjf.com/telecomunicacoes/nokia-apresenta-servico-de-rede-mundial-e-integrada-de-internet-das-coisas/
https://9to5google.com/guides/new-google-logo/
https://9to5google.com/guides/new-google-logo/
https://telecomsbrasil.wordpress.com/2012/10/05/facebook-1-bilhao-de-usuarios/
https://telecomsbrasil.wordpress.com/2012/10/05/facebook-1-bilhao-de-usuarios/
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Quais os desafios dos projetos?
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Qual a solução dada pela indústria?

Células de manufatura. 

O recado ficou claro!!!

- Quebra de sistemas complexos  

em sistemas menores

- Trabalho com pequenos lotes.

http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/carros-mais-vendidos/
http://exame.abril.com.br/noticias-sobre/carros-mais-vendidos/
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Qual a solução dada pela indústria?

Células de manufatura. 

O recado ficou claro!!!

- Maior autonomia para pequenos

grupos
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• Quebrar complexidade em pequenos

entregáveis (Sprints)

• Erros são detectados de forma mais

eficaz e corrigidos de forma mais

eficiente.

• Grandes equipes de departamentos

passam para pequenos grupos com

alta multifuncionalidade e

autonomia.

Agile/Scrum onde ficam nisso?

Baseados no Lean e Kaizen

áreas de TI estabelecem métodos ágeis - Agile/Scrum

Fonte: http://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/

https://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(rugby)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(rugby)
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Como a excelência operacional atravessa esta complexidade?

Encurtando ciclos. 

O Kaizen ganha força!!

Foco atual - resultados em ciclos de 5 dias 

ou projetos de 3 a 6 meses. 

https://outboundmarketing.com.br/outbound-marketing-reduzir-ciclo-vendas/
https://outboundmarketing.com.br/outbound-marketing-reduzir-ciclo-vendas/
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Quais são alguns ingredientes do sucesso dos Eventos Kaizen?

Foco
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Desenvolver Equipes com 

Autonomia by Kaizens
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• Atrasos nos entregáveis.

• O dia a dia compete com

projetos.

• Projetos descompassados

dentro das ondas.

• Dificuldade do Belt

reunir com sua equipe.

O que ocorre na Gestão dos Projetos Lean Six Sigma?

Como equacionar esta questão?

Na condução dos projetos Lean Six Sigma 

também começamos a encontrar problemas!
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Como podemos criar ritmo e garantir entregáveis no prazo?

Sincronizando práticas de coaching com ondas de workshops

Wave 

Coaching!!!!!

http://diariocorreo.pe/noticias/parada-militar/
http://diariocorreo.pe/noticias/parada-militar/
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Mostrar a fase do DMAIC e as 

sequencias de workshops

Quais as práticas do Wave Coaching?

1. Treinamentos modulares.

2. Workshop (Coaching Coletivo).

3. Coaching individual.

4. Tollgates.

Wave 

Coaching!!!!!
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1. Aprendizado modular teórico próximo ao prático.

2. Workshops por fases com equipes focadas nas ferramentas analíticas.

3. Supervisão de MBB on the job durante o Workshop.

4. Coaching individual com maior valor agregado.

5. Tollgates tradicionais.

Treinamento

Workshop

Coach. indiv.

Tollgate

Como wave coaching expande aprendizado e cultura de E.O.?

Necessidade Definir Medir Analisar Melhorar Controlar

Agile/ScrumWave Coaching

Treinamento

Workshop

Coach. indiv.

Tollgate

Treinamento

Workshop

Coach. indiv.

Tollgate

Treinamento

Workshop

Coach. indiv.

Tollgate
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Alguns resultados

• 87% dos projetos participaram de uma fase do wave coaching.

• 80 pessoas envolvidas em cada fase.

• 77% dos projetos participaram full do wave coaching.

• 4 semanas para a fase medir com o wave coaching, 

envolvendo treinamento, workshop, coaching e tollgate.

• 100% dos que participaram do wave coaching chegaram a 

certificação dentro do cronograma.  
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Fatores Críticos para o Sucesso do Wave Coaching

Planejamento Comunicação

prévia

Preparação

de estrutura

para eventos
Avaliações

durante

workshops e

coachings

Certificação

http://br.freepik.com/icones-gratis/tempo-de-planejamento_755241.htm
http://br.freepik.com/icones-gratis/tempo-de-planejamento_755241.htm
http://axiscomunic.blogspot.com/2010/08/icones.html
http://axiscomunic.blogspot.com/2010/08/icones.html
http://br.freepik.com/icones-gratis/infra-estrutura-no-fundo-quadrado-com-marca-de-verificacao_741146.htm
http://br.freepik.com/icones-gratis/infra-estrutura-no-fundo-quadrado-com-marca-de-verificacao_741146.htm
http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/certificados
http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/certificados
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Qual o desafio atual?

Criar a ponte para a Sustentação

Evitar passivo de belts

Wave Coaching para Belts formados?

Coworking?
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Conclusão

Precisamos pavimentar a condução dos projetos 

para agregar valor ao tempo 
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Grato!


