
Treinamento   -   Hexagon   Agriculture  
 
Atendendo   aos    pedidos   durante   o   Webinar   Checklist   Fácil   do   Dia   da   Qualidade ,   a   Ana  
Rosa,   Coordenadora   do   Sistema   de   Gestão   da   Qualidade,   passou   o   funcionamento   do  
treinamento   utilizado   na   Hexagon   Agriculture   com   os   colaboradores   da   empresa.  
 
É   realizado   um   jogo   chamado    Hexagon   Game   Processos :  
 

 

Como   funciona?  
O   jogo   consiste   em   um   tabuleiro   gigante   de   3m   X   4m   divididos   por   seis   cores   diferentes   e  
uma   casa   da   cor   laranja   com   desenho   do   dado.   São   formadas   equipes   de   acordo   com  
número   de   participantes,   sendo   que   o   representante   da   equipe   será   a   peça   viva   do   jogo.  

Cada   cor   representa   um   processo   da   empresa.   Ao   parar   em   alguma   casa,   o   jogador   deverá  
pegar   uma   das   cartas   correspondes   daquela   cor   para   selecionar   a   pergunta   que   será   feita.   

Acertando   a   resposta,   ele   anda   X   número   de   casas.   As   casas   que   contêm   o   desenho   do  
dado,   o   jogador   deverá   jogar   o   dado   que   pode   cair   em   uma   das   6   opções   descritas   abaixo.  

1. Dinâmicas :   as   dinâmicas   correspondem   ao   tema   trabalho   em   equipe   e   processos,   e  
todos   os   times   participam;  

2. Roube   um   jogador :   o   time   que   tirar   no   dado   essa   opção,   poderá   escolher   um  
integrante   de   outro   time   para   compor   sua   equipe;  

3. Pergunta   bônus :   a   pergunta   bônus   corresponde   a   perguntas   sobre   liderança;  
4. Congele   uma   rodada :   o   time   que   tirar   essa   opção   ficará   uma   rodada   sem   participar;  
5. Avance   duas   casas :   o   time   que   tirar   essa   opção   avança   duas   casas   do   tabuleiro;  
6. Faça   voltar   uma   casa :   escolha   um   time   para   voltar   uma   casa   e   avance   uma   casa.  



Qual   o   objetivo?  
O   objetivo   do   jogo   é   que   todos   entendam   como   os   processos   estão   interligados   e   como  
uma   atividade   interfere   em   outra   na   empresa,   além   é   claro   de   estimular   o   trabalho   em  
equipe.  

O   time   que   chegar   primeiro   no   final   do   tabuleiro   ganha   um   prêmio   (geralmente   damos  
chocolates).   O   Jogo   continua   para   segundo   e   terceiro   lugar.   Recomendamos   no   máximo   4  
equipes   com   6   pessoas   cada.  

 


