
 
 
 
 
 

 
NOME DA 
ATIVIDADE: 
 

 

T00B-Ga Jogo da Esferográfica  
(Pen Game) 
 

 
OBJETIVOS: 
 

 
Descobrir todos os 5 princípios básicos do pensamento e do trabalho LEAN. 
Neste jogo o processo é especialmente importante. 
 

 
DESCRIÇÃO: 
 

 
1. Explicar as regras 

 
Este jogo simula um processo de produção de canetas esferográficas numa 
fábrica. 
 
A fábrica tem um diretor, que é apoiado por um guarda de processo. No chão 
de fábrica, existem quatro trabalhadores da produção; todos especializados 
numa parte da produção de canetas esferográficas. Um controlador de 
qualidade verifica todas as canetas esferográficas antes de serem transportadas 
para o cliente. Para transportar as canetas esferográficas, existe a possibilidade 
de usar duas transportadoras. Estas podem transportar apenas 4 canetas 
esferográficas ou partes da caneta internamente para os trabalhadores da 
produção e controlador de qualidade, e externamente para o cliente. 
 
A fábrica foi construída em 1953 e a linha de produção deixou de ser lógica. 
Há uma loja nos fundos do edifício. Os locais de trabalho dos funcionários estão 
longe. O controlador de qualidade trabalha no escritório. 
 
O objetivo é colocar esta caneta esferográfica de boa qualidade no mercado. 
Há muita concorrência no setor de canetas esferográficas. 
 
O cliente é a coisa mais importante do mundo e, como tal, a empresa esforçar-
se-á sempre para atender aos desejos do cliente. 
 
2. Jogar o jogo 

 
Durante a primeira ronda, todos começam na posição inicial. Use um relógio 
para medir o tempo. 
 
Tem 10 minutos de tempo de preparação, nos quais começa a pensar em 
melhorias. Em seguida, pode eliminar o desperdício e experimentar (como 
lidamos com isso etc.) 
 
O dia de trabalho tem 4 minutos e há no mínimo 2 e no máximo 3 dias de 
produção. 
 
As várias atividades estão descritas em liçoes ponto a ponto. Dada a natureza 
do trabalho, não é possível que um funcionário faça a caneta esferográfica 
inteira. 
A necessidade do cliente é de 28 canetas esferográficas por dia. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
3. Avaliação da primeira ronda 

 
Os principais indicadores chave de desempenho (KPI) são avaliados no final de 
cada dia: 
 Tempo de produção da 1ª caneta esferográfica 
 Número de canetas esferográficas fornecidas com qualidade 
 Número de canetas esferográficas incorretas 
 Número de produtos semi-acabados no processo 
 Tempo de processo por parte da esferográfica 
 
Perguntas que pode fazer: 
 O que aconteceu? 
 Como você se sentiu? 
 Atendemos às metas? Por que não? 
 Como podemos fazer melhor? 
 
4. Melhorar e repetir 
No tempo de preparação da segunda e terceira ronda, todos podem renovar ou 
reduzir o desperdício (e mudar os locais das estações). 
 
5. Avaliação global 
Lembre-se que a segunda e a terceira rondas apenas são executadas no 
capítulo 5 da formação (Perfeição - Melhoria Contínua). 
 
Tire conclusões do jogo sobre os princípios LEAN: 
 Princípio 1: Qual é o valor para o cliente? 
 Princípio 2: Cada etapa da cadeia agrega valor ao cliente? 
 Princípio 3: Existe um fluxo contínuo no processo? 
 Princípio 4: Houve produção Pull? Você entregou apenas o que o cliente 

solicitou? 
 Princípio 5: Poderíamos fazê-lo ainda melhor? Como podemos ir ao 

encontro da perfeição? 
 Princípio 6: Foi difícil mudar a mentalidade durante o jogo? E na vida real? 
 

 
TEMPO DE 
JOGO: 
 

 
Tempo de preparação: 20 min. 
Tempo de jogo: por ronda - 10 min. tempo de preparação 
                                                  - 4 min. dia de trabalho 
Avaliação e discussão: 10 min. por ronda 
Tempo total por ronda: 24 min. (não incluído o tempo de preparação) 
 

 
INDIVIDUAL ou 
GRUPO: 
 

 
Grupo. 
1 ou 2 grupos de 9 pessoas (o formador é o diretor/líder do jogo). A adaptação 
é possível com menos jogadores (deixe de fora o cliente, embora ele seja 
importante). 
Se houver mais formandos, eles poderão observar o processo e fazer uma 
proposta de melhoria. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
MATERIAL 
PARA O 
FORMADOR: 
 

 
 Explicação do jogo 
 Caneta com várias partes. (São utilizadas canetas de 7 partes nos cartões de 

instrução ponto a ponto.) 
 Temporizador ou cronómetro 
 Quadro ou flip chart para anotar os resultados dos KPI 
 
 

 
MATERIAL 
PARA O 
FORMANDO: 
 

 
 9 cartões de lição ponto a ponto; instruções do cliente, trabalhadores da 

produção, controlador de qualidade, transportadoras, guarda de processos 
e o diretor/líder do jogo. 

 72 canetas esferográficas para dois grupos (se possível 36 canetas 
vermelhas e 36 pretas) 

 7 bandejas plásticas para armazenar as partes das canetas esferográficas 
 2 bandejas para transportar as canetas esferográficas 
 régua de 10 centímetros para o controlo de qualidade 
 

 
LAY OUT: 
 

 
Uma sala de formação grande para um grupo de 18 pessoas. Mesas e cadeiras 
para fazer uma área de produção e uma loja. Espaço suficiente para caminhar. 

 
 

 

 


