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Os quebra-gelo são uma excelente forma de permitir que os elementos da tua equipa 
mergulhem numa experiência positiva, facilitando uma ligação maior entre todos sem se 
sentirem envergonhados ou inseguros.

Se a tua equipa está totalmente ou parcialmente em trabalho à distância, as atividades 
que ajudam a construir equipas virtuais são essenciais para criar uma base sólida de 
confiança e trabalho entre todos.

Um estudo, refere que "65% das pessoas em teletrabalho dizem que nunca tiveram uma 
sessão de formação de equipa".

O que significa isso? Significa que muitas empresas estão a esquecer-se de uma tarefa 
muito fácil que pode trazer enormes vantagens.

Quem beneficia do desenvolvimento das equipas virtuais?

A construção de equipas virtuais cria um sistema de suporte para elementos em trabalho 
remoto. Melhora, também, o processo de integração, fazendo com que os elementos 
mais recentes na equipa se sintam bem-vindos e envolvidos numa energia positiva.

Os exemplos de exercícios enumerados abaixo dão às equipas essa oportunidade, 
colaborando em tarefas simples, num espaço mais informal, essenciais para a inovação, 
produtividade e eficiência.

O dia-a-dia em fase de pandemia mundial, exige muito em termos de colaboração e 
resolução de problemas, para isso as equipas virtuais precisam fazer crescer a sua 
atmosfera de confiança entre os diferentes elementos que a compõem. Construir rela-
cionamentos mais fortes e uma maior satisfação das pessoas no clima da equipa, é um 
passo estratégico para isso ser possível.

Para os elementos de uma equipa:
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A criação de climas que favoreçam o Team Virtual Building das equipas não é apenas 
uma questão de ser agradável, ou somente divertido para todos. Através dos jogos e 
atividades de criação de uma equipa virtual eficaz, podes ser capaz de entender melhor 
os pontos fortes e fracos de cada pessoa. Isso torna a liderança e a delegação de tarefas 
mais fácil.

Além disso permite que construas uma relação interpessoal mais forte com cada pessoa 
combatendo a distância, e facilita momentos em que podes aprender o que cada pessoa 
precisa de ti enquanto líder.

Para os líderes das equipas:

A formação de equipas virtuais não exige muitas coisas, mas algumas coisas são essen-
ciais perceber.

O que precisas saber para investires no desenvolvimento de equipas 
virtuais?

Designa um líder para facilitar os exercícios de construção de equipa, como se fosse um 
gestor de projeto ou da equipa. Essa pessoa deve incentivar os membros da equipa,  
participar e comunicar claramente as tarefas ou atividades que vão ocorrer. 
Eles serão responsáveis pela distribuição das tarefas e eventos que acontecem, como se 
fossem o ‘animador’ desta componente mais social que acaba por fortalecer os laços de 
relação entre todos.

Um líder

Investe tempo na criação de equipas virtuais. Se o fizeres, isso tem de ser uma prioridade 
da equipa, comunica-o como tal e faz questão de estar na agenda semanal da equipa. 
É importante que cada elemento esteja com atenção total durante as atividades de 
construção de equipas, para que não surjam pessoas mais desinteressadas ou menos 
envolvidas.

Tempo
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Considerando que o contato virtual é essencial para as atividades sugeridas, é importante 
que tenhas uma ferramenta que permita gerir a partilha e colaboração com os elementos 
da tua equipa. Dessa forma, todos podem estar presentes e contribuir para reuniões 
virtuais utilizando ferramentas visuais.

Ferramentas de colaboração e partilha de ecrã

As ferramentas listadas em seguida são muito eficazes para o desenvolvimento das 
equipas virtuais e podem tornar o processo de crescimento de equipa contínuo. 

Para videoconferência, partilha de ecrã e telecomunicações: 
— Zoom
— Skype
— Google Hangouts
— Webx
— GoToMeeting

Para partilha:
— Google Docs
— Slack
— MI

Ferramentas para Team Virtual Building
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Jogo das perguntas: 

Podes começar com o jogo das perguntas.
Estas perguntas são boas para novas equipas – online, que começam a conhecer-se 
neste ambiente. Estas permitem respostas baseadas em opiniões e preferências, o que 
significa que é menos provável que os colaboradores se sintam julgados pelas suas 
respostas a essas perguntas.

Próximos passos
Se começares a dinâmica com as perguntas, isso exige que as pessoas se abram um 
pouco mais de forma gradual e sejam mais vulneráveis.
Estas perguntas permitem aos elementos da tua equipa esclarecer melhor a forma como 
funcionam, os sucessos, as lutas e as necessidades. Eles também vão conseguir abrir-se 
de forma natural para a necessidade de termos momentos de formação de equipa, deix-
ando-se influenciar num ambiente mais cooperativo, que ajuda a gerir melhor as insegu-
ranças e incertezas num clima de pandemia como é o atual.

Vamos começar com perguntas básicas:

1. Queres ficar com a mesma idade para sempre? Se sim, que idade seria essa?

2. Se pudesses ter um superpoder, qual escolherias?

3. És um pássaro da manhã ou uma coruja da noite?

4. Qual é a tua estação do ano favorita? Outono, inverno, primavera ou verão?

5. Qual é o luxo ou gadget que sonhas em comprar?

6. Preferes ir às montanhas ou à praia?

7. Se pudesses viver em qualquer lugar deste planeta sem deixar ninguém ou nada para   

     trás, onde viverias?

8. Quais foram as melhores férias que tiveste?

9. Qual é tua comida favorita?

10. Qual é a figura histórica que gostarias de conhecer?
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Agora perguntas mais pessoais:

1. Onde te vês daqui a 10 anos?

2. Depois de tua morte como queres ser recordado?

3. Qual o aspeto da tua personalidade que consideras mais valioso para as pessoas ao         

     teu redor?

4. Lembra-te do melhor dia da tua vida. Por que foi o melhor?

5. Lembra-te de um dos piores dias da tua vida. Por que foi tão mau?

6. Se pudesses acrescentar ou melhorar uma característica na tua personalidade, o que          

     acrescentarias/melhorarias?

7. Quem tem sido a pessoa mais influente na tua vida até agora?

8. Ao considerares o que te faz sentir dedicado no trabalho, quais são as três 

    características que procuras num ambiente de trabalho? 

9. Cita algumas coisas num ambiente de trabalho que te obrigariam a procurar um   

     novo emprego ou sair?

10. Que qualidades e habilidades um bom líder tem de ter na tua opinião?

11. Qual é um dos teus principais objetivos que tens na vida pessoal?

12. Qual foi a tua maior conquista na vida académica ou profissional?
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2
Jogo das adivinhas: 

Este jogo das adivinhas é uma ótima maneira de aprender mais sobre os interesses 
uns dos outros fora do trabalho.

Como funciona?

Uma folha com uma lista de factos pessoais é enviada para o grupo de whatsapp ou por 
email para todos. Ao lado de cada facto pessoal, há uma coluna vazia onde cada pessoa 
adivinha a qual membro da equipa o facto pertence.

Este jogo não é só um quebra-gelo, mas também é uma ótima forma de desenvolver a 
coesão e a cumplicidade na equipa.

Depois que todas as suposições enviadas, é fornecida uma chave de resposta para que 
todos possam ver se adivinharam. Esta atividade também pode acontecer numa conver-
sa por vídeo em grupo. Se assim for, podes ir, facto a facto, procurar as respostas de 
todos e dar a resposta certa (demora mais tempo, mas é mais divertido e aumenta a 
energia de todos).

O facilitador poderá ter um plano à frente aberto no computador e deve partilhar a 
tela/ecrã com a solução enquanto as pessoas tentam adivinhar as respostas. 
Como cada resposta é adivinhada, o facilitador pode preencher a coluna vazia online 
na própria tela/ecrã.
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Jogo da partilha de fotos:

Não há muito tempo para o vínculo da equipa no momento em que estamos? 
Não há problema.

A partilha de fotos une a equipa e com pouco esforço. Pode facilitar o sorriso e a 
gargalhada e com respostas surpreendentes que deixarão as pessoas felizes e mais 
conectadas.

Na partilha de fotos, reserva um tempo, talvez no início de cada reunião, para que um 
elemento da equipa partilhar uma foto pessoal não relacionada com o trabalho. Esta foto 
pode conter animais de estimação, hobbies, gadgets, familiares, etc. Em seguida, pede 
que ele explique a fotografia ou história que está associada à mesma.

Como reforçamos anteriormente:

Permitir que os elementos da equipa partilhem fotografias ou parte de suas vidas pes-
soais torna o trabalho em equipa mais divertido, próximo e pode trazer um novo fator de 
sintonia e abertura na comunicação numa fase de distanciamento social, onde as pes-
soas também necessitam de suporte emocional. A partilha em grupos de pares é essen-
cial para isso acontecer.
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Este site pode ajudar-te a criar atividades, personalizando com 
nomes e fotos da tua equipa – cartas, dados, roleta, etc.

www.wordwall.net

Leitura

Apps to Manage Remote Teams
www.timedoctor.com/blog/apps-to-manage-remote-teams

15 Tips to Manage a Remote Team 
www.timedoctor.com/blog/run-a-remote-team

25 Tips to Help you Manage a High-Performing Virtual Team 
wwwbiz30.timedoctor.com/strategies-for-managing-virtual-teams

Os nossos programas:
sugestões para o Team Virtual Building  

Gaming Online — Star Game
Gaming Online — World Race
www.highplay.pt/gaming

Leadership Fórum — Online Network Teams
www.highplay.pt/digital-forum

Clown — Live Training
www.highplay.pt/live-training/clown

Smile — Live Training
www.highplay.pt/live-training/smile

para mais informações visitar: 
www.highplay.pt
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