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“Determinação coragem e autoconfiança são fatores 

decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma 

inabalável determinação conseguiremos superá-los. 

 Independentemente das circunstancias, devemos ser 

sempre humildes, recatados e despidos de orgulho.” 

 

Dalai Lama 



 

 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como proposito investigar se os lideres aplicam as melhores 

práticas de gerenciamento de pessoas em equipes virtuais, estabelecendo rapport, e mantendo 

os membros motivados para garantir o sucesso de um projeto global. A empresa pesquisada é 

do ramo bancário. 

A primeira parte do trabalho se dedica a revisão teórica para fundamentar a pesquisa. 

Para o estudo de caso, foram analisados os dados obtidos da pesquisa feita entre funcionários, 

em sua maioria gerentes de projetos, que atualmente trabalham em equipes virtuais, onde se 

conclui que na percepção dos entrevistados existem melhorias a serem feitas por parte da 

liderança. 

Por fim, foram apresentados possíveis desdobramentos com base na fundamentação 

teórica e resultado da pesquisa. 
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Abstract 

 

 

This work has the purpose to investigate if leaders apply the best people management 

practices in virtual teams, establishing rapport, and keeping members motivated to ensure the 

success of a global project. The company researched is from banking sector. 

The first session of this work is dedicated to theoretical review to support this research. 

For the case study, were analyzed the data collected through our research from employees, 

mostly project managers, who are currently working in virtual teams, which concludes that in 

the interviewed perception there are improvements to be made by the leadership. 

Finally, we were presented possible outcomes based on theoretical fundaments and the 

research results. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As organizações vêm trabalhando cada vez mais com equipes distribuídas 

globalmente, onde a liderança tem um papel fundamental no gerenciamento e relacionamento 

com os membros destas equipes.  

Os benefícios de montar equipes virtuais são claros: diminuição nos custos com 

deslocamento, flexibilidade no horário de trabalho, onipresença, porém muitos desafios estão 

associados a este tipo de formação de equipe, tais como o fator humano e suas complexidades, 

a tecnologia, o individualismo, e também o isolamento. 

Mas o desafio mais crítico, no gerenciamento de equipes virtuais é o elemento 

comunicação, principalmente porque o sucesso de um projeto muitas vezes depende da 

eficácia da comunicação entre a equipe.  

As melhores práticas de gerenciamento de pessoas em equipes virtuais é o ponto 

central deste trabalho. 

Nesse sentido o objetivo deste trabalho consiste em identificar se os lideres aplicam as 

melhores práticas de gerenciamento de pessoas em projetos para estabelecer rapport em 

equipes virtuais. 

A organização estudada é do ramo bancário e o método utilizado foi pesquisa de 

campo através de questionários. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Referencial Teórico 

2.1.1 Equipes Virtuais 

 A palavra equipe significa “conjunto ou grupo de pessoas aplicadas a uma mesma 

tarefa ou trabalho”, o sentido mais profundo de equipe esta associada à reunião de pessoas, 

que atuam juntas, na mesma direção, unidas por um mesmo ideal. (CASTRO, 1999). 

 Segundo o guia PMBOK, equipe virtual pode ser definida como grupos de pessoas 

com um objetivo compartilhado que executam seus papéis sem se encontrarem pessoalmente 

na maior parte do tempo, isso ocorre por não estarem no mesmo local físico. 

Podemos também dizer que, são compostas por pessoas diferentes, com 

responsabilidades e objetivos bem definidos, e que atuam conjuntamente num determinado 

momento. (CASTRO, 1999). 

 Hoje em dia vem aumentando muito a necessidade de se formar equipes virtuais dentro 

das empresas, e esta necessidade pode vir dos mais variados motivos, e com o avanço 

tecnológico, formar estas equipes se torna cada vez mais fácil e barato, pois os membros da 

equipe não precisam se reunir no mesmo local físico, ou mesmo fuso horário, e dentro deste 

cenário vêm os desafios de se gerir e garantir o sucesso de uma equipe virtual.  

 Segundo CASTRO, 1999, a equipe precisa ter química, e esta química é determinada 

pela energia emocional que seus integrantes usam entre si, se um membro do time é trocado, 

uma nova configuração desta energia é feita, e alguns fatores comportamentais são essenciais 

para a equipe funcionar, como comunicação clara e assertiva, motivação, determinação, 

cooperação e flexibilidade.  

Para o autor é importante respeitar as características próprias da equipe, e desenvolver 

pelo menos três importantes competência em seus membros: 

- Cooperação, que significa prontidão, o desejo e a habilidade de trabalhar com 

os outros, por mais que eu seja um ser independente, não vivo isolado dos 

outros. 
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- Determinação, que é a virtude que capacita uma pessoa a obter progresso, 

baseada na firmeza e na perseverança. 

- Flexibilidade, que faz com que uma pessoa consiga harmonizar-se como 

grupo e lhe dá condições para se adaptar a mudanças, contornando e superando 

obstáculos, absorvendo prontamente novos padrões de pensamentos e ideias. 

 

Mas não só o comportamento é um dos fatores chaves para uma equipe virtual ter 

sucesso, para (DUARTE e SNYDER, 2003) é necessário também existir uma politica de 

recursos humanos, treinamento e desenvolvimento on-the-job, padrões de processos 

organizacionais, e padrões de processos da equipe, infraestrutura tecnológica, cultura 

organizacional, apoio da liderança, competências do líder e competência dos membros da 

equipe. 

No dia a dia, muitas das tarefas difíceis são superadas com determinação dos 

integrantes da equipe, quando existe colaboração, o respeito pelas ideias ou soluções 

propostas por colegas, e as pessoas estão preparadas, com ferramentas necessárias para 

executar suas tarefas, os desafios de se gerir uma equipe virtual acabam sendo amenizados e a 

empresa ganha bons resultados.  

 

2.1.2 Melhores práticas em Gestão de Pessoas 

 Segundo o guia PMBOK® 5a edição, gerenciamento dos recursos humanos do projeto 

inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto para atingir um 

objetivo especifico.  No entanto, o termo “recursos humanos” tem caído em desuso, ocorreu 

uma transformação na forma de gerenciar as equipes, e nasce o termo “gestão de pessoas” 

onde fator humano é levado em consideração, as pessoas devem ser motivadas, tratadas como 

parceiras, o ambiente deve ser confiável e o papel do líder surge para direcionar a equipe aos 

objetivos definidos. (TRENTIM, 2014).  

 Para entender as melhores praticas de gestão pessoas é necessário conhecer os 

processos de Gerenciamento de Recursos Humano descritos no PMBOK descritos abaixo: 
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(9.1 – Guia PMBOK®) Desenvolver o plano dos recursos humanos — O 

processo de identificação e documentação de papéis, responsabilidades, 

habilidades necessárias, relações hierárquicas, além da criação de um 

plano de gerenciamento do pessoal.  

(9.2 – Guia PMBOK®) Mobilizar a equipe do projeto — O processo de 

confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da 

equipe necessária para terminar as atividades do projeto.  

(9.3– Guia PMBOK®) Desenvolver a equipe do projeto — O processo 

de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral 

da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. 

(9.4– Guia PMBOK®) Gerenciar a equipe do projeto — O processo de 

acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, 

resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho 

do projeto. 

 

 

Figura 1 – Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento de RH (Trentim, 2014) 

 

Dentro do ciclo de vida de um projeto estes processos interagem com as outras áreas 

descritas no PMBOK, e pessoas fazem com que este processo funcione, fazem com que os 

projetos terminem do inicio ao fim, e estas pessoas precisam de atenção especial da liderança, 

e cabe a mesma desenvolver e gerenciar a equipe de projeto para garantir o sucesso do 

projeto. 
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(BIECH, 2003, pp 251-261) descreve fatores chaves na gestão de equipes para atingir 

o sucesso em projetos, como segue: 

(1) Metas Claras – Servem para direcionar as pessoas aos objetivos a serem atingidos, 

as pessoas entendem o que a equipe esta fazendo para onde está indo, a equipe 

trabalha como uma unidade, metas que não são claras fazem confusão e algumas 

vezes ao individualismo.  

(2) Papeis Definidos – Ajuda as pessoas a entenderem porque elas estão no time do 

projeto, e qual será o seu trabalho. Ajuda a evitar conflitos relacionados aos papeis 

a serem executados, e ajuda a organizar o trabalho dentro do projeto. 

(3) Comunicação clara e aberta – Uma das mais importantes características na equipe é 

a comunicação, muitos dos problemas acontecem devido a falhas de comunicação. 

A excelente comunicação mantem a equipe informada, focada, e preparada para 

executar suas ações. As pessoas devem se sentir livre para expressar suas ideias e 

opiniões a qualquer tempo. Também ser boas ouvintes, para formar conclusões e 

trabalhar em sintonia com que transmite a mensagem. A boa comunicação faz com 

que os problemas e retrabalhos sejam reduzidos, e constrói uma saudável relação 

na equipe.  

(4) Tomada de decisão eficaz – Prover a equipe métodos e ferramentas para ajuda-los 

a ter a decisão correta. 

(5) Participação equilibrada – A segunda mais importante característica é a 

participação da equipe, sem participação não se tem uma equipe e sim um grupo de 

pessoas sem objetivos. A ideia é garantir que todos os membros da equipe estejam 

completamente envolvidos em suas atividades, assim é mais provável que estejam 

completamente comprometidos com o projeto. O líder tem um papel importante em 

obter a participação dos membros da equipe, criando um clima participativo, e 

influenciando as pessoas. A ideia é não usar do poder para conseguir a participação 

e sim admitindo que precisa de ajuda, sendo imparcial, incluindo todos, e 

reconhecendo as experiências dos membros da equipe. 

(6) Valorizar a diversidade – diversidade vai além de gênero ou raça, é valorizar as 

ideias, a forma como as pessoas pensam, experiências que podem compartilhar, 

opiniões que ajuda a criar um alto desempenho dentro da equipe.  
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(7) Gerenciamento de Conflitos – O conflito quando gerenciado de uma forma 

construtiva ajuda a criatividade e produtividade dentro de uma equipe. Isso 

significa que os problemas devem ser discutidos, e os membros do time devem 

trazer diferentes pontos de vista de como solucionar um problema que parece 

insolúvel. Manter um ambiente onde os membros são encorajados a 

construtivamente não concordar só trás benefícios, encoraja a participação, e 

aumenta a qualidade das decisões da equipe. 

(8) Ambiente positivo – Um ambiente positivo indica que os membros da equipe estão 

comprometidos e envolvidos. Isso significa que as pessoas estão confortáveis o 

suficiente com o outro para ser criativo, assumir riscos e cometer erros. O ambiente 

positivo esta baseado em confiança, onde cada um de nós tem valores diferentes. 

Então, para construir a confiança e credibilidade com os outros, é importante saber 

o que os indivíduos valorizam, e ter características e comportamentos que faz com 

que as pessoas possam confiar uns nos outros. 

(9) Relações de cooperação – Tão importante como ter um ambiente positivo esta a 

cooperação, as pessoas sabem que não trabalham sozinhas e que precisam umas 

das outras, para produzir algo em conjunto. Existe uma vontade de fazer as coisas 

funcionarem para o bem de todos. 

(10) Liderança participativa – A liderança participativa significa que os líderes 

compartilham a responsabilidade e a glória, são colaborativos e justos, criam um 

clima de confiança e abertura. No geral, precisam ser modelos, coaches e 

professores. 

 

2.1.3 Liderança eficaz nas empresas. 

Liderança é o processo de encorajar e ajudar os outros a trabalharem entusiasticamente 

na direção dos objetivos (DAVIS e NEWSTROM, 1992). De acordo com o autor, é o fator 

humano que ajuda um grupo de indivíduos a identificar para onde eles estão indo, e assim 

motiva-los em direção aos objetivos. Neste sentido o líder tem o papel de desenvolver, 

motivar e extrair o máximo que as pessoas o que os indivíduos têm para contribuir dentro da 

empresa. O autor diz que, para que um líder consiga ajudar sua equipe, é esperado que ele 

tenha habilidades técnicas, comportamento ético e ações de liderança. Para (CASTRO, 1999) 
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O líder é o pilar de sustentação da equipe, e cabe a ele compreender, ouvir, e dar atenção aos 

membros da equipe.  

Entender o que motiva os funcionários é uma das responsabilidades mais importante 

do líder, pois cada indivíduo tem tendência a desenvolver certa forca motivacional como 

produto do ambiente cultural do qual ela vive, e segundo McClelland impulsos para 

realização, afiliação, competência e poder são importantes fatores na tentativa de atingir alta 

qualidade em produtos e serviços. (DAVIS e  NEWSTROM, 1992). 

 

REALIZAÇÃO Impulso para superar desafios, avançar e crescer. 

AFILIAÇÃO  Impulso para relacionar-se eficazmente com as pessoas 

COMPETÊNCIA  Impulso para realizar o trabalho com qualidade 

PODER Impulso para influenciar pessoas e situações 

Figura 2 - Impulsos Motivacionais 

 

Para os autores o conhecimento das forcas motivacionais ajuda os lideres a entenderem 

as atitudes de cada funcionário no ambiente de trabalho, colocando-os assim em funções em 

que eles mais se assemelham com seus impulsos. É importante também entender como os 

empregados percebem suas necessidades, podendo assim aplicar diferentes modelos 

motivacionais que estão relacionados às crenças de que o trabalho será bem sucedido, crenças 

em recompensas por um trabalho bem sucedido, ou no processo intelectual do empregado. 

Recompensas econômicas desempenham um papel fundamental dentro de diversos 

modelos motivacionais, uma vez que os empregados possuem diferentes necessidades a serem 

atendidas. (DAVIS e NEWSTROM, 1992). 

Mas para este sistema funcionar é necessário o líder ter uma ferramenta de avaliação 

de desempenho que seja muito bem compreendida pelos funcionários para não gerar conflitos 

pelo descredito do sistema e assim ter um efeito contrario da motivação. 

Outra característica muito importante dos líderes é saber se comunicar, o conceito de 

comunicação é a transferência de informação e compressão de uma pessoa para outra, as 

organizações não podem existir sem comunicação, o empregados não sabem o que seus 
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colegas estão fazendo, a gerencia não recebe as informações necessárias para tomadas de 

decisões, a coordenação do trabalho é impossível e a empresa entra em colapso. (DAVIS e 

NEWSTROM, 1992). A comunicação enfrenta barreiras que podem ser pessoais, físicas, e de 

semântica, os lideres precisam estar atentos aos símbolos tais como: palavras, imagens e ações 

não verbais de modo a encorajar a quebra destas barreiras.  Os lideres também desempenham 

um papel importante nas comunicações que são ascendente ou descendente, filtrando ou 

retardando a divulgação das informações, utilizando de varias ferramentas para trabalhar as 

informações, no entanto a ferramenta mais importante ainda é ouvir. (DAVIS e 

NEWSTROM, 1992). 

Além disso, o líder precisa estabelecer conexões de forma eficaz, transmitindo 

empatia, comprometendo-se com os sentimentos de seus liderados, respeitando seus 

sentimentos, permitindo que as pessoas expliquem suas razões, deixando os julgamentos de 

fora, construindo assim um bom relacionamento com os liderados aumentando assim o poder 

de persuasão do líder.  (KUHNKE, 2013). 

Os lideres precisam saber que é necessário persistência, humildade e, sobretudo o 

conhecimento das diferenças entre os membros de sua equipe para poder utilizar da melhor 

forma possível o potencial do grupo. (CASTRO, 1999). 

 

2.1.4 Rapport 

 A palavra rapport deriva do francês rapporte, traduzindo “devolver ou reportar”. Em 

inglês significa “um relacionamento ou entendimento empático”, refere-se à criação de uma 

conexão bidirecional. (READY e BURTON, 2014). 

Para as autoras (READY e BURTON, 2014), nós sabemos que a conexão foi feita 

quando experimentamos um sentimento verdadeiro de confiança e respeito com outra pessoa, 

quando nos comprometemos confortavelmente com alguém sem se importar se somos 

diferentes, e quando sabemos que estamos ouvindo e somos ouvidos. 

Existem técnicas para construir e estimular rapport, onde a comunicação é o elemento 

chave para estabelecer a sintonia, segundo a pesquisa do Professor Mehrabian, da 

Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), a comunicação ativa é recebida e 

respondida levando em consideração três fatores: o modo como vemos, o que ouvimos e o 
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que falamos. Onde o impacto da comunicação consiste em 7% das palavras que são ditas, 

38% da qualidade (tom) da voz e 55% da linguagem corporal (expressão facial, gestos, 

postura corporal). 

 A forma como nos comunicamos, esta ligada a como são convertidos os 

estímulos que nosso cérebro processa na hora que recebemos uma informação, estes processos 

se chamam deleção, que ocorre quando você processa uma informação, mas estar totalmente 

alheio a outros estímulos, outro se chama distorção, ocorre quando se tira conclusões erradas 

das informações que chegam através dos sentidos, e a generalização que é a transferência das 

conclusões de uma experiência para outras situações e ocorrências similares. Processos, como 

valores, crenças, atitudes, decisões, memorias, e comportamentos afetam todas as áreas de 

nossas vidas, levando a definir como você se comunica com os outros. (READY e BURTON, 

2014). 

Portanto como você pensa e processa as informações acaba sendo inconsciente, e as 

respostas são formadas e influenciadas por valores, crenças, etc. Organizar a mente e 

comporta-se gentilmente ajudam a você ter controle da sua comunicação. (READY e 

BURTON, 2014). 

 Segundo (READY e BURTON, 2014), num ambiente virtual onde se perde estas 

nuances de linguagem corporal, expressões faciais, e sutilezas o desafio de se construir 

rapport é muito maior, ao mesmo tempo em que se tem diversidade e riqueza de habilidades, 

pode se ter isolamento e ineficiência. A comunicação escrita deve atingir os vários estilos e 

características de comportamentos, as reuniões devem ter tópicos claros, o líder deve 

demostrar interesse em saber o que é importante para os seus liderados, e estas descobertas 

serão feitas por meios tecnológicos. 

As pessoas têm comportamentos diferentes e formas diferentes de processar a 

informação recebida e transmitida, umas são mais introvertidas outras mais extrovertidas, 

então sé necessário entender como se comunicar com estes estilos de pessoas para que a 

conexão exista, feedbacks são ótimas ferramentas com estes estilos. 

Conselho das autoras para a liderança “Construir grandes relacionamentos requer que 

você ande no compasso das outras pessoas, é preciso seguir, seguir, e seguir, antes de 

conduzir”, passos compassados são a sua flexibilidade para respeitosamente aprender, 
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combinar os comportamentos dos outros, e ouvir ativamente a outra pessoa. E conduzir é 

tentar mudar a outra pessoa, sutilmente levando-a para outra direção.  

 

2.1.5 Líder Direto e Líder Funcional na empresa XPTO 

A empresa XPTO tem Programas de desenvolvimento de liderança, com uma serie de 

treinamentos para melhorar as competências dos lideres, e reforça valores da empresa que os 

lideres devem seguir e disseminar, tais como ser aberto a ideias e culturas diferentes, ser 

confiável, fazer a coisa certa, ser justo, e seguir os valores da empresa. 

A empresa também oferece para todos os lideres uma forte ferramenta de desempenho 

estimulando os lideres a boa pratica do feedback, estimulado os lideres a aplicarem o 

feedback 360º para melhorar o desempenho de seus funcionários e os mesmos acreditarem no 

sistema de avaliação.  

Para construir um bom ambiente de trabalho adotou a politica de portas abertas, 

preocupando se com a segurança dos empregos e aplicando o elemento qualidade de vida no 

trabalho. Por ser uma empresa com negócios internacionais, treinamentos e informações sobre 

diferenças culturais são aplicados ou recomendados para os funcionários. 

A empresa adota a organização matricial onde duas cadeias de comando são 

direcionadas ao funcionário. Uma é o líder funcional responsável pelas entregas do projeto, 

ele direciona as atividades que serão passadas para o funcionário. Normalmente os lideres 

funcionais trabalham em outros países e algumas vezes em outros prédios. Aparece então o 

líder direto, que é responsável pelo gerenciamento da carreira, motivação, gerenciamento de 

conflitos, desempenho em conjunto com o líder funcional, responsável por atividades de RH 

como controle do ponto, reembolsos, treinamentos, etc. 
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2.2. Metodologia da pesquisa 

Para melhor entender se os lideres aplicam as melhores práticas de gestão de pessoas 

em um projeto global, onde o objetivo do projeto é padronizar processos de prevenção de 

crimes financeiros, um questionário com questões fechadas e abertas foi enviado a 15 

gerentes de projetos que atuam neste projeto por e-mail eletrônico, onde destes apenas 7 

responderam (46,66%). A pesquisa foi feita nos meses de Maio e Junho de 2015. 

A pesquisa tem caráter descritivo, onde se aplicou o questionário, que esta no apêndice 

deste artigo, solicitando que fosse respondido com base experiência com a atual liderança da 

empresa e na percepção dos entrevistados se os lideres aplicam as melhores práticas de 

gerenciamento de pessoas em projetos com times virtuais. 

Como na empresa XPTO existem lideranças funcionais e diretas, e para não confundir 

os entrevistados, foi feito uma pergunta relacionada à liderança funcional, responsável pelo 

sucesso do projeto, normalmente programme manager ou portfólio manager, e outra pergunta 

relacionada à liderança direta, líder que gerencia a carreira do entrevistado. 

Todos os entrevistados fazem parte de projetos pertencentes a um programa global, o 

que significa que todos fazem parte de uma equipe virtual, tendo lideres funcionais 

trabalhando geograficamente em lugares distintos, e os lideres diretos trabalham em sua 

maioria no mesmo ambiente físico. A maioria dos lideres tem mais de 1 ano e meio de 

empresa, e a maioria dos funcionários faz Home Office, o que enriquece os dados da 

pesquisa.  

 

2.2.1 Apresentação dos Resultados 

Nesta seção vamos conhecer o ponto de vista dos entrevistados para futura analise dos 

mesmos. 
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QUESTÃO 1 

Gráfico 1 -Avaliação se os gerentes funcionais aplicam as melhores práticas em gerenciamento de projetos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na questão numero 1 (um) foi solicitado aos entrevistados para avaliar se o líder funcional 

aplica as melhores praticas de gerenciamento de pessoas. Observou-se que: 

 

Na primeira variável, observou-se que 57% dos entrevistados entendem que o líder funcional 

na maioria das vezes é direto sobre o que ele espera do liderado, 14% entendem que sempre é 

direto e 29% entendem que somente algumas vezes o líder funcional é direto sobre o que ele 

espera do liderado. 
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Na segunda variável, observou-se que 71% dos entrevistados avaliam que o líder funcional é 

sempre digno de confiança, 14% entendem que na maioria das vezes é digno de confiança e 

14% entendem que somente algumas vezes o líder é digno de confiança do liderado. 

Na terceira variável, observou-se que 57% dos entrevistados avaliam que o líder funcional 

não aplica feedback 360º, 29% entendem que somente algumas vezes o líder aplica, e 14% 

entendem que na maioria da vezes o líder funcional aplica o feedback 360º em seus liderados. 

Na quarta variável, observou-se que 57% dos entrevistados entendem que o líder funcional na 

maioria das vezes se comunica de forma clara e assertiva, 14% entendem que somente 

algumas vezes, e 29% entendem que sempre o líder funcional se comunica de forma assertiva 

com seus liderados. 

Na quinta variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder funcional 

algumas vezes executa reuniões de forma eficaz, 43% entendem que na maioria das vezes, e 

29% entendem que sempre. 

Na sexta variável, observou-se que 71% dos entrevistados avaliam que o líder funcional 

sempre trata as pessoas de forma correta e com respeito, 29% entendem que na maioria das 

vezes. 

Na sétima variável, observou-se que 43% dos entrevistados entendem que o líder funcional 

algumas vezes motiva a equipe de forma eficiente, 43% entendem que na maioria das vezes, e 

14% entendem que nunca. 

Na oitava variável, observou-se que 43% dos entrevistados entendem que o líder funcional 

algumas vezes ajuda a remover obstáculos que impedem o liderado a executar seu trabalho 

efetivamente, 43% entendem que na maioria das vezes ajuda, e 14% entendem que sempre 

ajuda. 

Na nona variável, observou-se que 43% dos entrevistados entendem que o líder funcional 

algumas vezes estabelece e dissemina a consciência comum do objetivo a ser alcançado, 29% 

entendem que na maioria das vezes ajuda, e 29% entendem que sempre ajuda. 

Na decima variável, observou-se que 43% dos entrevistados avaliam que o líder funcional 

algumas vezes é um bom negociante, 43% entendem que na maioria das vezes, e 14% 

entendem que sempre o líder é um bom negociante. 
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Na decima primeira variável, observou-se que 71% dos entrevistados entendem que o líder 

funcional na maioria das vezes gerencia conflitos de forma eficaz, 14% entendem que sempre 

gerencia e 14% entendem que gerenciam os conflitos de forma eficaz algumas vezes. 

 

QUESTÃO 2 

Na questão numero 2 (dois) foi solicitado aos entrevistados o seu ponto de vista em relação a 

quais fatores ou elementos ou comportamentos um líder funcional deve ter para garantir o 

sucesso de projetos que tem equipes virtuais. 

Segundo os entrevistados entender diferenças culturais entre as várias pessoas envolvidas no 

projeto, utilizar sempre que possível às tecnologias existentes para facilitar a comunicação 

(como vídeo conference), pesar de maneira clara e incontroversa as informações apresentadas 

levando em conta todos os dados, garantir a boa comunicação da equipe, cobrar resultados, 

verificar o status dos projetos e respectivos resultados, procurar dar feedbacks, gerenciar 

conflitos, imparcialidade e senso de justiça e motivação são comportamentos que um líder 

deve ter para garantir o sucesso do projeto. 

 Também preparar a celebração dos “sucessos” ou de entregas importantes é um 

comportamento que motiva a equipe. 
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QUESTÃO 3 

Gráfico 2 - Avaliação se os gerentes diretos aplicam as melhores práticas em gerenciamento de projetos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na questão numero 3 (três) foi solicitado aos entrevistados para avaliar se o líder direto aplica 

as melhores praticas de gerenciamento de pessoas. Observou-se que: 

 

Na primeira variável, observou-se que 17% dos entrevistados avaliam que o líder direto 

sempre oferece treinamento para a realização do trabalho, 17% na maioria das vezes, 33% 

entendem que às vezes, e 33% entendem que o líder não oferece apoio quanto a treinamento 

para a realização do meu trabalho. 
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Na segunda variável, observou-se que 50% dos entrevistados avaliam que o líder direto 

algumas vezes ajuda no seu desenvolvimento de carreira, 33% entendem que ajuda na maioria 

das vezes, e 17% entendem que nunca. 

Na terceira variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder direto 

sempre é direto e explícito sobre o que ele necessita ou espera do liderado, 29% entendem que 

é explícito na maioria das vezes, 29% entendem que algumas vezes, e 14% avaliam que nunca 

o líder é explícito. 

Na quarta variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder direto é 

sempre digno de confiança, 43% entendem que na maioria das vezes, 14% somente em 

algumas vezes, e 14% entendem que o líder nunca é digno de confiança. 

Na quinta variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder direto sempre 

mantém o ambiente agradável para se trabalhar, 43% entendem que na maioria das vezes, e 

29% avaliam que algumas vezes. 

Na sexta variável, observou-se que 43% dos entrevistados avaliam que o líder direto não 

aplica feedback 360º,  29% entendem que somente algumas vezes o líder aplica, 14% 

entendem que na maioria da vezes o líder direto aplica o feedback 360º em seus liderados e 

14% entendem que o líder sempre aplica. 

Na sétima variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder direto na 

maioria das vezes é um bom ouvinte, 43% entendem que algumas vezes, 14% avaliam que 

nunca, e 14% entendem que o líder sempre é um bom ouvinte. 

Na oitava variável, observou-se que 43% dos entrevistados avaliam que o líder direto nunca 

apoia no uso das ferramentas e tecnologias adotadas para o projeto, 29% entendem que 

sempre, e 29% entendem que  na maioria das vezes. 

Na nona variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder direto sempre 

se comunica de forma clara e assertiva, 43% entendem que na maioria das vezes, 14% 

somente algumas vezes, e 14% entendem que nunca o líder se comunica de forma assertiva 

com seus liderados. 

Na decima variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder direto na 

maioria das vezes executa reuniões de forma eficaz, 43% entendem que algumas vezes, e 14% 

entendem que sempre, e 14% informaram que nunca. 
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Na decima primeira variável, observou-se que 43% dos entrevistados avaliam que o líder 

direto sempre trata as pessoas de forma correta e com respeito, 43% entendem que na maioria 

das vezes, e 14% entendem que algumas vezes. 

Na decima segunda variável, observou-se que 57% dos entrevistados avaliam que o líder 

direto algumas vezes motiva a equipe de forma eficiente, 14% entendem que na maioria das 

vezes e 29% entendem que nunca motiva de forma eficiente. 

Na decima terceira variável, observou-se que 29% dos entrevistados avaliam que o líder 

direto sempre ajuda a remover obstáculos que impedem o liderado a executar seu trabalho 

efetivamente, 29% entendem que na maioria das vezes ajuda, 14% entendem que algumas 

vezes, e 29% entendem que o líder nunca ajuda. 

Na decima quarta variável, observou-se que 29% dos entrevistados consideram que o líder 

sempre reconhece o valor de seus liderados, 43% avaliam que o líder direto na maioria das 

vezes reconhece 14% entendem que algumas vezes, e 14% consideram que o líder nunca 

reconhece o valor de seus liderados. 

Na decima quinta variável, observou-se que 29% dos entrevistados consideram que o líder 

sempre é um bom negociante, 43% avaliam que o líder direto na maioria das vezes é um bom 

negociante, 14% entendem que algumas vezes, e 14% consideram que o líder nunca é um 

bom negociante. 

Na decima sexta variável, observou-se que 57% dos entrevistados avaliam que o líder direto 

algumas vezes gerencia conflitos de forma eficaz, 14% entendem que sempre gerencia e 29% 

entendem que na maioria das vezes gerenciam os conflitos de forma eficaz. 

 

 

QUESTÃO 4 

 

Na questão numero 4 (quatro) foi solicitado aos entrevistados o seu ponto de vista em relação 

a quais fatores ou elementos ou comportamentos um líder direto deve ter para garantir o 

sucesso de projetos que tem equipes virtuais. 

Segundo os entrevistados o líder direto deve entender o trabalho e entorno dos seus liderados 

para poder tomar decisões e entender contexto, nos casos onde necessite intervir, precisa fazê-
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lo no tempo adequado, acionando as pessoas corretas e entendendo o que necessita ser 

resolvido. Deve garantir toda a infra-estrutura necessária para que o liderado possa executar 

suas tarefas de modo eficiente (tecnologia, procedimentos, suporte, etc). 

Pesar de maneira clara e incontroversa as informações apresentadas levando em conta todos 

os dados. Garantir a boa comunicação, acompanhar de perto o desenvolvimento do trabalho, 

avaliar os resultados e a qualidade do trabalho, manter contato direto com o gerente funcional 

e obter feedback frequente.  

 

QUESTÃO 5 

 

Gráfico 3 - Avaliação se os entrevistados aplicam as competências para se trabalhar em equipes virtuais 

  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na questão numero 5 (cinco) foi solicitado aos entrevistados o seu ponto de vista em relação a 

quais competências de se trabalhar em equipes virtuais eles aplicam no dia a dia. 

57% dos entrevistados entendem que sempre trabalham com flexibilidade nas atividades do 

dia a dia na sua equipe, 14% na maioria das vezes, e 29% somente em algumas vezes. 

57% dos entrevistados entendem que sempre trabalham com determinação nas atividades do 

dia a dia na sua equipe, e 43% entendem que na maioria das vezes tem esta determinação. 
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71% dos entrevistados entendem que sempre cooperam nas atividades do dia a dia na sua 

equipe, 14% avaliaram que na maioria das vezes, e 14% entendem que cooperam algumas 

vezes. 

 

QUESTÃO 6 

 

Gráfico 4 - Avaliação se os lideres identificam problemas comportamentais dentro de equipes virtuais 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na questão numero 6 (seis) foi solicitado aos entrevistados o seu ponto de vista em relação a 

ao apoio da liderança em identificar e solucionar possíveis problemas na falta dos 

comportamentos citados na questão 5 dentro da equipe. 

43% dos entrevistados entendem que os lideres na maioria das vezes ajudam a identificar e 

solucionar problemas comportamentais dentro da equipe no trabalho do dia a dia, 57% 

entende que somente algumas vezes. 
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2.2.2 Análise dos Resultados 

As questões 1 e 2 estão avaliando a liderança do líder funcional, onde objetivo foi 

extrair o ponto de vista dos entrevistados em relação a uma serie competências que o líder 

funcional precisa ter para gerenciar equipes virtuais. 

Para os entrevistados o lideres na maioria das vezes gerencia os conflitos de forma 

eficaz, pode se dizer que existe uma abertura para discutir os pontos de vistas diferentes dos 

membros da equipe. Os entrevistados também entendem que, na maioria das vezes o líder é 

direto e explícito sobre o que ele necessita, ou espera dos funcionários, incluído a condução 

reuniões de forma eficaz, estabelecendo agendas claras e resultados, levando a pensar que os 

lideres tem uma comunicação clara, no entanto, segundo os entrevistados existe uma 

necessidade de melhoria no que diz respeito a disseminar a consciência comum dos objetivos, 

a remover obstáculos que impedem os membros da equipe a trabalhar efetivamente, em 

relação a negociação, para uma equipe virtual não ter bem claro os objetivos pode levar a 

frustração, tempo e energia gastos para enxergar para onde a equipe esta indo. 

Os entrevistados entendem que os lideres sempre tratam as pessoas de forma correta e 

respeitosa, são dignos de confiança, o que indica que o ambiente é positivo e a liderança é 

participativa, embora a percepção de confiança seja diferente para cada pessoa, este resultado 

demonstra que os entrevistados pertencem a equipes maduras, e indica que existe uma 

conexão de rapport, também uma relação saudável entre a liderança e os membros da equipe. 

Aqui os entrevistados acabaram se contradizendo quando avaliaram que os lideres se 

comunicam de forma assertiva, pois foi levantada na questão anterior uma necessidade de 

melhoria na comunicação. 

Os entrevistados consideram que o feedback 360º não é ou algumas vezes é aplicado, o 

que pode gerar insegurança e insatisfação do funcionário em relação a avaliação do seu 

desempenho. Outro ponto de atenção é sobre a motivação, mais da metade dos entrevistados 

entendem que o líder não motiva ou algumas vezes motiva a equipe de forma eficiente, o que 

reforça certa insatisfação, que pode refletir na avaliação de desempenho, ou no 

relacionamento com seu líder, estes fatores podem gerar falta de engajamento por parte da 

equipe de projeto, e não havendo engajamento a sintonia do rapport fica comprometida. 
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Na pergunta 02 (dois) o objetivo foi extrair dos entrevistados quais fatores ou 

comportamentos eles acreditam que sejam importantes para o sucesso do projeto, podemos 

analisar que a alguns dos comportamentos ou fatores elencados pelo grupo são aplicados 

pelos líderes. Porém, fatores importantes como comunicação clara, feedback e motivação 

necessitam de melhorias por parte da liderança, e tais fatores podem impactar diretamente nas 

entregas do projeto. 

 

As questões 3 e 4 estão avaliando a liderança do líder direto, onde o objetivo foi extrair 

o ponto de vista dos entrevistados em relação a uma serie competências que o líder direto 

precisa ter para gerenciar equipes virtuais. 

Para os entrevistados os lideres na maioria das vezes reconhecem o valor de seus 

liderados, tratando eles de forma correta e com respeito, mantendo um ambiente agradável 

para se trabalhar, são dignos de confiança, são bons negociantes e se comunicam de forma 

assertiva. Pode se dizer que existe uma abertura dos lideres para discutir pontos de vistas 

diferentes, indicando que o ambiente é positivo, a liderança é participativa, embora a 

percepção de confiança seja diferente para cada pessoa, este resultado demonstra que os 

entrevistados pertencem a equipes maduras, e indica que existe uma conexão de rapport, uma 

relação saudável entre a liderança e os membros da equipe. 

No entanto para os entrevistados, existe uma necessidade de apoio maior dos lideres no 

que diz respeito a remover obstáculos que impedem os membros de realizar seus trabalhos 

efetivamente, também em relação às tecnologias e ferramentas utilizadas para realizar o 

projeto. Outro fator que merece atenção dos lideres é ser direto e explícito sobre o que ele 

necessita ou espera de seus liderados, e se tornar um melhor ouvinte. Estes comportamentos 

são aplicados pelos lideres, mas não dentro da expectativa dos entrevistados. Se o líder não 

ouve ativamente seus liderados, ele pode falhar em relação a identificar conflitos dentro da 

equipe, ou receber de forma aberta pontos de vistas diferentes, e se ele não é claro sobre o que 

esperar de seus liderados, a equipe fica sem objetivos, por mais que o ambiente seja favorável 

para se trabalhar a comunicação não esta fluindo o suficiente para estabelecer um bom 

rapport, pois a mensagem pode não ser totalmente clara, podendo aumentar o numero de 

conflitos entre líder e liderado. 
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Agora, para os entrevistados existem fatores mais críticos que os lideres estão 

falhando, comportamentos que não são aplicados, ou que algumas vezes são aplicados, e por 

se tratar de comportamentos de lideres diretos, impactam diretamente em fatores chaves para 

o sucesso em projetos e rapport na equipe, segue os comportamentos|: 

  Aplicar feedback 360º. 

 Gerenciar conflitos de forma eficaz. 

 Motivar a equipe de forma eficiente. 

 Executa reuniões de forma eficaz, estabelecendo agendas claras e resultados esperados 

na reunião. 

 Ajudar no seu desenvolvimento de carreira. 

 Oferece treinamento para a realização do trabalho. 

O desenvolvimento do colaborador em relação às competências desejadas pela 

empresa, e a conexão bilateral para estabelecer rapport estão comprometidos. Uma das 

responsabilidades do líder é fazer o coaching no desenvolvimento da carreira dos liderados, e 

isso não esta acontecendo o que pode gerar certa desmotivação dos seus liderados. 

Na pergunta 04 (quatro) o objetivo foi extrair dos entrevistados quais fatores ou 

comportamentos eles acreditam que sejam importantes para o sucesso do projeto, podemos 

analisar que nem todos os fatores ou comportamentos elencados pelo grupo são aplicados 

pelos líderes, e complementando com as respostas da pergunta anterior ajuda a perceber que 

na opinião dos entrevistados a liderança não esta aplicando as melhores praticas de 

gerenciamento de pessoas em seus projetos, e existe uma serie de oportunidades de melhorias 

que devem ser aplicadas nos lideres. 

O objetivo da pergunta numero 5 (cinco) foi extrair dos entrevistados uma auto 

percepção sobre as competências necessárias para se trabalhar em equipes virtuais, e de 

acordo com o resultado os entrevistados entendem que sim, eles tem e aplicam estas 

competências no dia a dia de suas tarefas, umas num grau maior que que as outras, significa 

que os membros da equipe tem habilidades de trabalhar os outros, determinação para 

conseguir com que o trabalho seja feito e flexibilidade para entender pontos de vistas 

diferentes.  

O objetivo da pergunta numero 6 (seis) foi extrair dos entrevistados, sua percepção em 

relação ao apoio da liderança em identificar e solucionar possíveis problemas em 

comportamentos dos membros da equipe para se trabalhar em um ambiente virtual, e de 
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acordo com o resultado uma parte dos entrevistados consideram que algumas vezes sim, e 

para outra parte na maioria das vezes o líder ajuda a identificar e resolver tais problemas. 

3. CONCLUSÕES 

 O objetivo deste trabalho foi identificar se os lideres aplicam as melhores práticas em 

gerenciamento de pessoas em um projeto global para estabelecer rapport em equipes virtuais.  

A parte teórica desta pesquisa aponta para o fato de que por mais que a amostragem foi 

de profissionais maduros, projetos são feitos de pessoas, pessoas precisam de atenção, pois 

podem mostrar tendências diferentes em ambientes diferentes, e é papel do líder entender 

estas nuances, para construir bons relacionamentos. A comunicação é o fator chave para 

garantir o sucesso em projetos com equipes virtuais, e estas equipes precisam de cooperação, 

precisam de uma liderança participativa, precisam estar unida, deve ter um clima de confiança 

e abertura, ou seja, uma atmosfera positiva para atingir os objetivos. Regras não claras ou 

responsabilidades não definidas, levam o time do projeto á perder muito tempo aprendendo, e 

pode-se ganhar tempo resolvendo estas questões através de reuniões produtivas. Um 

profissional mal preparado não consegue manter um nível de contribuição satisfatório para o 

projeto. 

Considerando os resultados apresentados nesta pesquisa pode se dizer que referente a 

liderança funcional, a comunicação flui de uma forma positiva, o rapport existe, e os lideres 

constroem um ambiente positivo para se trabalhar, entretanto é importante observar que pode 

existir certa insegurança no que diz respeito as avaliações de desempenho porque na 

percepção dos entrevistados o feedback 360º, que faz parte da cultura organizacional, não é 

aplicado, levando a desmotivação. O fator motivacional não faz parte das responsabilidades 

do líder funcional, porem impacta diretamente na produção dos membros da equipe. 

No que diz respeito aos lideres diretos, é possível observar que muitos dos atributos 

esperados da liderança não são percebidos pelos entrevistados, e tais fatores podem ser 

melhorados para se construir o rapport entre lideres e liderados. Observa-se ainda que as 

pessoas tem intensões positivas e atributos ou competências para se trabalhar em equipes 

virtuais, porém no geral não sentem apoio da liderança para solucionar conflitos na falta 

destas competências, o que reforça o resultado da ineficiência na resolução de conflitos. 
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O Estudo de caso proposto, permite afirmar que na percepção dos funcionários, os 

lideres não estão aplicando as melhores práticas em gerenciamento de pessoas no projeto 

global para estabelecer rapport em equipes virtuais, contradizendo as politicas e cultura de 

liderança definidas pela empresa. 

 

4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Uma infinidade de livros e artigos divulgam as experiências positivas de se adotar as 

melhores práticas em gerenciamento de pessoas para ter sucesso em projetos. A cultura e 

política organizacional da empresa onde foi feito esta pesquisa é de ter uma liderança que 

adota estas melhores praticas, é de criar um ambiente bom para se trabalhar, e na percepção 

dos funcionários isso não esta sendo aplicado, portanto mais treinamentos para a liderança é 

recomendado.  

É recomendado também divulgações, por parte da empresa, para os funcionários do 

que esta sendo feito para melhorar a qualidade do trabalho da liderança, aumentando assim a 

confiabilidade das pessoas no processo. Quanto mais a empresa envolve os funcionários em 

seus processos, mais sinergia e participação é desenvolvida. 

Pesquisas internas de satisfação onde os resultados sejam realmente trabalhados, com 

planos de ações, e conclusão de tais ações trazem segurança de que a empresa esta ouvindo 

seus funcionários, melhorando a conexão funcionário e empresa. 

Cabe ressaltar que os atributos de liderança investigados neste artigo podem ser 

aprofundados, uma pesquisa mais ampla, interlaçando com atributos de eficiência, 

enriquecendo assim a pesquisa. 
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6. APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Responda baseado em sua atual experiência em projetos globais, ou equipes virtuais. 

1) Segue abaixo as melhores práticas que devem ser exercidas por um líder no gerenciamento de pessoas 

para o sucesso em projetos com equipes virtuais. 

Na sua percepção, o seu líder de projeto (responsável pelo gerenciamento do projeto, acima de você) 

adota estas melhores práticas no seu dia a dia? 

Pontue cada questão de 1 a 4, sendo 1 para “não aplica”, 2 para “aplica algumas vezes”, 3 para “aplica na 

maioria das vezes”, 4  para “sempre aplica”. 

a. (     ) Gerencia conflitos de forma eficaz 

b. (     ) É um bom negociante 

c. (     ) Estabelece e dissemina a consciência comum do objetivo a ser alcançado 

d. (     )  Ajuda a remover obstáculos que me impedem de fazer meu trabalho efetivamente. 

e. (     ) Motiva a equipe de forma eficiente 

f. (     ) Trata as pessoas de forma correta e com respeito 

g. (     ) Executa reuniões de forma eficaz, estabelecendo agendas claras e resultados esperados na 

reunião 

h. (     ) Se comunica de forma clara e assertiva 

i. (     ) Aplica feedback 360º  

j. (     ) É digno de sua confiança 

k. (     ) É direto e explícito sobre o que ele necessita ou espera de você. 

 

2) Ainda referente a pergunta 1, na sua opinião quais fatores/elementos/comportamentos um líder 

funcional deve ter para garantir o sucesso de projetos que tem equipes virtuais? 

 

 

 

3) Agora sobre o seu líder direto (responsável pelo gerenciamento de pessoas), na sua percepção ele/ela 

adota as melhores práticas para garantir o sucesso em projetos com equipes virtuais no seu dia a dia? 

Pontue cada questão de 1 a 4, sendo 1 para “não aplica”, 2 para “aplica algumas vezes”, 3 para “aplica na 

maioria das vezes”, 4  para “sempre aplica”. 

a. (     ) Gerencia conflitos de forma eficaz 

b. (     ) É um bom negociante 

c. (     ) Reconhece o valor de seus liderados 

d. (     ) Ajuda a remover obstáculos que me impedem de fazer meu trabalho efetivamente. 

e. (     ) Motiva a equipe de forma eficiente 

f. (     ) Trata as pessoas de forma correta e com respeito 

g. (     ) Executa reuniões de forma eficaz, estabelecendo agendas claras e resultados esperados na 

reunião 
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h. (     ) Se comunica de forma clara e assertiva  

i. (     ) Apoia no uso das ferramentas e tecnologias adotadas para o projeto 

j. (     ) É um bom ouvinte 

k. (     ) Aplica feedback 360º  

l. (     ) Mantém o ambiente agradável 

m. (     ) É digno de sua confiança 

n. (     ) É direto e explícito sobre o que ele necessita ou espera de você. 

o. (     ) Ajuda no seu desenvolvimento de carreira 

p. (     ) Oferece treinamento para a realização do trabalho 

 

4) Referente a pergunta acima, na sua opinião quais fatores/elementos/comportamentos o líder direto 

deve ter para garantir o sucesso de projetos que tem equipes virtuais? 

 

 

 

5) Segue abaixo as competências para se trabalhar em equipes virtuais 

Na sua percepção, você aplica estas competências no seu dia a dia dentro do projeto no qual você 

trabalha? 

Pontue cada questão de 1 a 4, sendo 1 para “não aplica”, 2 para “aplica algumas vezes”, 3 para “aplica na 

maioria das vezes”, 4  para “sempre aplica”. 

(     ) Cooperação                       (     ) Determinação                (     ) Flexibilidade 

 

6) Referente à pergunta 5, na sua percepção a liderança ajuda a identificar e solucionar possíveis problemas 

quando falta uma destas competências dentro da equipe?  

(     ) Nunca                    (     ) Algumas vezes                      (     ) Na maioria das vezes                   (     ) Sempre 

 

 

 

 

 

 

 


