
 
 
 
 
 

 
NOME DA 
ATIVIDADE 
 

 

T03-E2 
Jogo do carrinho 
 

 
OBJETIVOS  
 

 
Descubrir o valor para o cliente, desperdício tempo no trabalho. É importante ajudar 
os jogadores a encontrar desperdícios sozinhos e a entender a importância da 
organização e da visualização. Encontrar alguns princípios do Lean. 
 

 
DESCRIÇÃO 

 
1. Explicar as regras 
 
Isso é uma simulação de um processo de trabalho para uma pessoa montar um 
carrinho de acordo com as instruções. Há uma estação de trabalho com todas as peças 
necessárias numa caixa e instruções para a produção do carrinho. 
 
O objetivo é montar um carrinho de boa qualidade para o cliente. É importante ser 
muito eficiente por causa da concorrência no mercado. O cliente é a coisa mais 
importante do mundo, portanto todo os trabalhadores dão um sinal ao instrutor 
quando o carrinho está pronto para o cliente. A empresa fará sempre um esforço para 
atender às expectativas do cliente, que deseja obter os carrinhos o mais rápido 
possível. 
 
O instrutor mostra a imagem do carrinho (slide 2 do PowerPoint) que os trabalhadores 
vão montar para o cliente. O instrutor pergunta aos trabalhadores quanto tempo eles 
acham que será necessário para montar o carrinho da figura. Anote os tempos 
estimados no quadro / flipchart (à esquerda), para que fique visível para todos. 
 
 
2. Montagem – 1ª ronda 
 
O instrutor distribui as instruções de trabalho 2xA4 voltadas para baixo na mesa e a 
caixa com as peças para todos os trabalhadores da montagem. 
 
No início da primeira ronda, o trabalhador tem as instruções voltadas para baixo 
sobre a mesa e a caixa fechada com as peças à frente. 
 
Todos os trabalhadores começam no mesmo horário em que o instrutor dá 
permissão para começar a trabalhar e, ao mesmo tempo, inicia o cronómetro. Isto 
significa que os trabalhadores já podem virar as instruções, abrir a caixa e começar a 
montar o carrinho Lego de acordo com as instruções. 
 
Quando o trabalhador diz que o carrinho está pronto para o cliente, o instrutor grava 
o tempo de produção à direita do tempo estimado de produção. O instrutor anota 
todos os tempos de trabalho. 
 
O trabalho de montagem é normalmente de 1,5 a 3 minutos. Se alguém não o 
conseguir terminar em 5 minutos, o instrutor pode continuar: "Ok, pode parar agora 
para podermos discutir sobre o trabalho realizado". O instrutor pode mostrar os slides 
3 e 4 do PowerPoint como base para a discussão. 
 
 



 
 
 
 
 

3. Avaliação da primeira ronda 
 
Os vários tempos de trabalho são registrados no quadro / flipchart. 
Discussão. 
Perguntas que pode fazer e como tirar conclusões sobre o trabalho relacionadas com 
os princípios do Lean: 

 Como correu a montagem? 
 Como se sentiram enquanto trabalhavam? 
 Quão eficiente foi você? 
 Se não foi eficiente, porquê? 
 O que acha das suas instruções de trabalho? 
 Como podemos fazer melhor o trabalho? 
 Princípio 1: Qual foi o valor agregado deste trabalho para o cliente? 
 Princípio 2: Todas as etapas do trabalho agregaram valor para o cliente? 
 Encontrou algum desperdício no trabalho ou em na sua estação de trabalho? 
 Que tipo de desperdício encontrou? Isso afetou o seu trabalho? 

 
4. Melhorar e repetir 
 
O instrutor distribui as instruções da estação de trabalho em A3 aos trabalhadores. Os 
trabalhadores podem desmontar o carrinho e colocar as peças de lego nas mesmas 
imagens das instruções da estação de trabalho em A3. 
 
No início da segunda rodada, o jogador possui todas as peças necessárias nas 
instruções da estação de trabalho. 
 
Cada trabalhador começa ao mesmo tempo em que o instrutor dá permissão para 
começar a trabalhar e inicia o cronómetro. Isto significa que os trabalhadores 
montam o carrinho Lego pelas instruções da estação de trabalho, começando no 
símbolo          e terminando no símbolo       . 
 
Quando o trabalhador diz que o carrinho está pronto para o cliente, o instrutor anota 
o tempo de produção à direita, próximo do registo para a ronda 1. O instrutor anota 
todos os tempos de produção. 
 
O trabalho de montagem é geralmente de 0,5 a 1 minutos. Se alguém não terminar 
em 2 minutos, o instrutor pode continuar: " Ok, pode parar agora para podermos 
discutir sobre o trabalho realizado ". 
 
5. Avaliação global 
 
Os vários tempos de trabalho são registados no quadro / flipchart. 
Discussão. 
Perguntas que você pode fazer: 

 Comocorreu a montagem agora? 
 Como se sentiu quando montou nesta segunda ronda? 
 E a sua eficiência durante esta ronda? 

o O que mudou? 
o O que acha da nova estação de trabalho? 

 Encontrou algum desperdício no seu trabalho ou na sua estação de trabalho 
durante a segunda ronda? 



 
 
 
 
 

 Princípio 5: Poderíamos fazê-lo ainda melhor? Como podemos perseguir a 
perfeição? 

 Tem outras ideias para melhorar seu trabalho? 
 Princípio 6: Como se sentiu ao mudar a maneira de trabalhar? E na vida real? 
 Que ferramentas Lean pode usar para melhorar os resultados do seu 

trabalho? 

 
TEMPO DE 
JOGO 

 
Distribuição dos materiais da 1ª ronda, explicar as regras e solicitar o tempo estimado 
de montagem antes do início da tarefa: cerca de 8 min. 
Trabalho e discussão oral: cerca de 10 min (2 rondas) 
Distribuição das instruções da estação de trabalho em A3: cerca de 2 min 
Tempo total de reprodução: cerca de 30 min. 
Adicione o tempo de preparação dos instrutores; estude as instruções do jogo; 
imprima instruções da estação de trabalho em A3, etc., se necessário. 
 

 
INDIVIDUAL 
ou 
GRUPO 
 

 
Exercício individual, que pode ser jogado em grupo. Os alunos podem observar o 
valor para o cliente, desperdícios, etc. 

 
MATERIAL 
PARA O 
FORMADOR 
 

 
Cronómetro. 
Quadro ou flipchart para anotar os resultados. 
 

 
MATERIAL 
PARA O 
FORMANDO 

 
1 caixa (recipiente plástico) para as peças do carrinho Lego e peças extras para cada 
jogador. Peças de um carrinho (ver a imagem das peças de montagem no slide 5) do 
PowerPoint. Além disso, são necessárias cerca de 30 peças extras na mesma caixa, 
por exemplo material escritório (com peças adicionais a primeira ronda de montagem 
é ainda mais difícil). Imagem como exemplo das peças extras: 

 
Para 1ª ronda: 
Impressão colorida A4; os slides nº 3 e 4 do PowerPoint como instruções de trabalho. 
Para a 2ª ronda: 
Impressão colorida em A3; slide nº 5 do PowerPoint como instrução da estação de 
trabalho. 



 
 
 
 
 

 
LAY OUT 

 
Um espaço de trabalho normal na sala de aula para cada jogador. 
 

 

 


