
UMA FORMA EFICIENTE 

DE IDENTIFICAR E 

MONITORAR PROBLEMAS

KAMISHIBAI



DEFINIÇÃO

O kamishibai é um documento utilizado para identificar os problemas 
de:
• Uma operação
• Um posto de trabalho
• Um local

Sua finalidade é identificar quais os problemas e qual a frequência
de ocorrência para tomada de ação corretiva.

Seu funcionamento consiste em uma série de perguntas, criadas 

conforme a necessidade de cada negócio, porém com repostas de 

“Sim” ou “Não”, as quais são traduzidas no preenchimento
colorido de cada quadro, referente a cada dia e turno de trabalho, 
quando for o caso.

FUNCIONAMENTO

TURNO A

TURNO B

RESPOSTA
POSITIVA

RESPOSTA
NEGATIVA

CONSTRUÇÃO: 1ºPASSO

O primeiro passo consiste na determinação das perguntas, estas 
devem fazer sentido para a situação atual da companhia, bem como 

para os problemas já conhecidos que se deseja monitorar.



EXEMPLO DE PERGUNTAS

• Todos os apertos foram conforme especificado?

• As ferramentas de trabalho estavam no local correto no início 
do turno?

• Todos os produtos foram fabricados conforme especificação?

• A linha de montagem/fabricação funcionou normalmente?

• Houve 100% de adesão da escala de colaboradores?

• A agenda de clientes foi respeitada(período sem atrasos)?

• O período foi isento de reclamações do cliente?

• Todos os serviços foram prestados sem desvios?

TURNO A

TURNO B

CONSTRUÇÃO: 2ºPASSO

Segundo: Determinar a frequência de alimentação do documento, 

sendo esta, preferencialmente,  feita diariamente e por turno de 
trabalho, dividindo as colunas conforme a necessidade.

MANUFATURA

SERVIÇOS

TURNO A

TURNO B

TURNO C

CONSTRUÇÃO: 3ºPASSO

Preencher o documento nomeando a pessoa responsável pelo 

preenchimento, por período e mês.



PREENCHIMENTO MANHÃ:

PREENCHIMENTO TARDE:

Preencher pintando cada espaço direcionado para o dia e turno,  nas 

cores verde para respostas de “Sim”(Positivas) e vermelho para as 
respostas de “Não”(negativas). Cada resposta negativa tem como 

finalidade um plano de ação, conhecido como diário de bordo. Não 
existe um modelo padrão para uso, mas pode ser realizado conforme 
abaixo:

CONSTRUÇÃO: 4ºPASSO

• Data: data do 
problema(preenchimento 
vermelho), podendo haver 
mais de um problema por dia

• Item: Item pintado de 
vermelho

• Motivo(causa): motivo pelo 
qual ocorreu o problema

• Reação: Ação tomada para 
que o problema não ocorra 
mais

• Responsável: Pessoal ou 
departamento responsável 
pela ação a ser tomada

• Prazo: Prazo informado pelo 
responsável para conclusão 
do problema.

DATA ITEM MOTIVO REAÇÃO RESP. PRAZO

DIÁRIO DE BORDO

KAMISHIBAI TODO VERDE

KAMISHIBAI TODO VERMELHO

Ruim pois passa a ideia de que as 
ações tomadas não têm sido eficazes

Ruim pois passa a ideia de que as 
perguntas já não fazem mais sentido. É 
hora de trocar

CUIDADO



Este conteúdo e muito mais em:
www.brainsdp.com.br


