
Governança de Times Remotos
A nova visão de controle

@alexsalino



O que é Governança

Pessoas NegócioProcessos

Inspeção e 
AdaptaçãoAprendizado Objetivos

A Governança é o sistema usado pelas organizações para 
definir objetivos estratégicos, que interferem na forma de 
trabalho das pessoas através de processos, que são 
constantemente monitorados, medidos e melhorados.



Como o COVID-19 está impactando?



Produtividade

Perda de Foco

Desconectado
Preocupação 
Saúde

Crise financeira Familiares

Fadiga Mental

Jovens sem 
experiência com 
Home Work

Medo

Não perceber a 
desmotivação

Não adaptação

Cadê meu chefe?





Alex Salino

Como a “Governança” e uma nova 
visão de “Controle” podem ajudar?
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Tradicional Novo

Dar Tarefas Dar Missões

Controlar Mentorar

Gerenciar Ensinar

Cobrar Colaborar

Punir Aprender

Outputs Outcomes

Comece por você



Team Setup Map

Propriedade exclusiva da Liga Agil. É permitida a utilização  desde que feita as devidas referências ao autor e proprietário.

Value Delivery Cycle Model

1. Team Setup Map
Equipes de alta performance precisam ter uma identidade 
clara e propósito. É importante que acordos sejam feitos e que 
as regras estejam claras. O team map também proporciona 
visibilidade para toda organização sobre a estrutura e 
capacidade do time.

2. Descreva seus principais desafios
Pense em todos os obstáculos que impactam o seu dia 
a dia. Pushbacks que fazem você voltar a fazer as 
coisas como antes.

Execute o Meddler Game (#MNGT30) para identificar 
as áreas de contato e assim completar os desafios do 
time.

3. Propósito

Por que esse time existe?

4. Nossos Valores
O que nos move frente ao nosso propósito

5. Regras
Acordos horários, 
cerimônias

7. Ferramentas
Fluxo, Quadro, Técnicas, Plataformas 

6. Estrutura
Pessoas, Papeis

Tecnologias

Produtos

8. Nosso nome
Uma identidade nasce com um nome e uma imagem ou logo do time 



Medir o que 
realmente importa



Qual orientação das suas demandas?

Ideias ToDo Doing Done



Foco em resultado de negócio

Ideias ToDo Doing Done

Resultados	
Esperados	
Alcançados



OKR | objetives key results

OKR 
Mantenha o foco no Resultado! 



Monitore a saúde do 
time o tempo todo 



Como fazer ?

1. Comece por você 
2. Propósito e Personalidade 
3. Buscar Resultado de Sucesso  

 (output x outcome) 
4. Orientar o foco - OKR 
5. Monitore a saúde o tempo todo



Criando um time remoto estável e saudável

O movimento  
do dia

Keep in Touch

Gestão do Tempo

Visibilidade

Flexibilidade

Propósito e Missão Claros

SEU 
TIME



Ame as pessoas, 
como você deseja 
que sua empresa 
seja amada!



Alex Salino

Vivemos em um mundo imprevisível. Espero 
que agora todos entendam que esse é o 

novo normal.
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OBRIGADO
@alexsalino

https://www.linkedin.com/in/alexsalino/



Goobee Teams
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Garantir a estabilidade e produtividade dos times que agora estão distribuídos é 
o principal desafio dos gestores, coaches e team leaders. 

E se você tivesse uma plataforma onde pudesse configurar e personalizar 
modelos de agilidade para desenvolver uma experiência única com cada equipe? 
E se você pudesse acompanhar a realização e eficiência das cerimônias e 
planos de melhoria contínua das equipes, enviando dicas dos coaches e 
mentoria? 
E se ainda fosse possível, com inteligência artificial, machine learning e análises 
preditivas gerar insights e dicas para os times aumentarem sua eficiência? 

A nova plataforma Goobee Teams possui tudo isso e muito mais. 
Agora você pode acompanhar as pessoas e times remotos, oferecendo todo 
acompanhamento e apoio que eles precisam para manter a estabilidade e 
performance.

A primeira e única plataforma de Team Health do mundo!



Pessoas

O Goobee Teams também permitir 
mapear todas as características dos 
seus colaboradores, possui 
ferramentas de acompanhamento 1to1, 
Pesquisa de Clima, eNPS, mapa de 
Competências, Plano de Ação e até 
Kudo Cards!



Pessoas

Mais práticas de gestão 3.0 

Moving Motivators 

Personal Mapping



Pessoas

eNPS - Indice de lealdade

9.3

Acompanhamento da realização do 1:1



Times

O Dashboard de times dá uma visão 
geral de todos os times da 
organização.



Times

No GoobeeTeams você tem um 
dashboard de práticas de cada time. As 
práticas, processos ou rotinas de 
trabalho podem ser personalizadas 
para cada time e você consegue 
acompanhar a “saúde” dos seus times 
em tempo real.  

O GoobeeTeams já possui mais de 20 
práticas para configuração.



Times

Com o GoobeeTeams você tem em 
tempo real uma métrica que indica a 
“temperatura” do seus times quanto a 
utilização de boas práticas que foram 
combinadas com eles. Assim, você 
pode de maneira rápida e eficiente 
identificar como ajudar os times no 
desenvolvimento contínuo de suas 
habilidades. 
Ao definir práticas você habilita os 
times a se engajarem com propósito 
aos desafios de negócios da sua 
empresa.



Times

O GoobeeTeams possui as principais 
técnicas de Gestão 3.0 (#Mngt30). Por 
exemplo, o Delegation Board. 
O Delegation Board é muito importante 
para você estabelecer as fronteiras de 
autoridade e autonomia que os times 
possuem. 
Quanto definimos de maneira clara as 
fronteiras de atuação de cada time, 
ampliamos as possibilidades de 
criação deles. 



Times

O Goobee Teams tem o Niko Calendar. 
Uma prática interessante para avaliar 
dia a dia o sentimento das pessoas do 
seu time. Com o Niko Calendar as 
pessoas podem se expressar e você 
atuar em possíveis disfunções para 
apoiar de forma eficiente seus times.



Outras Funcionalidades

Taxa de Sucesso de Planning Dicas Agile Coach Personalizando Indicadores

A partir dos objetivos definidos para a 
planning temos uma medição de taxa 
de sucesso com base nos objetivos 
alcançados.

Os times podem avaliar as dicas e 
definir se aceitam ou rejeitam.

Você pode criar e personalizar seus 
próprios indicadores



Projetos e Quadros

Você criar roadmap de entregáveis ou 
épico e relacionar os cards no quadro. 

Os quadros permitem configurar 
fluxo de valor, wip limit, bloqueio 
de cards, anexo, comentários.



Gestão de Portfolio e Demandas

Utilizando modelo estratégico com OKR a 
plataforma permiti relacionar todas as 
iniciativas da organização e projetos com os 
objetivos e metas estratégicos. 

Possui uma visão executiva do capacity, 
times, projetos e demandas. 

Permite a gestão de demandas e controle de 
solicitações.


