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Lean IT contém elementos de várias metodologias comprovadas

Six Sigma Lean Manufacturing Lean Services

Reduzir a variação
Melhoria do processo

Características:
Estatística
Resolução de problemas 
orientada por dados
Análise de Causa-Raiz

Tema: Produtos
Estilo: Baseado em 
factos

Eliminar o desperdício
Otimização do processo

Características:
Tangível
Previsível
Estruturado
Mensurável

Tema: Máquinas
Estilo: Ajustes

Eliminar o desperdício
Profissionalização

Características:
Intangível
Imprevisível
Caos
Não mensurado

Tema: Pessoas
Estilo: Mudança

Evolução do Lean IT



Basicamente estes são os fluxos

Princípios Lean IT - fluxo end to end

Design Thinking Lean 
Startup, Market fit, etc.

Agile Scrum, Kanban, XP, etc.

DevOps

Oportunidade Valor

Negócio Desenvolvimento OperaçãoCliente

Protótipos de Produtos

Desenvolvimento de Produtos e Projectos

Manutenção de Produtos e Serviços

Lean Management & Leadership



 Melhoria da satisfação dos clientes através do aumento de 
qualidade e foco no cliente

Satisfação dos 
Clientes

Satisfação dos 
Empregados

 Clarificação da divisão do trabalho (quem faz o quê?)
 Diminuição do tempo entre uma ação e o seu feedback
 Melhoria no envolvimento e motivação
 Aproximação bottom-up como desbloqueador de conhecimento

Estrutura de 
Custos 

Otimizada

 Aumento de produtividade
 Redução de custos através da eliminação do desperdício

Inovação e 
Competências

 Inovação através de melhoria contínua com resolução de 
problemas de forma estruturada (Kaizen)

 Os gestores desafiam os funcionários a melhorarem

Porquê Lean?



Dimensões do Lean IT

Comportamento
e

Atitude

 Foco nas necessidades, desejos e requisitos dos 
clientes

 Definir, analisar e melhorar o valor para o cliente

 A organização está estruturada para responder à procura 
do cliente?

 Os conhecimentos e competências dos funcionários estão 
alinhados com a procura e necessidades do cliente?

 Análise do processo atual com a 
identificação do desperdício e das 
oportunidades de melhoria

 Perguntas chave: Que valor o 
processo acrescenta? Por que é que 
estamos a fazer este trabalho?

 Quanto tempo é gasto em atividades 
que acrescentam valor?

 Qual é o desempenho do processo, da 
equipa e do indivíduo?

 Implementação de KPIs para direcionar 
a obtenção dos resultados desejados.

 Como é a colaboração entre as 
equipas e os indivíduos?

 Estamos mesmo focados no cliente?



Uma consequência do Lean é a mudança de paradigma

Tradicional Lean

Os gestores têm todas as respostas Os gestores devem fazer as perguntas 
certas e em conjunto com os 
colaboradores chegar às soluções corretas, 
num espaço de tempo aceitável

Os gestores pensam e os colaboradores 
concentram-se em fazer

Os gestores contribuem para que os  
colaboradores acrescentem valor 

As atividades são realizadas porque foram 
solicitadas

As atividades só são realizadas se criarem 
valor para o cliente

Um certo volume de defeitos é inevitável Os defeitos podem ser eliminados



Fator Crítico de Sucesso
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Admin.

Direção

Primeira Linha 
(operacional)

Gestão Intermédia 
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A PRIMEIRA LINHA É QUEM ENTREGA VALOR!

Responsabilizar e dar os meios (empowerment), de forma a que as 
pessoas na primeira linha da organização operem de forma eficaz



Obrigado!
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