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RESUMO 

 

 

Com a globalização e a evolução tecnológica, tanto do setor de telecomunicações quanto de 

ferramentas de colaboração, as organizações estão com seus negócios cada vez mais 

diversificados e em vários países, propiciando o surgimento e o fortalecimento das equipes 

virtuais. Essas equipes trabalham além das fronteiras organizacionais e geográficas, com 

interação e aprendizagem dos membros da equipe, com um objetivo comum, o sucesso do 

projeto. Este trabalho visa propor uma sistemática para a gestão de equipes virtuais de 

projetos. Para tanto, foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica para descrever o conceito 

de equipes tradicionais, equipes virtuais e equipes altamente eficientes, bem como o papel do 

gerente de projetos, o processo de liderança e as habilidades adicionais, quando este gerencia 

equipes virtuais. Além disso, foram explanados os canais de comunicação, as barreiras e o 

gerenciamento das comunicações em projetos. Para finalizar o referencial teórico relatam-se 

as peculiaridades da gestão de equipes virtuais, apontando alguns resultados e demonstrando 

os impactos do fator cultural, tecnológico e geográfico.  Para exemplificar o contexto da 

pesquisa bibliográfica foi realizado um estudo de caso em uma empresa de grande porte da 

região de Curitiba, na qual foi possível identificar as adversidades na gestão de equipes 

virtuais e os desafios enfrentados no gerenciamento de tais equipes de projetos. 

 

Palavras-chaves: Equipes virtuais. Equipes tradicionais. Líder. Gerente de projetos. 

Comunicação. 

 

  



    
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

With globalization and the technological evolution of both the telecommunications sector and 

collaboration tools, organizations are with their increasingly diverse business and in many 

countries, leading to the emergence and strengthening of virtual teams. These teams work 

across organizational and geographic boundaries, with interaction and learning team members 

with a common goal, the project's success. This work aims to propose a system for managing 

virtual team projects. Therefore, a broad literature search was conducted to describe the 

concept of traditional teams, virtual teams and highly effective teams, and the role of the 

project manager, the leadership process and additional skills when it manages virtual teams. 

In addition, they explained the channels of communication, barriers and managing 

communications projects. Finally the theoretical report the peculiarities of managing virtual 

teams, pointing out some results and demonstrating the impact of cultural, technological and 

geographical factor. To illustrate the context of the literature was conducted a case study in a 

large company of Curitiba region, in which it was possible to identify the odds in managing 

virtual teams and challenges faced in managing such project teams. 

 

Keywords: Virtual teams. Traditional teams. Leader. Project manager. Communication. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de propor uma sistemática para a gestão de equipes 

virtuais de projetos. Gestão essa, que enfrenta várias adversidades as quais destacam-se as 

barreiras geográficas e tecnológicas, os fusos horários, a língua e a cultura de cada região. 

O desenvolvimento deste trabalho foi motivado pelo interesse em conhecer as 

peculiaridades que existem no gerenciamento de projetos com equipes virtuais, uma prática 

adotada por muitas organizações, tendo em vista a globalização, o surgimento de novas 

tecnologias e a aproximação de culturas, pessoas e conhecimento. Portanto, pretende-se 

propor uma sistemática para a gestão de equipes virtuais em projetos e para tanto apresenta-se 

uma pesquisa organizada em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, descreve-se o conceito de equipes tradicionais, equipes virtuais 

e equipes altamente eficientes, bem como relatam-se as habilidades adicionais de um gerente 

de projetos de equipes virtuais em relação as equipes tradicionais, e o processo de liderança. 

Para complementar o referencial teórico foram descritos os principais canais e barreiras de 

comunicação e o gerenciamento das comunicações em projetos. Para finalizar explana-se a 

gestão de equipes virtuais, com alguns resultados e demonstram-se os impactos do fator 

cultural, tecnológico e geográfico. 

No segundo capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada neste trabalho, a qual 

trata-se de um estudo de caso de uma empresa de grande porte localizada na região de 

Curitiba. Este estudo de caso foi utilizado para exemplificar as dificuldades existentes na 

gestão de equipes virtuais, bem como identificar os desafios enfrentados por essa empresa e 

os impactos que esses desafios geram nas equipes virtuais de projetos. 

No terceiro capítulo, foram sintetizadas as principais adversidades vivenciadas na 

gestão de equipes virtuais, contextualizadas neste trabalho, e apresenta-se uma proposta para 

implementação de uma sistemática baseada no tripé: equipe de projeto, gerente de projetos e o 

processo de comunicação visando minimizar os impactos de tais adversidades na gestão de 

equipes virtuais. 

  



12 
 

 
 

No quarto capítulo encontram-se as conclusões acerca do trabalho realizado, 

enfatizando os diferenciais da sistemática proposta no capítulo anterior. 

Por fim, no quinto capítulo são apresentados os possíveis desdobramentos, sugerindo 

aprofundar esse trabalho e dar continuidade nos estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. PROJETO 

 

De acordo com GIDO e CLEMENTENS (2007, p.1): 

 

 

 

Um projeto é um esforço para se atingir um objetivo específico por meio de um 

conjunto único de tarefas inter-relacionadas e da utilização eficaz de recursos. Tem 

um objetivo bem definido em termos de escopo, cronograma e custo. Os projetos 

“nascem” quando uma necessidade é identificada pelo cliente, uma organização ou 

pessoas dispostas a fornecer os recursos financeiros para que sua necessidade seja 

atendida. 

 

 

 

Projeto, segundo o PMBOK (2013, p. 03) é um esforço temporário para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo. É denominado como temporário, devido ter início e 

fim definidos, isso não significa que seja de curta duração. O termo temporário se aplica ao 

projeto e não ao produto, serviço ou resultado. 

O projeto é encerrado e chega ao fim quando os objetivos são atingidos, quando os 

objetivos não serão ou não poderão ser alcançados, ou ainda quando a necessidade do projeto 

deixa de existir. O projeto também poderá ser concluído por solicitação do cliente. 

Cada projeto gera um produto, serviço ou resultado exclusivo. Esse resultado pode 

ser tangível ou intangível. As características fundamentais do trabalho do projeto não mudam, 

mesmo existindo processos repetitivos em algumas entregas ou atividades. Por outro lado, 

devido a natureza exclusiva dos projetos, poderá existir incertezas ou diferenças quanto aos 

produtos, serviços ou resultados criados. 

Os projetos são empreendidos em todos os níveis da organização e podem envolver 

uma única pessoa ou várias pessoas, uma organização ou várias organizações. Além disso, as 

atividades do projeto podem ser novas para os membros da equipe, o que exigirá um 

planejamento mais dedicado do que um trabalho de rotina. 
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2.2. EQUIPES DE PROJETO 

 

De acordo com o PMBOK (2013, p. 35), a equipe do projeto é composta pelo gerente 

do projeto, pessoal de gerenciamento de projetos e um grupo de pessoas que atuam na 

execução do trabalho para alcançar os objetivos. 

A composição desta equipe é realizada por pessoas de grupos diferentes, com 

conhecimento de um assunto e/ou habilidades específicas para a realização do trabalho. As 

características e a estrutura de uma equipe de projeto podem alterar bastante, mas uma 

característica que não varia é o papel do gerente de projetos como líder da equipe. 

As equipes de projeto incluem papéis como: 

 Time de gerenciamento: membros da equipe que realizam as atividades de 

gerenciamento do projeto, tais como elaboração do cronograma, orçamento, 

relatórios e atividades de controle, comunicações, gerenciamento dos riscos e suporte 

administrativo; 

 Recursos humanos: realizam o trabalho de criação das entregas do projeto; 

 Especialistas de suporte: executam as atividades necessárias para o desenvolvimento 

ou execução do plano de gerenciamento do projeto. Os especialistas não precisam 

atuar no projeto em tempo integral, ou seja, podem participar somente quando suas 

habilidades forem necessárias; 

 Representantes de usuários ou de clientes: são as pessoas que aceitam as entregas ou 

produtos do projeto. Estes podem atuar como pessoas de contato para orientar os 

requisitos e aceitar os resultados; 

 Vendedores, fornecedores ou contratadas: são empresas externas que através de 

contrato fornecem produtos, matérias-primas ou serviços necessários ao projeto. Os 

vendedores podem ter um papel diferenciado na equipe do projeto, quando arcam 

com a maior parte do risco para a entrega dos resultados do projeto; 

 Membros parceiros de negócios: são participantes da equipe do projeto para garantir 

sua coordenação adequada; 

 Parceiros de negócios: são empresas externas que fornecem consultoria especializada 

ou tem um papel específico, como instalação, personalização, treinamento ou 

suporte. 
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Na sequência serão apresentados alguns resultados para embasar o referencial 

teórico. Trata-se do Resultado de 2013 da PMSURVEY.ORG, uma pesquisa anual, organizada 

voluntariamente pelos Chapters do PMI – Project Management Institute de diversos países, e 

conta com a participação de centenas de organizações no mundo. No Brasil, participaram 

organizações de 15 estados, sendo que 57% destas organizações estão concentradas em São 

Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Essas organizações atuam em 17 setores da economia, 

com destaque para a Tecnologia da Informação com 28%.  

O gráfico abaixo apresenta o perfil dos responsáveis por gerenciamento de projetos 

nas organizações, conforme ranking: 

 1º lugar: Gerentes de Projetos com 64,9%; 

 2º lugar: Coordenadores / Supervisores de Projetos com 31,1%; 

 3º lugar: Líderes de Projetos com 25,6%. 

 

 

Gráfico 1: Perfil dos responsáveis por gerenciamento de projetos nas organizações 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 
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2.2.1. Composição das Equipes 

 

A formação das equipes de projeto varia de acordo com a localização, escopo e 

cultura organizacional. As composições básicas de equipes de projeto, segundo o PMBOK 

(2013, p. 37) podem ser: 

 Dedicada: todos ou a maioria dos membros da equipe trabalham no projeto em tempo 

integral. Os membros da equipe podem trabalhar presencial ou virtualmente, e 

normalmente se reportam diretamente ao gerente do projeto; 

 Tempo parcial: Alguns projetos são estabelecidos como um trabalho adicional 

temporário, em que o gerente e a equipe trabalham no projeto, mas continuam 

desempenhando suas funções normais. Tanto o gerente de projeto quanto os 

membros da equipe podem ser designados para atuar em mais de um projeto 

simultaneamente. 

De acordo com a pesquisa PMSURVEY 2013, as organizações têm profissionais 

exclusivos dedicados a projetos, sendo que: 

 25% das organizações: mais que 75% dos profissionais dedicados; 

 50% das organizações: menos que 25% de profissionais dedicados; 

 

Gráfico 2: Percentual de profissionais exclusivamente dedicados a projetos 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 
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Qualquer estrutura organizacional pode ter equipes de projetos dedicadas e de tempo 

parcial. Nas equipes de projeto dedicadas, os gerentes de projeto têm grande independência e 

autoridade. Essas equipes são encontradas em organizações projetizadas, em que a maioria 

dos recursos está envolvida no trabalho do projeto. As equipes de projetos de tempo parcial 

ocorrem em organizações funcionais. Já as organizações matriciais podem utilizar tanto 

equipes dedicadas quanto equipes de tempo parcial. 

No gráfico a seguir identifica-se o quanto é importante para as organizações ter 

profissionais dedicados a projetos: 

 52% das organizações: relataram que é fundamental, pois trouxe grandes e claros 

benefícios para o sucesso dos projetos; 

 25% das organizações: acreditam que é importante, porém que ainda é questionado 

internamente, tendo em vista que os benefícios nem sempre são claros. 

 

 

Gráfico 3: O quanto é importante ter profissionais dedicados a projetos nas organizações 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 

 

A composição da equipe do projeto pode variar de acordo com a estrutura 

organizacional e ser baseada em parceria, isto é, um empreendimento conjunto ou aliança 

entre várias organizações, em que uma das organizações define um gerente de projeto que irá 
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coordenar todos os esforços entre os parceiros. Os projetos em parceria podem explorar 

sinergias industriais para realizar empreendimentos que somente um parceiro não conseguiria 

realizar sozinho, seja por motivos estratégicos ou políticos. 

A formação da equipe também pode variar de acordo com a localização geográfica. 

Um exemplo são as equipes virtuais. Essas equipes precisam de ferramentas colaborativas, 

como espaços de trabalho compartilhados on-line, videoconferências e outras tecnologias de 

comunicação que permitam que os membros da equipe trabalhem em vários locais ou países 

diferentes. As equipes virtuais podem existir em qualquer tipo de composição de equipe e 

estrutura organizacional. 

 

2.2.2. Equipes Virtuais 

  

Uma equipe virtual é formada por pessoas interdependentes com o mesmo propósito, 

que podem pertencer ou não a mesma área de conhecimento e que por questões estratégicas 

voltadas aos objetivos do projeto estão em locais distintos, superando fronteiras espaciais, 

temporais e organizacionais com o uso da tecnologia.  

KERZNER (2006, p. 484) relata que as equipes virtuais são uma opção em relação 

ao modelo historicamente conhecido, as equipes tradicionais, em que todos os membros eram 

reunidos em uma sala para reuniões e definições do projeto. Atualmente devido à 

globalização, complexidade e tamanho dos projetos as equipes virtuais são amplamente 

difundidas. Essas equipes podem ser definidas nos seguintes tipos:  

 Em rede: os participantes entram e saem de acordo com a necessidade. Não existem 

fronteiras bem definidas entre a equipe e a organização;  

 Paralelo: a equipe tem participação diferenciada e limites bem definidos. Os 

participantes trabalham em regime de curto prazo para aperfeiçoar um sistema ou 

processo; 

 Desenvolvimento do projeto ou produto: a participação na equipe tem limites claros, 

exigências técnicas e resultados definidos. O grupo tem autoridade para tomada de 

decisões, tendo em vista que as tarefas a longo prazo não são rotineiras; 

 Trabalho ou produção: a equipe tem limite definido e participação distinta. Os 

participantes tem trabalho regular e contínuo, normalmente em uma área funcional; 
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 Gestão do serviço: a equipe apoia a atividade da rede de clientes e tem participação 

distinta. Trabalha para liderar as atividades corporativas; 

 Ação: a equipe normalmente atua em situação de emergência. A participação pode 

ser distinta ou fluída. 

 

HARASIM (2010, p. 54) cita que a inovação tecnológica possibilita realizar reuniões 

com compartilhamento de arquivos on-line e áudio conferências com baixo custo, ferramentas 

estas utilizadas pelas equipes virtuais, que contribuem com o aumento da competitividade, 

crescimento de mercado e redução de custos de viagens.  

HARASIM (2010, p. 58) apresenta uma pesquisa que aponta os seguintes resultados 

das equipes virtuais: 

 Grande parte das equipes virtuais consegue alcançar os objetivos do projeto, porém 

quando isso não acontece, o fracasso não pode ser atribuído ao fato das equipes 

serem virtuais; 

 A insegurança em relação à confiança nos membros das equipes virtuais foi 

desconsiderada, pois esse problema não foi configurado como um obstáculo efetivo 

no desempenho das equipes; 

 Em muitas equipes virtuais são realizadas reuniões presenciais e chegou-se a 

conclusão que quando ocorrem encontros mais próximos, existe maior compreensão 

entre os membros da equipe; 

 A estrutura base das equipes virtuais são as mesmas das equipes tradicionais, 

principalmente no que tange a eficiência da equipe. Diante disso, em analogia a 

equipes tradicionais, a dinâmica das equipes virtuais no início dos projetos enfrenta 

um caos nas tomadas de decisões até atingir a maturidade, quando os processos e os 

resultados da equipe são mais eficientes; 

 A característica da liderança nas equipes virtuais é diferente das equipes tradicionais, 

e algumas questões administrativas são alteradas ou até mesmo extintas. 

 

2.2.3. Equipes Altamente Eficientes 

 

De acordo com ROCHA JÚNIOR (2010, p. 1), as equipes altamente eficientes 

possuem as seguintes características: 
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 Senso de propósito: os membros da equipe possuem uma visão compartilhada com 

foco nos objetivos. São concentrados em resultados, e a visão e os objetivos formam 

um ambiente favorável à tomada de decisões;  

 Comunicação aberta: os membros das equipes altamente eficazes participam de toda 

e qualquer discussão da equipe de maneira aberta e sincera. Eles dizem o que pensam 

e respeitam as opiniões diferentes, são bons ouvintes, falam com polidez e estão 

dispostos a se desafiarem e se confrontarem para crescerem com o consenso; 

 Confiança e respeito mútuo: os membros da equipe tem uma comunicação aberta que 

gera confiança. Eles valorizam e apoiam uns aos outros, aceitam e estimulam as 

ideias e não tentam manipular seus companheiros; 

 Liderança compartilhada – qualquer membro da equipe pode assumir a liderança 

dependendo do trabalho e das necessidades da equipe. O líder atua como facilitador 

para a equipe e todos são amplamente responsáveis pela eficácia da mesma; 

 Procedimentos de trabalho eficazes: funcionam como meio para captar, organizar e 

avaliar informações. A criatividade é incentivada por políticas, regras e 

procedimentos. As novas oportunidades e a exposição desenvolvem a eficácia da 

equipe;  

 Criação a partir das diferenças – equipes eficazes elevam a interação das várias 

habilidades, conhecimentos e pontos individuais fortes. Os membros buscam pontos 

de vista diferentes e selecionam novas pessoas com estilos, informações e óticas 

diversas para compor a equipe; 

 Adaptabilidade e flexibilidade: é a capacidade de reagir com rapidez às constantes 

mudanças do ambiente. Equipes eficazes desafiam o processo, aperfeiçoam o método 

de ação da equipe e quando necessário desenvolvem diferentes funções;  

 Aprendizagem continuada: é o processo de aperfeiçoamento contínuo. Correr riscos, 

tomar decisões e aprender com isso são práticas incentivadas nestas equipes.  

 

Para GIDO e CLEMENTENS (2007, p.318): 

 

 

 

Algumas das características associadas a equipes eficazes são: um claro 

entendimento do objetivo do projeto; expectativas claras em relação ao papel e às 
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responsabilidades de cada pessoa; uma orientação aos resultados; um alto grau de 

cooperação e colaboração; e um nível alto de confiança. 

 

 

 

2.3. GERENTE DE PROJETOS 

 

RAJ et al (2010, p. 35) citam que o gerente de projeto é responsável pelo 

planejamento, implantação e finalização do projeto. Cabe ao gerente coordenar e integrar 

todas as atividades nas diversas linhas funcionais e gerenciar a comunicação entre as partes 

interessadas. Para tanto, o gerente de projeto deve aplicar gerenciamento de projetos, 

habilidades técnicas, gerência geral, bem como a gestão de equipe para atender ou superar as 

expectativas das partes interessadas. 

De acordo com o PMBOK (2013, p. 16), o gerente de projetos é designado pela 

organização para liderar a equipe visando atingir os objetivos do projeto. O gerente de 

projetos, o gerente funcional e o gerente de operações têm papéis distintos. Os gerentes de 

operações são responsáveis pela eficiência das operações. Já os gerentes funcionais estão 

focados na supervisão de gerenciamento de uma unidade funcional. 

Um gerente de projetos pode se reportar a um gerente funcional ou pode ser um dos 

vários gerentes que se reportam ao gerente de portfólios e programas, isso depende da 

estrutura organizacional. Além disso, o gerente de projetos colabora com outras funções, tais 

como gerente de qualidade, especialista de outras áreas ou analista de negócios. 

O papel de gerente de projetos, atualmente é comum nas organizações, conforme 

demonstrado no gráfico abaixo: 

 29% Gerentes de Projetos; 

 19% Membro ou Coordenador de PMO; 

 19% Executivo (CEO, CIO). 
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Gráfico 4: Papel desempenhado na organização 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 

 

Embora em muitas organizações exista o papel de gerente de projetos, nem sempre 

ele é formal, conforme resultado da PMSURVEY 2013: 

 39% das organizações: não existe o cargo de gerente de projetos oficialmente; 

 38% das organizações: o cargo de gerente de projetos existe, porém não tem um 

plano de carreira. 
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Gráfico 5: O cargo gerente de projetos existe formalmente na estrutura organizacional 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 

 

Segundo GIDO e CLEMENTENS (2007, p.281): 

 

 

 

O gestor de projetos é um elemento-chave para o sucesso de um projeto. Além de ter 

liderança no planejamento, na organização e no controle do projeto, o gestor deve 

possuir um conjunto de habilidades que, ao mesmo tempo, inspire a equipe do 

projeto a ter sucesso, bem como ganhe a confiança do cliente.  

 

 

 

2.3.1. Competências do Gerente de Projetos 

 

De acordo com o PMBOK (2013, p. 17), os gerentes de projetos são responsáveis 

pelo atendimento de necessidades: de tarefas, de equipe e individuais. O papel dos gerentes é 

fundamental e estratégico, pois estes gerenciam os projetos que são essenciais para a 

sobrevivência e crescimento das organizações. Para gerenciar os projetos de forma eficaz, o 

gerente de projeto deve possuir habilidades éticas, conceituais e interpessoais, além das 

seguintes competências: 
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 Conhecimento: sobre gerenciamento de projetos; 

 Desempenho: refere-se a capacidade de fazer ou realizar quando aplica o 

conhecimento em gerenciamento de projetos; 

 Pessoal: refere-se ao comportamento na execução do projeto ou atividade 

relacionada. A efetividade pessoal engloba atitudes, características de personalidade 

e liderança, que fornecem a habilidade de liderar a equipe para atingir os objetivos do 

projeto. 

 

2.3.2. Gerente de Projetos e o Processo de Liderança 

 

CAVALCANTI et al (2009, p. 37) citam alguns conceitos de liderança, os quais 

destacam-se: 

 

 

 

 Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em 

direção à realização de um objetivo; 

 Liderança é influência pessoal, exercida em uma situação e dirigida através do 

processo de comunicação, no sentido do atingimento de um objetivo específico 

ou objetivos. 

 

 

 

Para GIDO e CLEMENTENS (2007, p.282) “os gestores de projetos eficazes têm 

grande capacidade de liderança, capacidade para estimular as pessoas a evoluir, excelentes 

habilidades interpessoais e de comunicação, capacidade de lidar com o estresse, habilidade 

para solucionar problemas e para administrar o tempo”. 

Conforme o resultado de 2013, da pesquisa PMSURVEY, as habilidades mais 

valorizadas no gerenciamento de projetos são: 

 1º lugar: Comunicação com 62%; 

 2º lugar: Liderança com 50%; 

 7º lugar: Trabalho em equipe com 24,9%. 
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Gráfico 6: Principais habilidades necessárias e valorizadas ao gerenciar projetos 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 

 

PELAJO e SITA (2012, p. 42) relatam que para ser um líder comunicador é 

necessário: 

 Autoconhecimento: o líder precisa se conhecer e para isto deve fazer uma 

autoanálise, trabalhando seus pontos fortes e fracos; 

 Escuta ativa: o líder deve interpretar os fatos, conforme o cenário e perspectiva do 

emissor; 

 Expressividade oral: o líder terá que obter a atenção dos ouvintes, transmitindo as 

informações de forma clara, atraente, com credibilidade e energia. 

 

2.3.3. Gerente de Projetos de Equipes Virtuais  

 

HARASIM (2010, p. 58), relata que as equipes virtuais podem trazer divergências 

organizacionais e novos tipos de conflitos, porém se essas equipes forem bem gerenciadas e 

estruturadas podem gerar vários benefícios, tais como integração de centros isolados de 

conhecimento, colaboração entre departamentos e agilidade no desenvolvimento e 
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disseminação de boas práticas. Portanto, após a criação de uma equipe virtual é fundamental 

especificar como essa equipe será gerenciada e quais serão os objetivos individuais e mútuos. 

Tendo em vista que a opção por equipes virtuais pode surgir pela necessidade de 

acompanhar os stakeholders remotos, que são de grande relevância ao projeto, deve-se definir 

as responsabilidades de cada participante, bem como assegurar que o gerente de projetos 

tenha afinidade cultural, profissional e pessoal com tais stakeholders. É importante que o 

gerente de projetos tenha mais influência decisória sob sua equipe remota que os stakeholders 

que a ela estão próximos, para evitar desvios de objetivos. 

Assegurando que essas premissas sejam cumpridas, é necessário planejar como serão 

gerenciados os quesitos fundamentais para o andamento do projeto, conforme abaixo: 

 Verificação da produtividade: em equipes virtuais o acompanhamento das atividades 

muitas vezes é inviável, portanto o gerente de projeto deve verificar a efetividade dos 

esforços realizados remotamente através do atingimento dos objetivos dentro dos 

prazos pré-estabelecidos; 

 Verificações de mudanças ambientais: de forma proativa deve-se assegurar que 

mudanças no comportamento dos stakeholders ou do ambiente possam ser analisadas 

quanto aos riscos e impactos ao projeto. Desta forma as respostas serão mais ágeis e 

eficientes; 

 Gerenciamento de expectativas: o gerente de projetos deve conhecer quais fatores 

influenciam sua equipe virtual, seja de cunho pessoal ou cultural, evitando assim 

dispersão da equipe. Nesta situação, é interessante realizar feedback com frequência, 

para que os membros da equipe possam expor suas ideias, sugestões e críticas; 

 Definição clara de objetivos e escopo do projeto: equipes virtuais são mais 

dependentes de uma definição clara e coerente do objetivo do que as equipes 

tradicionais. Se houver falha nessa definição, existem grandes riscos de atraso e até 

mesmo insucesso do projeto; 

 Relação de confiança efetiva e estável: para uma equipe virtual trabalhar de forma 

eficiente e eficaz, a confiança mútua e o entendimento claro dos padrões culturais e 

pessoais são fundamentais, uma vez que a falta de interação face a face impede que 

conflitos sejam sanados de maneira rápida, podendo ampliar sobremaneira pequenas 

divergências; 

 Realização de acompanhamentos através de canais de comunicações efetivos. 
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2.4. COMUNICAÇÃO 

 

2.4.1. Visão Geral 

 

De acordo com CHAVES et al (2010, p. 17) na era primitiva a fala foi desenvolvida 

pela necessidade de comunicação e troca de informações. Tais informações eram transmitidas 

apenas por via oral e não eram registradas. Até que foram desenvolvidos símbolos e desenhos 

para registrar as informações e experiências. A comunicação escrita começou a evoluir a 

partir da prensa de Gutenberg e outros meios de divulgação foram surgindo tais como o 

código de Morse, o telefone de Bell e o rádio de Marconi. 

No segmento de projetos, as pessoas utilizam a comunicação para compreender 

como as tarefas devem ser realizadas e como alcançar os objetivos dos projetos. Para o bom 

gerenciamento destes projetos é fundamental compreender e utilizar corretamente o processo 

de comunicação. 

 

2.4.2. Processo de Comunicação 

 

Aristóteles cita um modelo de comunicação em que necessita três elementos: o que 

fala e o que escuta o que aquele tentou dizer, ou seja, um emissor, uma mensagem e um 

receptor. 

Segundo CHAVES et al (2010, p. 18) comunicação significa ação de partilhar, de 

dividir e pode ser definida como o processo de transmissão e recepção de mensagens. As 

informações são codificadas na fonte, isto é, pelo emissor que conhece o significado da 

mensagem, e decodificadas no destino pelo receptor. 

Para a transmissão da mensagem é utilizado um canal de comunicação, um meio 

intermediário de expressão. Esses canais podem ser formais, processos estruturados e 

diretivos que utilizam regras e padrões (e-mails, instruções normativas e relatórios); ou 

informais, como encontros face a face, telefones e mensagens orais. 
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Figura 1: Processo de Comunicação 

Fonte: CHAVES et al (2010, p. 19) 

 

CHAVES et al (2010, p. 19) relatam que para o processo de comunicação alcançar 

seu objetivo é necessário que o receptor interprete a informação de acordo com o que o 

emissor quis dizer.  Alguns fatores influenciam a compreensão, como a familiaridade do 

receptor com os tópicos da mensagem, a clareza e a precisão daquilo que é emitido, a 

confiança entre o emissor e o receptor e que ambos tenham o mesmo patamar de 

conhecimento do assunto em questão. 

No processo de transmissão de uma mensagem podem ocorrer ruídos: distorções em 

sinais eletrônicos, erros de escrita e/ou interpretação, uso de jargões, siglas, entre outros. Para 

que o emissor saiba que sua mensagem foi recebida e compreendida, ele recebe um feedback 

da reação do receptor. 

O principal problema apontado na pesquisa de 2013 PMSURVEY é a comunicação 

com 68,1%, conforme apresentado no ranking abaixo: 
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Gráfico 7: Problemas mais frequentes em projetos 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 

 

2.4.3. Canais de Comunicação 

 

Para TOMASI e MEDEIROS (2010, p. 21) “o meio, o canal físico para veicular a 

mensagem, representa papel determinante no processo de comunicação. Ele é que possibilita 

que a mensagem chegue ao receptor-alvo no momento oportuno, com a intensidade e 

frequência desejada.” 

TOMASI e MEDEIROS (2010, p. 22) citam que um profissional quando analisa o 

canal para se comunicar deve considerar: 

 Agilidade na transmissão; 

 Quantidade de informações a serem transmitidas; 

 Complexidade das informações; 

 Flexibilidade da linguagem; 

 Quantidade de receptores a serem atingidos; 

 Economia de recursos (tempo, esforço, dinheiro); 

 Possibilidade de interatividade; 
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 Necessidade de confidencialidade; 

 Rastro das informações veiculadas. 

 

CHAVES et al (2010, p. 21) citam que a comunicação utiliza canais orais, escritos, 

eletrônicos e digitais cada um com suas vantagens e desvantagens. 

 Comunicação oral: ocorre face a face, em uma reunião, em um telefonema, durante 

uma apresentação ou conferência. Neste canal de comunicação existe muita 

interação, as partes podem debater, se expor e dar feedbacks; 

 Comunicação escrita: é qualquer texto impresso, como livros, cartazes, documentos 

entre outros. Foi escrita, revisada e publicada e seu conteúdo não varia é igual para 

qualquer receptor. Neste canal não há controle de quem leu a mensagem e como a 

interpretou; 

 Comunicação por meios eletrônicos e digitais: transmite uma grande quantidade de 

informações com agilidade e precisão. Permite o envio de simples mensagens, 

transmissão de grandes arquivos, até videoconferência, com imagens dos emissores e 

receptores debatendo ao vivo. Neste caso é necessária uma infraestrutura tecnológica 

e de suporte para o correto funcionamento. 

 

Os canais de comunicação mais utilizados pelas equipes de projeto, segundo a 

pesquisa PMSURVEY 2013 são: 

 1º lugar: e-mail com 93,7%; 

 2º lugar: conversas presenciais com 85,5%; 

 3º lugar: telefone com 70,8%. 
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Gráfico 8: Canais de comunicação mais utilizados pelas equipes de projetos 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 

 

2.4.4. Barreiras à Comunicação 

 

CHAVES et al (2010, p. 23) relatam que: 

 

 

 

Barreiras são elementos que interferem e distorcem o processo de comunicação, 

dificultando ou impedindo o correto entendimento entre emissor e receptor. Essas 

barreiras podem ser de conhecimento, comportamentais, organizacionais ou 

técnicas.  

Algumas dessas barreiras críticas de comunicação que gerentes de projeto devem 

superar incluem indivíduos e grupos com diferentes graus de habilidade e 

conhecimento técnico, distribuição geográfica das equipes e atividades, políticas e 

regras de poder na organização e compreensão das exigências e soluções das 

diversas partes interessadas (stakeholders). 

 

 

 

É importante salientar que as barreiras de comunicação aumentam os conflitos dos 

projetos. Uma maneira de minimizar as barreiras de comunicação é aplicar o processo de 
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audição ativa, em que o receptor envia um feedback para o transmissor sobre o entendimento 

da mensagem que está recebendo. Desta forma, a comunicação é mais eficaz (DINSMORE e 

CAVALIERI, 2007, p. 169). 

 

 

2.5. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES EM PROJETOS 

 

 

 

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, 

distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e 

finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada. (PMBOK, 2013, p. 287) 

 

 

 

Durante boa parte do tempo, os gerentes de projetos se comunicam com membros da 

equipe e outras partes interessadas do projeto, tanto com pessoas internas quanto externas a 

organização. 

As partes interessadas do projeto podem ter diferenças organizacionais, culturais, 

perspectivas e interesses que podem influenciar o resultado do projeto e por isso faz-se 

necessário uma comunicação eficaz. 

De acordo com o PMBOK (2013, p. 287), os processos de gerenciamento das 

comunicações do projeto são: 

 Planejar o gerenciamento das comunicações: desenvolver uma abordagem apropriada 

e um plano de comunicações do projeto com referência nos requisitos das partes 

interessadas e nos ativos organizacionais; 

 Gerenciar as comunicações: criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar e dispor as 

informações do projeto conforme o plano de gerenciamento das comunicações; 

 Controlar as comunicações: monitorar e controlar as comunicações no decorrer do 

projeto assegurando que as partes interessadas terão as informações necessárias.  
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Figura 2: Visão geral do processo de Gerenciamento das Comunicações do Projeto 

Fonte: PMBOK, (2013, p. 288) 

 

As atividades de comunicação desses processos podem ter muitas dimensões que 

devem ser consideradas: 

 Interna (dentro do projeto) e externa (cliente, fornecedores, organizações, outros 

projetos); 

 Formal (relatórios, instruções) e informal (e-mails, memorandos); 

 Vertical (nos níveis superiores e inferiores) e horizontal (com colegas); 

 Oficial (boletins informativos, relatório anual) e não oficial (comunicações 

confidenciais);  

 Escrita e oral, e verbal (inflexões da voz) e não verbal (linguagem corporal). 

 

A maior parte das habilidades de comunicação é comum ao gerenciamento do 

projeto e ao gerenciamento geral: 

 Escutar atentamente e de modo eficaz; 
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 Questionar, discutir ideias e situações para garantir um bom entendimento; 

 Educar para ampliar o conhecimento da equipe para que ela seja mais eficaz; 

 Buscar dados para confirmar as informações; 

 Definir e administrar as expectativas; 

 Persuadir uma pessoa, equipe ou organização a executar uma ação; 

 Motivar para encorajar ou reassegurar; 

 Orientar para melhorar o desempenho e alcançar os resultados; 

 Negociar para obter acordos aceitáveis entre as partes; 

 Resolver conflitos para evitar impactos negativos; 

 Resumir, revisar e identificar as etapas seguintes. 

 

2.5.1. Planejar o Gerenciamento das Comunicações 

 

Conforme o PMBOK (2013, p. 289) planejar o gerenciamento das comunicações é o 

processo de desenvolver uma abordagem apropriada e um plano de comunicações do projeto 

com referência nos requisitos das partes interessadas e nos ativos organizacionais. Este 

processo tem como benefício identificar e documentar a abordagem da comunicação mais 

eficaz e eficiente com as partes interessadas. 

O planejamento das comunicações do projeto é importante para atingir o sucesso de 

qualquer projeto. O planejamento incorreto pode gerar problemas, tais como o atraso na 

entrega de mensagens, o envio de informações para o público errado, falta de informações 

para as partes interessadas e má interpretação das mensagens. Para que a comunicação seja 

eficaz as informações devem ser fornecidas no formato correto, na hora certa, ao público certo 

e com o impacto necessário. E para que a comunicação seja eficiente deverá fornecer somente 

as informações necessárias. 

Todos os projetos tem a necessidade de comunicar suas informações, porém os 

métodos de distribuição podem variar bastante. Além disso, os métodos de armazenamento, 

recuperação e disposição final das informações do projeto devem ser documentados 

apropriadamente. Os pontos mais importantes são: 

 Quem precisa de quais informações, e quem está autorizado a acessá-las; 

 Quando as informações serão necessárias; 
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 Onde as informações serão armazenadas; 

 Em que formato as informações devem ser armazenadas; 

 Como serão recuperadas as informações; 

 Se o fuso horário, questões linguísticas e culturais devem ser consideradas. 

 

Os resultados do processo “planejar o gerenciamento das comunicações” devem ser 

analisados periodicamente e revisados conforme necessário para assegurar a aplicabilidade. 

 

2.5.2. Gerenciar as Comunicações 

 

Para o PMBOK (2013, p. 297) gerenciar as comunicações é o processo de criar, 

coletar, distribuir, armazenar, recuperar e dispor as informações do projeto conforme o plano 

de gerenciamento das comunicações. Esse processo tem como principal benefício possibilitar 

um fluxo de comunicação eficiente e eficaz entre as partes interessadas do projeto. 

Esse processo visa garantir que as informações comunicadas as partes interessadas, 

sejam geradas de forma apropriada, recebidas e entendidas. Além disso, permite que as partes 

interessadas solicitem esclarecimentos e informações adicionais. As técnicas e considerações 

para o gerenciamento eficaz das comunicações são: 

 Modelo de emissor – receptor: incorporar feedback para interação e participação, 

além de remover as barreiras de comunicação; 

 Escolha dos meios de comunicação: se comunicar por escrito ou de forma oral, de 

maneira formal ou informal, presencialmente ou por e-mail; 

 Estilo de redação: usar adequadamente a voz ativa ou passiva, estruturar as frases e 

escolher as palavras; 

 Técnicas de gerenciamento de reuniões: elaborar uma agenda e administrar os 

conflitos; 

 Técnicas de apresentação: ter consciência do impacto da linguagem corporal e 

desenvolvimento de recursos visuais; 

 Técnicas de facilitação: obter consenso e superar os obstáculos; 

 Técnicas de escuta: escutar ativamente (esclarecer e confirmar o entendimento) e 

excluir as barreiras que influenciam negativamente a compreensão. 
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2.5.3. Controlar as Comunicações 

 

Segundo o PMBOK (2013, p. 303) controlar as comunicações é o processo de 

monitorar e controlar as comunicações no decorrer do projeto assegurando que as partes 

interessadas terão as informações necessárias. 

Neste processo o principal benefício é a garantia de um fluxo ótimo de informações a 

qualquer momento e para todos os participantes. 

O processo controlar as comunicações pode gerar uma iteração dos processos 

planejar e/ou gerenciar as comunicações. Essa iteração demonstra a natureza contínua dos 

processos de gerenciamento das comunicações. O impacto e as repercussões das 

comunicações do projeto devem ser analisados e controlados para garantir que a mensagem 

correta seja entregue ao público correto no tempo certo. 

 

 

2.6. GESTÃO DE EQUIPES VIRTUAIS 

 

De acordo com OSMAN (2011, p. 1) o gerente de projetos enfrenta desafios cada 

vez mais complexos na gestão de sua equipe, e um desses desafios cruciais é conduzir uma 

comunicação eficaz em um ambiente virtual. Para garantir o sucesso do projeto, o gerente de 

projetos deve implementar várias ações incluindo um plano de comunicação claro, utilizando 

tecnologia adequada para comunicar eficientemente com sua equipe e conduzir reuniões 

estruturadas. 

De acordo com o resultado da pesquisa PMSURVEY 2013, as principais deficiências 

dos gerentes de projetos são: 

 1º lugar: Comunicação com 42,2%; 

 2º lugar: Gerenciamento de conflitos com 34,5%; 

 3º lugar: Conhecimento em gestão de projetos com 32,1%. 
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Gráfico 9: Principais deficiências dos gerentes de projetos nas organizações 

Fonte: PMSURVEY.ORG 2013 Edition. Project Management Institute 

 

Para PELAJO e SITA (2012, p. 75): 

 

 

 

A assertividade é a chave da boa comunicação para todos, principalmente para que 

os líderes obtenham resultados. Deve ser uma característica fundamental do seu 

perfil. Seu objetivo é estabelecer com os interlocutores uma comunicação 

afirmativa, honesta e dinâmica. Ser assertivo é ter a capacidade de afirmar ou fazer 

asserções de maneira positiva, clara e direta, o que torna a comunicação mais eficaz 

e fortalece o papel da liderança. 

 

 

 

RODRIGUES (2011, p. 1) relata que o gerente de projetos de uma equipe virtual 

precisa acomodar as diferenças culturais, as condições locais, os fusos horários, as horas de 

trabalho, os diferentes idiomas entre outros desafios. O processo inicia-se na adaptação da 

equipe, pois perde-se o contato pessoal, o escritório, as reuniões rápidas, porém ganha-se o 

home office, a flexibilidade de horário e a liberdade geográfica. 
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Para gerenciar uma equipe virtual é necessário adequar as seguintes questões: 

 Infraestrutura: acesso a internet banda larga, computadores com boa performance, 

tolerância a desastres naturais (tempestades, furacões) e ferramentas para 

colaboração virtual (e-mail, chat, serviços de conferência de voz e vídeo); 

 Gestão por resultados: as práticas de motivação e liderança devem ter como elemento 

fundamental o resultado dos trabalhos, pois é inviável monitorar atividades; 

 Idioma: no ambiente globalizado há diferentes sotaques, gírias, expressões e termos 

que podem ser desconhecidos pelo gerente de projetos. É preciso ajustar a forma de 

linguagem para manter o nível de comunicação; 

 Variedade cultural: cada região tem princípios, comportamentos e valores diferentes. 

Esta carga cultural peculiar do indivíduo é trazida para os projetos, reuniões, 

decisões e influencia sua forma de agir. Cabe ao gerente de projetos manter uma 

postura neutra e objetiva, até se acostumar com a cultura de cada região; 

 Fuso horário: existem doze fusos horários ao redor do globo, exceto quando há 

horários de verão / inverno ou quando algum país modifica seu horário. Para realizar 

reuniões com pessoas de fusos horários diferentes é um desafio, pois é provável que 

alguém tenha que trabalhar de madrugada; 

 Comunicação não-verbal: essa comunicação é realizada por telefone, e-mail, chat, e 

outras ferramentas de trabalho. Nesta situação não existe a comunicação corporal, 

porém mesmo assim é possível captar distrações e hesitações pelo tom de voz ou 

pelo silêncio. Por isso é importante comunicar-se claramente e que todos possam se 

manifestar; 

 Disponibilidade: pode ser observada tanto na comunicação síncrona quanto na 

assíncrona: 

o Comunicação Síncrona – são ligações, reuniões ou conferências de áudio e 

vídeo, nas quais é necessário que as pessoas recebam os convites, aceitem e 

compareçam nas reuniões. O nível de dificuldade varia de acordo com o 

tamanho da equipe, pois um convite pode não ter sido recebido, pode não ser 

lido, pode ser recusado ou ter um horário sugerido, no qual o ciclo recomeça; 

o Comunicação Assíncrona – são e-mails, chats, recados em secretária eletrônica 

e requisições. Para essa comunicação ser efetiva é necessário que a resposta 

esperada retorne no tempo certo, porém isso nem sempre ocorre, pois o 



39 
 

 
 

destinatário pode responder algo que não condiz com a pergunta, encaminhe 

para outra pessoa ou simplesmente não responda; 

 Estrutura Organizacional: empresas globais possuem organogramas complexos, com 

várias filiais, diretorias, departamentos e terceirizadas. Nesse contexto um projeto 

pode ter a alocação de pessoas de diversas áreas e a alocação de terceiros, o que pode 

gerar um impacto considerável no gerenciamento destes recursos; 

 Processos Complexos: que cruzam departamentos dentro de uma Estrutura 

Organizacional Complexa normalmente são complicados de manter, seguir e auditar. 

O desafio pode ser maior devido ao tamanho do processo, por isso é importante que 

o repasse de conhecimento e liberação de acesso as ferramentas seja realizado com 

antecedência. 

 

RAJ (2010, p. 34), cita que: 

 

 

 

Uma das principais desvantagens de uma equipe virtual global é a ausência de 

encontros presenciais, nos quais se observam a linguagem não verbal usada pelos 

participantes e a sinergia gerada pela presença das pessoas. Essas deficiências 

podem prejudicar o estabelecimento da confiança entre os membros das equipes. 

 

 

 

OSMAN (2011, p. 2) relata que tais desafios existem no gerenciamento de equipes 

de projetos tradicionais, porém eles são amplificados inúmeras vezes em projetos com equipes 

virtuais. Para exemplificar cita-se a relação linha dura entre o gerente e os subordinados de 

equipes tradicionais, na qual essa relação normalmente é definida pela proximidade física das 

pessoas. Já em equipes virtuais o controle autoritário do gerente tende a diluir devido a falta 

de percepção de liderança pela equipe. Outro elemento é a confiança, que em equipes 

tradicionais é difícil estabelecer, com equipes virtuais a dificuldade é ainda maior. Porém, 

sem dúvida o desafio maior é a comunicação, principalmente pelo sucesso do projeto estar 

diretamente relacionado a eficiência e eficácia da comunicação da equipe. Fica a cargo do 

gerente de projetos a responsabilidade de definir e conduzir o tom de comunicação da equipe 

para que todos estejam focados em atingir os objetivos do projeto, obtendo os melhores 

resultados. 
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Os desafios citados tornam a Gestão de Projetos com equipes virtuais uma 

experiência única, que requer boa comunicação, muita disciplina e habilidade de liderança e 

negociação.  

 

2.6.1. Os Impactos do Fator Cultural e Tecnológico em Equipes Virtuais 

 

Para KERZNER (2006, p. 485), a tecnologia e a cultura podem ter um impacto 

significativo no desempenho de equipes virtuais, conforme identificado abaixo: 

 Distância do poder: por meio de tecnologias assíncronas, que permitem participação 

anônima, os membros de culturas distantes do poder podem participar mais 

livremente, inclusive para indicar diferenças de status entre os membros da equipe; 

 Eliminação da incerteza: as pessoas desta cultura podem levar mais tempo para 

aderir as tecnologias, além de preferirem usar tecnologia que produzem registros 

mais duradouros das decisões; 

 Individualismo / coletivismo: membros de culturas coletivistas podem preferir 

interações face a face; 

 Masculinidade / feminilidade: as culturas com orientações mais femininas 

normalmente usam a tecnologia de maneira mais educativa, principalmente no 

estágio inicial de atuação das equipes; 

 Contexto: as culturas que valorizam o contexto podem optar por tecnologias ricas em 

informações, em especial as que disponibilizam oportunidades para a sensação de 

presença social. As culturas que não valorizam muito o contexto poderão optar por 

comunicações assíncronas. 

 

Para RAJ (2010, p. 34): 

 

 

 
O papel do gerente é estabelecer e gerenciar o ambiente de trabalho eletrônico, 

baseado nas tecnologias de informações e comunicações, dando condições para que 

os membros da equipe possam se comunicar eficazmente, e assegurar que as 

tecnologias requeridas sejam acessíveis, confiáveis e compatíveis. 
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Segundo KERZNER (2006, p. 484), a cultura não pode ser subestimada e seus 

impactos em equipes virtuais devem ser observados, nos itens abaixo: 

 Existem culturas nacionais, funcionais, organizacionais e de equipes. Os gerentes de 

projetos e equipes virtuais que entendem as diferenças culturais podem criar 

vantagens competitivas e diferenciadas, além de poder gerar resultados mais 

elaborados do que as equipes tradicionais que tendem a agir de forma semelhante;  

 A criação de uma cultura da equipe pode ser produtiva para solucionar problemas de 

forma produtiva e respeitosa; 

 Outro fator importante é distinguir os problemas que resultam de diferenças culturais 

e os que são de desempenho; 

 A ética e as práticas em negócio variam em diferentes regiões. As equipes virtuais 

precisam articular suas abordagens para que seus membros as compreendam e as 

vivenciem. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Visando propor uma sistemática para a gestão de equipes virtuais em projetos foi 

realizada uma ampla pesquisa em livros de autores renomados, monografias e sites da 

internet. Os autores foram referenciados através de citações curtas, longas, diretas e indiretas. 

Com o objetivo de embasar o referencial teórico foi utilizada a pesquisa anual 

PMSURVEY.ORG Edição 2013, organizada voluntariamente pelos Chapters do PMI – 

Project Management Institute de diversos países, e conta com a participação de centenas de 

organizações no mundo. 

Para completar a metodologia e exemplificar a gestão de equipes virtuais de projetos 

com um caso real foi realizado um estudo de caso em uma empresa de grande porte, sediada 

na região de Curitiba que atua no ramo de montadora de veículos de passeio e utilitários, com 

volume de produção girando em torno de 1.200 veículos por dia. Abaixo descreve-se o relato 

de experiência desta empresa. 

Considerando que a globalização não é só um fenômeno de abertura de fronteiras, é 

também um intercambio cultural de todas as pessoas que participam do processo de produção, 

seja de produtos, serviços ou produção de conhecimento. Neste contexto, uma das empresas 

com visão global é a utilizada nesse estudo de caso, que utiliza suas tecnologias e boas 

práticas, para compartilhar os conhecimentos em cada país, onde existe um site de fabricação. 

No projeto em questão, o resultado era o desenvolvimento de um novo veículo para 

ser lançado no Brasil, para tanto a equipe passou pelos principais problemas vividos no 

trabalho com equipes virtuais, bem como pelas boas práticas, tendo em vista que existem 

pontos positivos e negativos dos trabalhos virtuais. 

Embora um projeto para desenvolvimento de um veículo novo seja um megaprojeto 

de milhares de milhões, é fato que existem partes dos veículos novos e aqueles já 

desenvolvidos que não mudam muito, por exemplo: parafusos, porcas, fixações, entre outras. 

Para este tipo de projeto, os participantes trabalham em seus países de origens, contribuindo 

com o projeto de forma colaborativa.  

Com o início do projeto são encontrados alguns problemas, já em relação a equipe, 

pois essas pessoas normalmente trabalham em vários projetos simultaneamente, o que reduz 
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fortemente a velocidade das respostas e consequentemente de qualidade. Por isso diariamente 

são realizadas cobranças / pressões para que o projeto seja priorizado, além de serem 

realizadas reuniões semanais para o acompanhamento. 

Para o gerenciamento da equipe e do projeto são utilizadas ferramentas de gestão e 

negociação, que muitas vezes não são suficientes para resolver as limitações advindas das 

barreiras geográficas, que incluem a distância e o tempo. Dependendo do país onde se 

encontram os membros da equipe, tem-se apenas 2 ou 3 horas por dia para definir um horário 

factível entre equipe e gerente de projetos para realizar o alinhamento. Por isso, é importante 

sempre ser bem claro nas demandas e ter um feedback da pessoa que recebeu, se o que ela 

entendeu é o que o demandante está esperando. Outro ponto fundamental, é que seja feito um 

cronograma detalhado com as entregas, responsáveis e prazos para que todos os membros da 

equipe tenham claros os objetivos e que não fique nada subentendido. 

Quanto à questão da distância, as ferramentas tecnológicas ajudam muito, pois já é 

possível realizar reuniões face a face através de computador com qualidade e em tempo real. 

Porém, muitas vezes a rede está sobrecarregando o fluxo de dados, gerando problemas de 

conexão justamente no dia da reunião. E, em algumas situações, os membros da equipe 

simulam esse problema para evitar a cobrança de suas entregas. 

Outra questão que gera impacto é a língua, pois nesta empresa a língua oficial é o 

inglês, porém a empresa é de origem francesa, onde se encontram muitos colaboradores 

chaves para os projetos, e estes julgam falar fluentemente a segunda língua, mas na hora de 

fazer a convergência do trabalho percebe-se que a comunicação não está clara e que muitos 

termos não são compreendidos. Nota-se também que quando a comunicação é feita em 

francês com essas pessoas, o processo flui corretamente. Diante do exposto, fica claro que o 

gerente de projetos, além de falar fluentemente o inglês, língua oficial, precisa falar 

fluentemente também o francês, tendo em vista que vários atores principais dos projetos estão 

no país europeu. Com outras línguas também existem problemas, porém de menor escala, já 

que na hora de formalizar por escrito fica fácil o entendimento, evitando as questões de 

pronuncia e / ou de sotaque. 

No tocante ao networking, a principal ferramenta do gerente de projetos é saber 

como estão compostas as estruturas em cada país e antes de dar inicio a cada projeto, 

conhecer a hierarquia e a posição de cada um dos membros da equipe do projeto, já que esse 

mapeamento será essencial para interagir, cobrar e até cumprimentar de forma diferente cada 
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membro da equipe, de acordo com a cultura de cada país. Além disto, é importante conhecer a 

linha de comando para escalar os problemas e as situações, quando necessário. 

Para minimizar os impactos quanto as barreiras geográficas, no planejamento do 

projeto são previstas várias viagens do gerente de projetos para cada um dos países que tem 

colaboradores envolvidos. O objetivo destas viagens é realizar reuniões face a face real para 

que um aperto de mãos e um abraço fechem o engajamento necessário para atingir os 

objetivos do projeto. 

Além dos riscos externos ao projeto, existem ainda a programação de férias, os 

feriados, as estações e as particularidades de cada país que fazem com que o calendário do 

projeto tenha semanas ou temporadas totalmente congeladas, o que repercute diretamente na 

eficiência e eficácia do resultado do projeto. 
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4. PROPOSTA 

 

 

Com base no referencial teórico e no estudo de caso, realiza-se uma síntese das 

principais adversidades e desafios enfrentados na gestão de equipes virtuais e na sequência 

apresenta-se uma proposta para tais questões. 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho constatou-se que para realizar a gestão 

de uma equipe virtual de projetos é necessário adequar vários fatores tais como: 

 Infraestrutura: equipamentos com boa performance, acesso a internet, ferramentas de 

colaboração (e-mail, chat, serviços de conferência de voz e vídeo); 

 Língua: há diferentes idiomas, sotaques, gírias, expressões e termos; 

 Variedade cultural: cada região tem princípios, comportamentos e valores diferentes; 

 Fuso horário: existem vários fusos horários distintos; 

 Comunicação: normalmente não existe a comunicação face a face e corporal. Além 

disso, a equipe enfrenta várias barreiras no processo de comunicação; 

OSMAN (2011, p. 1) cita que um dos desafios cruciais é conduzir uma comunicação 

eficaz em um ambiente virtual, principalmente pelo sucesso do projeto estar diretamente 

relacionado a eficiência e eficácia da comunicação da equipe. 

 Desempenho da equipe: é inviável monitorar a execução das atividades; 

 Estrutura organizacional: alocação de pessoas de diversas áreas e de terceiros; 

No estudo de caso foi relatado que os membros da equipe trabalham em vários 

projetos simultaneamente, o que reduz fortemente a velocidade das respostas e 

consequentemente de qualidade. 

 Processos complexos: são complicados de manter, seguir e auditar; 

 Relação de confiança efetiva e estável; 

OSMAN (2011, p. 2) diz que a confiança, em equipes tradicionais é difícil 

estabelecer, com equipes virtuais a dificuldade é ainda maior. 

Já para HARASIM (2010, p. 58) a insegurança em relação à confiança nos membros 

das equipes virtuais foi desconsiderada no estudo apresentado, pois esse problema não foi 

configurado como um obstáculo efetivo no desempenho das equipes; 

 Definição clara de objetivos e escopo do projeto; 

 Falta de percepção pela equipe do papel de liderança do gerente de projetos. 
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HARASIM (2010, p. 58) cita que a característica da liderança nas equipes virtuais é 

diferente das equipes tradicionais, e algumas questões administrativas são alteradas ou até 

mesmo extintas. 

Nos resultados da pesquisa PMSURVEY 2013 do PMI, destaca-se que o problema 

mais frequente em projetos é a comunicação, com mais de 68%. Além disso, a comunicação é 

a habilidade necessária e mais valorizada ao gerenciar projetos e foi citada como a principal 

deficiência dos gerentes de projetos nas organizações. Isso retrata o impacto de uma gestão da 

comunicação ineficaz em projetos. 

Nas três questões citadas o item comunicação ficou em primeiro lugar. Ressalta-se 

que nesta pesquisa tratava-se de equipes de projetos, ou seja, não era específica a equipes 

virtuais. Todavia, OSMAN (2011, p. 2) relata que tais desafios existem no gerenciamento de 

equipes de projetos tradicionais, porém eles são amplificados inúmeras vezes em projetos com 

equipes virtuais.  

Diante do exposto, no desenvolvimento do trabalho e na síntese acima, apresenta-se 

uma proposta para implementar uma sistemática para a gestão de equipes virtuais de projetos, 

pautada no tripé: equipe de projetos, gerente de projetos e comunicação. Acredita-se que para 

obter um resultado mais satisfatório a proposta deve ser abrangente aos itens expostos. 

a) Equipe de Projeto: deverá ser uma equipe dedicada em tempo integral ao projeto. 

Devido às peculiaridades do trabalho virtual, a equipe deverá ter habilidades 

específicas de equipes altamente eficientes, conforme descrito abaixo: 

 Senso de propósito: visão compartilhada com foco nos objetivos e concentrados em 

resultados;  

 Comunicação aberta: os membros participam de toda e qualquer discussão da equipe 

de maneira aberta e sincera; 

 Confiança e respeito mútuo: comunicação aberta que gera confiança;  

 Liderança compartilhada: qualquer membro da equipe pode assumir a liderança 

dependendo do trabalho e das necessidades da equipe; 

 Procedimentos de trabalho eficazes: funcionam como meio para captar, organizar e 

avaliar informações; 

 Criação a partir das diferenças: interação das várias habilidades, conhecimentos e 

pontos individuais fortes; 
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 Adaptabilidade e flexibilidade: capacidade de reagir com rapidez às constantes 

mudanças do ambiente;  

 Aprendizagem continuada: aperfeiçoamento contínuo. Correr riscos, tomar decisões 

e aprender com isso são práticas incentivadas nestas equipes. 

 

b) Gerente de Projetos: tem um papel fundamental na gestão de uma equipe virtual, 

pois ele é o centro irradiador de todo o trabalho desenvolvido. Além das 

competências e habilidades de um gerente de projetos, este deverá desenvolver com 

maestria o papel de comunicador, integrador e líder. 

Como as equipes virtuais nem sempre reconhecem o gerente de projetos como líder e 

as equipes altamente eficientes têm a liderança compartilhada, o gerente de projetos 

poderá desenvolver o papel de líder e atuar como facilitador para a equipe e todos 

serão amplamente responsáveis pela eficácia da equipe. 

Para garantir o sucesso do projeto, o gerente de projetos deve implementar várias 

ações, as quais destacam-se: 

 Desenvolver, implementar e manter atualizado um plano de comunicação: deve ser 

claro, definindo as regras de engajamento, frequência de comunicação, caminho para 

escalonar questões e repositório em que será mantido; 

 Conduzir reuniões estruturadas: com definição de pauta, evitar fugir dos temas 

propostos, registrar quaisquer riscos, questões e itens de ação e delegar aos seus 

responsáveis, e formalizar as decisões por e-mail; 

 Solidificar o conceito de equipe: os membros da equipe devem ter conhecimento do 

objetivo do projeto, que deve ser claro, único e compartilhado e que todos trabalhem 

em conjunto para atingir tal objetivo; 

 Trabalhar com as diferenças culturais: cabe ao gerente de projetos trabalhar com as 

diferenças e dispensar um tratamento adequado ao comportamento de cada 

indivíduo;  

 Adequar os fusos horários distintos: o gerente de projetos deverá ter a sensibilidade 

para planejar o cronograma adequando os horários de trabalho de todos os membros 

da equipe; 

 Fornecer feedbacks frequentes: manter a equipe informada sobre suas sugestões, 

críticas e elogios; 
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 Gestão por resultados: o resultado dos trabalhos é um elemento fundamental, tendo 

em vista que é inviável controlar as atividades. 

 

c) Comunicação: para atingir a eficácia as informações devem ser fornecidas no 

formato correto, na hora certa, ao público certo e com o impacto necessário. Para ser 

eficiente deverá fornecer somente as informações necessárias. Parece simples, mas 

na verdade é o maior desafio chegar neste ponto de ser eficiente e eficaz no processo 

de comunicação e para que seja possível buscar esse nível de excelência propõe-se: 

 Utilizar ferramentas colaborativas “adequadas”, como espaços de trabalho 

compartilhados on-line, videoconferências e outras tecnologias de comunicação; 

 Implementar técnicas para o gerenciamento eficaz das comunicações, conforme foi 

descrito no item 2.5.2 Gerenciar as Comunicações, destacando-se: 

o Modelo de emissor – receptor: incorporar feedback para interação e 

participação, além de remover as barreiras de comunicação; 

o Escolha dos meios de comunicação: se comunicar por escrito ou de forma oral, 

de maneira formal ou informal, presencialmente ou por e-mail; 

o Estilo de redação: usar adequadamente a voz ativa ou passiva, estruturar as 

frases e escolher as palavras; 

o Técnicas de gerenciamento de reuniões: elaborar uma agenda e administrar os 

conflitos. 

O mais importante no processo de comunicação não é escolher a tecnologia “a” ou 

“b” do fabricante “c” ou “d”, mas sim utilizar a ferramenta adequada para cada tipo de 

mensagem a ser transmitida, a linguagem correta de acordo com o público receptor, 

respeitando as diferenças culturais, tecnológicas e geográficas. 

Com a implementação da sistemática apresentada, equipe altamente eficiente, 

processo de comunicação e gestão do líder, enquanto gerente de projetos, almeja-se que as 

equipes virtuais de projetos tenham resultados mais satisfatórios, em especial no que tange a 

comunicação, autogerenciamento, otimização do tempo e qualidade.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Conceitualmente identifica-se que existem particularidades na gestão de equipes 

virtuais e que requer do gerente de projetos habilidades específicas para conduzir o projeto ao 

sucesso. Com a apresentação deste trabalho, evidenciou-se que existem vários desafios e 

adversidades na gestão de equipes virtuais entre os quais: infraestrutura, diversidade da 

equipe, cultura de cada região, fuso horário, língua, estrutura organizacional e problemas de 

comunicação. A comunicação foi identificada como o desafio mais crucial, inclusive nas 

equipes tradicionais e foi apontada pela pesquisa do PMI como o problema mais frequente na 

gestão de projetos e a principal deficiência dos gerentes de projetos.  

Analisando o referencial teórico e o estudo de caso, chega-se a conclusão que não 

basta resolver apenas uma das questões relatadas, pois os itens estão intrinsecamente ligados. 

Para tanto propõe-se implementar uma sistemática para gestão de equipes virtuais de projetos, 

pautada no tripé: equipe de projeto, gerente de projetos e processo de comunicação.  

Nesta proposta recomenda-se que a equipe seja qualificada e que adquira ou 

desenvolva habilidades de equipes altamente eficientes, com características fundamentais para 

equipes virtuais entre as quais: senso de propósito, comunicação aberta, confiança e liderança 

compartilhada. Para os gerentes de projetos, além das suas competências naturais de gerente, 

será necessário desenvolver habilidades de comunicador, integrador e líder, com atenção 

especial ao primeiro item, tendo em vista ser o principal problema identificado na gestão de 

equipes de projetos. Já o processo de comunicação, deve ser visto com cautela tanto pelo 

gerente de projetos quanto pela equipe, pois não existe milagre no gerenciamento da 

comunicação. Não há necessidade de ferramentas e tecnologias de última geração e processos 

burocráticos, mas sim uma gestão eficiente e eficaz da gestão da comunicação, que forneça as 

informações no formato correto, na hora certa, ao público certo e com o impacto necessário. 

Com a implementação da sistemática proposta, almeja-se que as equipes virtuais de 

projetos tenham resultados mais satisfatórios no desenvolvimento dos projetos, 

principalmente no que tange a comunicação, autogerenciamento, otimização do tempo e 

qualidade. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

 

Como sugestão para possíveis desdobramentos deste trabalho, cita-se algumas 

oportunidades para aprofundar esse estudo, tais como: 

 Elaboração de uma pesquisa de gestão de equipes virtuais em projetos com 

organizações do setor de montadora de veículos para levantar os principais desafios 

na gestão de suas equipes e identificar os pontos críticos no processo de 

comunicação; 

 Comparar os resultados desta pesquisa com o estudo de caso aqui apresentado para 

identificar se os problemas são semelhantes em outras organizações. 

Além disso, esse estudo pode ser utilizado como base para realizar a pesquisa em 

organizações de outros ramos de atividade, tendo em vista que o estudo de caso foi utilizado 

para exemplificar o conteúdo teórico, não sendo o foco principal do trabalho desenvolvido. 

  



51 
 

 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

CAVALCANTI, Vera Lucia et al. Liderança e motivação. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2009. 

 

 

CHAVES, Lúcio Edi et al. Gerenciamento da Comunicação em Projetos. 2ª Edição. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2010. 

 

 

CUNHA, Carlos Eduardo Simoni. O Equilíbrio da Comunicação Digital e Verbal em uma 

Indústria Multinacional de Autopeças: As melhores ferramentas de comunicação digital 

dentro do ambiente corporativo em empresas de gestão de frota de grande porte. Curitiba, 

ISAE/FGV, 2014. 

 

 

DINSMORE, Paul Campbell e CAVALIERI, Adriane. Como se tornar um profissional em 

Gerenciamento de Projetos. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

 

 

ETTINGER, Daniel. Os desafios do gerenciamento de equipes virtuais. Disponível em: 

<http://danielettinger.com/2013/07/03/os-desafios-do-gerenciamento-de-equipes-virtuais/>. 

Acesso em: 24 de outubro de 2014. 

 

 

GIDO, Jack e CLEMENTS, James P. Gestão de Projetos – Tradução da 3ª edição norte-

americana. 3ª Edição. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 

 

 

HARASIM, Ticiane. Análise do impacto da gestão dos stakeholders no gerenciamento de 

projetos de pequenas empresas. Curitiba: ISAE/FGV, 2010. 

 

 

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos – As Melhores Práticas. 2ª Edição. Porto Alegre: 

Bookman, 2006 

 

 

OSMAN, Hassan. O Gerente de Projeto Virtual: As Sete Melhores Práticas para uma 

Comunicação Eficaz. Disponível em: 

<https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/Articles/~/media/C0A7B82E66BC4FDE8C4

ABEE92DA98ED4.ashx>. Acesso em: 23 de outubro de 2014. 

 

 

PELAJO, Christiane e SITA, Mauricio. Ser + em Comunicação: Grandes especialistas 

ensinam como usar a comunicação para criar estratégias, diferenciais competitivos pessoais, 

profissionais e empresariais.  São Paulo: Editora Ser Mais, 2012. 

 

http://danielettinger.com/2013/07/03/os-desafios-do-gerenciamento-de-equipes-virtuais/
https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/Articles/~/media/C0A7B82E66BC4FDE8C4ABEE92DA98ED4.ashx
https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/Articles/~/media/C0A7B82E66BC4FDE8C4ABEE92DA98ED4.ashx


52 
 

 
 

 

PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação Empresarial. 5ª Edição. Campinas, SP: Editora 

Alínea, 2006. 

 

 

RAJ, Paulo Pavarini et al. Gerenciamento de Pessoas em Projetos. 2ª Edição. Rio de 

Janeiro: FGV, 2010. 

 

 

ROCHA JÚNIOR, Tibério. Oito características das equipes eficazes. Disponível em: 

<http://www.vidadeexecutivo.com/2010/11/oito-caracteristicas-das-equipes.html> 

Acesso em: 12 de maio de 2015. 

 

 

RODRIGUES, Eli. Desafios em Projetos Internacionais com Equipes Virtuais. Disponível 

em: <http://www.elirodrigues.com/2011/04/28/desafios-em-projetos-internacionais-com-

equipes-virtuais/>. Acesso em: 23 de outubro de 2014. 

 

 

TOMASI, Carolina e MEDEIROS, João Bosco. Comunicação Empresarial. 3ª Edição. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

UM GUIA DO CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS (GUIA 

PMBOK). 5ª Edição. Publicado por Project Management Institute, Inc., 2013. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Curso de MBA em Gerenciamento de 

Projetos. Proposta de um modelo de plano de gestão da comunicação em projetos a 

partir de um estudo de caso dentro de uma empresa multinacional do setor de óleo e gás. 
Niterói, 2009.  

Disponível em: http://www.ibp.org.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...F5FF 

Acesso em: 12 de maio de 2015. 

http://www.vidadeexecutivo.com/2010/11/oito-caracteristicas-das-equipes.html
http://www.elirodrigues.com/2011/04/28/desafios-em-projetos-internacionais-com-equipes-virtuais/
http://www.elirodrigues.com/2011/04/28/desafios-em-projetos-internacionais-com-equipes-virtuais/
http://www.ibp.org.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...F5FF

