
O game da empresária obstinada



Mais que um baralho, EmPrátika é um método autoral, 
descomplicado e leve que auxilia na construção de estratégias empresariais
efetivas e sustentáveis.

O método foi organizado em 13 temáticas trabalhadas
sob 4 diferentes aspectos:

Além das 54 cartas, você conta materiais e conteúdo exclusivo, compartilhados
semanalmente. Assim, você conseguirá passar por todas as etapas necessárias para
construir um negócio rentável sem abrir mão de uma rotina equilibrada.
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Nessa condição, você pode realizar sua própria tiragem conforme suas
indagações ou me acompanhar, semanalmente, pelas redes sociais.

• Toda semana uma carta será escolhida ao acaso e um desafio será
proposto no Instagram.

• Uma aula será realizada ao vivo no Youtube, trazendo recursos para
que você consiga executar o desafio.

• Depois da aula, alguns materiais, assim como indicações de conteúdo,
serão compartilhados no grupo do Telegram.

@souandrezasilva /AndrezaSilva-Instituto Andreza Silva
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COMO JOGAR

1. Você pode
utilizar para seu
entretenimento:

2. Como um oráculo, que lhe trará provocações para seu
autoconhecimento ou para se preparar para o futuro:

Jogar truco, 21,
rouba-monte,
entre outros jogos
tradicionais com
cartas.

https://www.instagram.com/souandrezasilva/
https://www.youtube.com/c/AndrezaSilva-Instituto
https://t.me/Eng_AndrezaSilva


COMO JOGAR

3. Se desenvolver por meio das Trilhas de Aprendizagem propostas:

Criatividade e inovação: A, 3 e 8

Gestão de negócios: 4, 5, 8, J e Q

Para isso, existem combinações que te auxiliarão e trarão reflexões e questionamentos. Seu desafio aqui é tentar
responder às questões das cartas e se colocar em movimento para conquistar os objetivos e mudanças necessários
para o seu sucesso.

Produtividade empática: 2, 4, 5, 6 e 7

Mindset para o sucesso: 3, 7, 9, 10, K
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4. Promover interações colaborativas com times para
cocriar soluções e desenvolver talentos:

Nessa modalidade, é possível aproveitar as diversas oportunidades
que as combinações dos 13 temas possibilitam.

Algumas sugestões são apresentadas abaixo, mas use e abuse da sua criatividade:

Gestão de Projetos: J, A, 2, 4, 5, 6

Melhoria contínua (Kaizen): 5, A, 8, Q, K

Ascensão na Carreira: 7, 8, 9, 10, K

Desenvolvimento de Talentos: 9, 3, 7, 8, 10, K

Mapeamento e estruturação de processos: 5, 2, 4, 6



VOCÊ SABIA?

O EmPrátika é uma abordagem gamificada para ajudar empresárias a traçarem suas
estratégias de negócio, enquanto constroem uma rotina mais produtiva. No entanto,
ao se transformar em um deck de cartas, o EmPrátika integra uma categoria de Serious
Game, que é o uso de jogos que buscam ensinar de forma lúdica e descomplicada.



preparada para jogar?


