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PROCESSO

Implementar a Melhoria no Value
Stream com Eventos KAIZEN™ 

Participantes
(Quem)
• 1 Value Stream chave

Âmbito (O quê)
• Seminário KAIZEN™ 

Projeto 

• Análise e 
Planeamento do 
Value Stream

• Mission Control

• 10 dias de Coaching

• 4 livros

Objetivos (Porquê)
• Introduzir o 

KAIZEN™ Projeto 
como 
enquadramento para 
a implementação de 
projetos de Melhoria 
Contínua

• Desenvolver uma 
visão para a melhoria 
do value stream e o 
respetivo caso de 
estudo

• Desenhar um 
Programa para 
implementar Eventos 
KAIZEN™ 

• Treinar os Líderes 
doa projetos durante 
a jornada de 
transformação 

Análise e 
Planeamento do 
Value Stream
Um workshop para definir a visão para a 
value stream/departamento e definir um 
plano de implementação para workshops
primários.

Programa
• Análise Value Stream & Introdução ao

Planeamento
• Análise do Estado Atual
• Mapeamento Value Stream
• Caça aos Muda

• Visão de Estado do Futuro
• Mapeamento do Estado Futuro
• Prova de conceito

• Plano de Eventos KAIZEN™ 
• Caso de Estudo
• Setup da Mission Control

Mission Control
A Mission Control é um espaço visual 
onde os líderes de projeto monitorizam as 
iniciativas de melhoria de uma maneira 
normalizada que aumenta o seu 
compromisso e lhes dá poder para definir 
contramedidas.

Programa
• Introdução à Mission Control
• Desenho da Mockup Mission Control
• Decidir elementos do PDCA
• Definir a agenda da reunião
• Atualizar com dados

• Setup da mockup Mission Control

Coaching
As sessões de Coaching são conduzidas 
para refletir sobre a implementação do 
KAIZEN™ Projeto e partilhar 
recomendações sempre que uma 
oportunidade ou problema for 
identificado.

Programa
(o programa de Coaching é definido de 

acordo com as necessidades das equipas 
de projeto)

Seminário KAIZEN™ 
Projeto
O programa do KAIZEN™ Projeto 
introduz uma estrutura para transformar 
processos de negócios seguindo uma 
abordagem universal que começa com 
uma análise profunda dos value streams.

Programa
• Modelo de Mudança KAIZEN™ 
• Análise Value Stream
• Mission Control
• Eventos KAIZEN™ 
• A3 Thinking
• Técnicas de facilitação

• Value Review


