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Se você parar agora e fizer uma pesquisa na 
internet usando “team building” como chave 
de pesquisa encontrará diversas atividades. 
Mas, muita cautela nessa hora, será que tudo é 
apropriado para o seu contexto? Cuidado para 
não utilizar atividades que possam parecer 
tolas para as equipes, foque muito bem seus 
objetivos como líder-servidor de contribuir 
na formação de equipes de alto desempenho. 
Imagino que muitas perguntas devem estar 
passando na sua cabeça neste momento, va-
mos responder as perguntas chaves:

O que é “team building”? É um conjunto de 
atividades para desenvolvimento de equi-
pes que visa criar um ambiente de confian-
ça, aprendizado, colaboração e resolução de 
conflitos que promova a auto-organização da 
equipe, melhore a relação entre os seus mem-
bros e cultive uma cultura de alto desempe-
nho.

O que se faz? Aplicação de práticas para me-
lhorar a interação da equipe, o ambiente, as 
habilidades interpessoais, a motivação e a 
utilização de práticas das equipes de alto de-
sempenho.

Como se faz? Através da capacitação da equi-
pe de líderes servidores para entendimento 
do desempenho da equipe e aplicação de prá-
ticas de equipe.

Por que se faz? Para promover o desenvolvi-
mento das equipes e consequentemente da 
organização.

Temos como ver algo na prática? Sim, vamos 
lá, e isso merece o restante do nosso artigo. 

No universo ágil sabemos do poder da metá-
fora, então adote uma metáfora para o alto 
desempenho. Vamos usar aqui a metáfora da 

árvore do alto desempenho da Lyssa Adkins, 
aliás, fica a dica do livro dela que acabou de 
ser traduzido para o português “Treinamento 
de equipes Ágeis: Um guia para scrum mas-
ters, agile coaches e gerentes de projeto em 
transição”. Ah, eu não ganho nenhum cachê 
pela propaganda, rsrs.

A metáfora da árvore de desempenho é uma 
ferramenta que mostra as características de 
uma equipe ágil, o que a equipe deve buscar.

Para a equipe ser altamente produtiva ela pre-
cisa de raízes fortes, onde são explorados os 
valores do SCRUM, do XP ou mesmo da mes-
mo da organização.

Com raízes fortes, a árvore é nutrida e pode 
crescer e desenvolver seus ramos/folhas que 
são representados pelas características da 
equipe, que se reúnem cada vez mais confor-
me ganham luz.

A partir dos ramos/folhas vêm os frutos, que 
são os resultados colhidos de uma equipe de 
alto desempenho.

A aplicação desta atividade na equipe tem 
como objetivo despertar a equipe para bus-
car o alto desempenho criando sua própria 
jornada.

Uns 30 minutos devem ser suficientes para 
aplicação, comece explicando o conceito da 
metáfora da árvore de Alto Desempenho, de-
pois desenhe ou mostre um PowerPoint ani-
mado e vá explicando o passo a passo:

1º Passo: Ao mostrar as palavras da raiz, ex-
plique os valores do Scrum por exemplo, de 
forma simplificada.
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2º Passo: Agora explique as características:
As equipes são auto-organizadas em vez de 
baseados em títulos ou funções, a equipe es-
clarece requisitos, define e organiza a distri-
buição das tarefas. 

Elas são “empoderadas” (empowerment), for-
talecidas, tem competência e são habilitadas 
para tomar decisões. 

Como equipe acredita que podem resolver 
qualquer problema, e que venha o próximo 
desafio! 

Em função disso os membros do  time são 
comprometidos com o sucesso da equipe, que 
para eles acaba sendo mais importante do que 
o sucesso individual. 

Times de alto desempenho são donos  de suas 
próprias decisões e compromissos, são res-
ponsáveis e respondem por elas. 

Essa é uma equipe que é motivada por con-
fiança, ao invés de ser motivada por medo ou 
raiva.

Elas são dirigidas por consenso, partindo da 
divergência de ideias até chegar à convergên-
cia das que serão seguidas.

E eles vivem em um mundo de constante de-
sacordo construtivo, ou seja, o conflito é bem 
vindo enquanto for construtivo, visando ex-
plorar o maior número de alternativas.

3º passo: Explique os frutos:

O primeiro fruto percebido em uma equipe 

ágil é a entrega de resultados mais rápidos, 
embora seja uma situação melhor que a ante-
rior, queremos mais, pois afinal de contas se 
os resultados  eram medíocres, serão resulta-
dos medíocres mais rápidos. Então a equipe 
não se conforma com esse tipo de resultado 
simplesmente, eles vão atrás do segundo fru-
to, agregar resultados (valor de negócio) cer-
tos, resultados que são bem mais valorosos.

Métodos ágeis foram criados para se obter re-
sultados surpreendentes e este é o fruto que 
as equipes ágeis buscam, com isso  surpreen-
dem a empresa, os clientes, o mercado, é o 
tipo de coisa que supera a concorrência. Outra 
coisa que vemos em equipes com essas carac-
terísticas é que realmente o time que pode  
fazer qualquer coisa, é mais fácil para eles 
desvendarem novas tecnologias, ferramentas, 
domínios de conhecimento do que construir 
outra equipe. E por fim, o outro fruto é que há 
espaço para o crescimento  da equipe e in-
dividual,  mantendo a melhoria contínua e o 
crescimento sustentável.

Agora oriente os membros da equipe a preen-
cherem o formulário com as seguintes ques-
tões:

Onde as raízes estão enfraquecidas? 
Quais folhas trabalhar? 
Você está colhendo algum fruto? 
Quais frutos queremos saborear agora? 
 
Conclua apresentando o resultado consolida-
do do formulário para equipe com a jornada 
deles.

Welerson R. Kanup
Gerente de Projetos • DC

Siga o no   
LinkedIn, 
clicando no 
ícone ao lado:

   AUTOR

https://www.linkedin.com/in/welerson-r-kanup-msc-pmp-mcp-psm-asf-pmi-acp-921a8418/

