
 
 
 
 
 

 
NOME DA 
ATIVIDADE: 
 

 

T01-G Jogo das Cartas  
(Card Game) 
 

 
OBJETIVOS:  
 

 
Salientar a importância de que os requisitos dos clientes devem ser cumpridos 
todo o tempo. 
 

 
DESCRIÇÃO: 
 

 
1. Explicar as regras 
Uma série de cartões será distribuída entre todos os participantes. Os cartões 
serão os produtos e deverão ser administrados seguindo as instruções do 
cliente, que não serão claras ou completas. 
 
Os operadores devem ficar em círculo a olha para o exterior e não poderão 
conversar entre si para determinar a ordem de serviço. Terão que seguir os 
seus instintos para escolher qual o cartão a ser entregue a seguir. 
 
2. Jogar o jogo 
O formador é o cliente e exige uma carta de cada vez na seguinte ordem: 
 
O cliente quer… 

1. Ás vermelho 
2. Dois 
3. Rei 
4. Uma dama vermelha 
5. Um “J” 
6. Cinco preto 
7. Nove vermelho 
8. “Rei no Norte” 
9. 8/4 + 4 – 4 
10. Ás de copas 
11. Ás 
12. Nove 
13. Seis 
14. Cinco 

 
 
3. Avaliação da primeira ronda 
No final da ronda, a ordem que o cliente queria é mostrada, e os formandos 
podem descobrir o quão bem eles entregaram os produtos ao cliente (e quais 
os erros que cometeram) 
 
Perguntas que pode fazer: 
 O que aconteceu? 
 Como você se sentiu? 
 Houve algum critério unificado para a escolha da carta seguinte? 
 Se houvesse um critério unificado, ele atendia aos requisitos do cliente? 
 Você pode unificar alguns critérios para acompanhar as demandas dos 

clientes? 
 
 



 
 
 
 
 

 
4. Melhorar e repetir 
Os operdores terão que unificar critérios e projetar algumas regras padrão para 
atender aos requisitos do cliente. 
 
Finalmente, as cartas serão baralhadas novamente e o cliente repetirá e pedirá 
a mesma sequência. Desta vez, os jogadores não seguirão seus instintos, mas 
seguirão os critérios unificados que definiram. 
 
Apenas para o Formador: 
Soluções possíveis: 

1. A red ace 
2. A two 
3. A King 
4. A red queen 
5. A “J” 
6. Penta-Black 
7. A red nine 
8. “King in the North” 
9. ¿8/4 + 4 – 4? 
10. Ace of hearts 
11. A ace 
12. A nine 
13. A six 
14. A five 

Se o critério do cliente não for especificado (e mais de um cartão puder ser 
escolhido), aplicaremos as seguintes regras: 
 o primeiro cartão é vermelho, o segundo cartão não especificado é preto 
 se houver dois cartões vermelhos, primeiro usamos o diamante 
 se houver dois negros, primeiro usamos o trevo 
 
Soluções alternativas: 
 Cada operador memoriza a sequência completa de todas as cartas. 
 Estabeleça uma série de regras detalhadas que sejam fáceis de lembrar, a 

fim de responder aos pedidos do cliente. 
 Se os pedidos do cliente não forem claros, pergunte e "comunique 

ativamente" até que não haja mal-entendidos e um acordo seja alcançado 
para a solicitação do cliente. 

 
5. Avaliação global 
Tire conclusões do jogo, com relação aos princípios do LEAN: 
 O trabalho em equipa e a comunicação entre todos os trabalhadores são 

muito importantes. 
 Importância de ter e respeitar um critério unificado (Padrão). 
 A importância que os critérios unificados cumpram com os requisitos do 

cliente. 
 “Não há perguntas tolas, a coisa tola é não perguntar”. 
 É essencial manter sempre uma comunicação fluida, constante e 

compreensível entre o cliente e a empresa. 
 Normalização do processo de pedidos com o cliente. 

 
 



 
 
 
 
 

 
TEMPO DE 
JOGO: 
 

 
Tempo de preparação: 5 min. 
Tempo de jogo: 10 min. 
Avaliação e discussão: 15 min. 
Tempo total: 30 min. 
 

 
INDIVIDUAL ou 
GRUPO: 
 

 
Grupo. 
A explicação e as instruções para este jogo foram escritas para 2 a 14 
formandos, mas pode adicionar mais cartas e mais jogadores. 
 

 
MATERIAL 
PARA O 
FORMADOR: 
 

 
 Explicação do jogo 
 Dois conjuntos de cartas 
 

 
MATERIAL 
PARA O 
FORMANDO: 
 

 
O grupo recebe um conjunto de cartas (as cartas que o cliente deseja) 
 

 
LAY OUT:  
 

 
Na primeira ronda, o grupo é colocado em círculo, de frente para o exterior, 
para que não se vejam. Há uma mesa para colocar as cartas. 
 

 

 


