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Talent wins games, but teamwork and intelligence win 
championships.

- Michael Jordan

"Team Building ou Construção de Times é o nome 
dado a várias atividades com o objetivo de integrar 
mais as pessoas e melhorar os seus relacionamentos 
em ambientes profissionais."
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Expect the best, plan for the worst, and prepare to be 
surprised.

- Denis Waitley
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QUAL O OBJETIVO DO TB?

● fazer as pessoas se conhecerem?
● definir/redefinir papéis e responsabilidades?
● aumentar a confiança/segurança/união?
● aumentar a moral/motivação?
● aumentar o foco na estratégia/negócio?
● gerar aprendizados em ambiente controlado?
● remover crenças limitantes?
● ressignificar problemas que o time esteja passando?
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You’re never going to kill storytelling, because it’s built in 
the human plan. We come with it.

 - Margaret Atwood
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PERGUNTAS QUE AJUDAM:

● como que vamos explicar o evento?
● como que vamos começar o evento?
● como que vamos tirar as pessoas da sua zona de conforto?
● o que vamos focar neste team building?
● o que queremos melhorar neste time?
● teremos alguma pausa para descanso (geralmente no meio)?
● como que vamos fechar o evento?
● como que vamos re-energizar as pessoas se for necessário?
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EXEMPLO:

● Introdução: 5min
● Ice Breaker: 30min
● Estratégia da Empresa: 15min
● Estratégia - Discussão Livre: 30min
● Intervalo: 30min
● Energizer: 15min
● Propósito - Discussão Livre: 30min
● Dinâmica de Propósito: 30min
● Dinâmica de TeamWork: 30min
● Fechamento - 15min

4h de Team Building!





Get out of the building! 
- Ash Mauryia
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Goals are pure fantasy unless you have a specific plan to 
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- Stephen Covey
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Goals are pure fantasy unless you have a specific plan to 
achieve them. 

- Stephen Covey

ATENÇÃO!

● Briefing
● Execução
● Debriefing

● Emoção!
● Conflito!
● Aprendizado!





Feedback is the breakfast of champions.
– Ken Blanchard
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