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Resumo 

De acordo com o estudo feito em diversas bibliografias, foi possível constatar as principais 

características e melhores práticas para obter bons resultados em uma equipe com 

gerenciamento remoto, sendo a distância geográfica o principal denominador da equipe remota 

, seguido das características individuais de cada membro da equipe. O coeficiente humano é 

definitivo quando se fala em motivação, comprometimento e alto desempenho. Dito isto, a 

liderança é fator chave no resultado atingido pela equipe. As características majoritárias de um 

líder são: ser inspirador, competência, visão de futuro, assertividade e honestidade. O líder é 

responsável pela criação do ambiente colaborativo e criativo nas equipes e também pela 

construção de um sentimento de comunidade e objetivo comum. Os ruídos de comunicação 

entre equipes remotas podem ser diminuídos através da utilização de tecnologias e ferramentas 

como áudio conferencias, reuniões online e vídeo conferencias. 

 

 

 Palavras Chave:  gerenciamento de projetos; equipes remotas; comunicação; 

tecnologia para comunicação. 
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Abstract 

According to the study done in several bibliographies, it was possible to verify the main 

characteristics and best practices to obtain good results in a team with remote management. The 

main denominator of the remote team is the geographical distance between the participants, 

followed by the individual characteristics of each team member. The human coefficient is 

definitive when talking about motivation, commitment and high performance of the team.  

Leadership is a key factor in the results achieved by the team. The main characteristics of a 

leader are being inspirational, competence, vision, assertiveness and honesty.The leader is 

responsible for creating the collaborative and creative environment in teams and also for 

building a sense of community and common goal. Noises of communication between remote 

teams can be diminished through the use of technologies and tools like audio conferences, 

online meetings and video conferences. 

 

 

 Key Words: project management; remote teams; communication; communication 

technology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Este trabalho tem um intuito de auxiliar as pessoas que lideram ou fazem parte de uma 

equipe de projetos com gestão remota baseado nas melhores práticas de mercado e também em 

bibliográficas. 

 Liderança é uma tarefa que requer conhecimento e sensibilidade. Esta ação torna-se mais 

complexa adicionando o fator da distância física e também o pluralismo cultural. 

 Algumas medidas podem ser adotadas para reduzir ou eliminar esta complexidade, como 

suporte tecnológico e ferramentas e metodologias de gestão de pessoas. 

 1.1 OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é abordar as melhores práticas de mercado e também por meio 

de revisão da literatura, para auxiliar gestores/cargos de liderança de equipes remotas. 

Os objetivos específicos são: 

Identificar os maiores problemas encontrados na gestão de equipes remotas; 

Analisar as consequências que esses problemas trazem para os projetos; 

Elencar as vantagens e desvantagens desta prática de do gerenciamento de equipes remotas; 

Elencar boas práticas para a gestão remota de equipes; 

Elencar ferramentas necessárias para uma gestão remota. 

 

1.2 PROBLEMA 

Quais são as melhores práticas, considerando uma gestão eficiente de projetos para mobilização 

de equipes remotas? 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Análise das melhores práticas e impactos da comunicação remota no gerenciamento de projeto 

em empresas de grande porte multinacionais. 
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1.4  METODOLOGIA 

Para a elaboração deste trabalho será utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica em 

livros e documentos publicados na Internet.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 EQUIPES REMOTAS 

2.1.1 Conceito 

 Assim como toda equipe de projeto, as equipes remotas são um conjunto de pessoas, 

guiadas por um objetivo comum, interagindo entre si, com atividades interdependentes. 

Diferentemente das equipes habituais, onde os integrantes contam com o fator da presença 

física, as equipes remotas trabalham com essa limitação, além diferenças de horário e muitas 

vezes de cultura. (Lipnack; Stamps, 1997).  

 De forma a mitigar estas limitações de tempo e distância há um forte uso das ferramentas 

de Tecnologia da Informação, podendo assim dizer que equipes remotas são um grupo de 

pessoas que interagem entre si majoritariamente por meio eletrônico, tendo poucos ou nenhum 

encontro presencial. 

2.1.2 A Essência das Equipes Remotas 

 Pode-se dizer que há três pontos fundamentais para suportar as equipes remotas: pessoas, 

motivações/objetivos e conexões. 

 De acordo com LIPNACK e STAMPS (1997), as pessoas são os fatores chave das 

equipes e podem-se adotar maneiras diferentes de se gerenciamento de equipes remotas: 

- Tratar pessoas como recursos independentes de uma equipe, tendo assim, cada pessoa um grau 

significativo de autonomia e responsabilidade pelas suas entregas; 

- Atuar incentivando a liderança compartilhada, onde é considerada a diversidade técnica e 

intelectual de cada membro, onde cada pessoa assume naturalmente a liderança do projeto em 

algum determinado momento; 

- Ou, promover a consciência coletiva de equipe através da conscientização dos membros para 

atingir um objetivo comum.  

 O objetivo comum é essencial e imprescindível para as equipes remotas, e deve ser 

divulgado de forma clara e coerente para todos os membros da equipe, pois ele será o principal 

fator de envolvimento das pessoas. O objetivo comum é a razão pela qual as pessoas dispõem-

se a trabalhar juntas. As conexões são como as pessoas interagem-se entre si, e no caso das 
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equipes remotas há uma utilização intensa de tecnologias para a substituição da comunicação 

presencial. Com a expansão da modalidade dos canais de comunicação há uma facilidade muito 

grande de suprir a interação presencial, sendo através de e-mails, ligações VoIP, transmissão 

de reuniões online, vídeo chamadas, etc.   

 Além da comunicação eletrônica, outra maneira importante a ser considerada nas 

conexões é a relação de confiança e compreensão das discrepâncias culturais e pessoais de cada 

membro da equipe. 

2.1.3 Limitações 

 A falta de presença física entre as pessoas deve ser considerada como fator importante e 

relevante a ser controlado pelo gerente de projetos em todos os projetos, principalmente em 

equipes superiores a 10 pessoas onde a complexidade de controle de tarefas de cada individuo 

começa a elevar-se. Portanto é de responsabilidade do gerente de projetos garantir uma 

interação positiva neste contexto. 

 De acordo com CHANDRAMOULI (2014), em seu artigo “Virtual Project 

Management”, é possível classificar equipes de acordo com a distância e o nível de contato 

entre as pessoas conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 1 – CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPES 
Fonte: S. Chandramouli - Artigo: “Virtual Project Management”, 2014. 
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 Adicionalmente, fatores pessoais e culturais são barreiras que potencialmente tornam-se 

conflitos e fatores de desmotivação dos integrantes da equipe.  

 Diferenças temporais, com relação a horário, também pode ser considerado um fator 

limitante para projetos e uma fonte de potenciais problemas na comunicação e eventuais atrasos 

nas entregas ou tempo de respostas. A Comunicação é um fator crítico em projetos com equipes 

tradicionais e em equipes remotas sua criticidade cresce consideravelmente.  

 Reuniões presenciais são mais efetivas pois promovem maior entendimento, afinidade e 

compreensão da equipe. A falta destas é considerada uma barreira significativa para os projetos 

se não for bem gerenciada pelo gerente de projetos. Para o caso de equipes remotas, a tecnologia 

representa papel essencial nas fases de planejamento, implementação e acompanhamento dos 

projetos pois é através deste canal que a comunicação é realizada. 
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2.2 GERENCIAMENTO DE PESSOAS E EQUIPES 

 Conforme mencionado no capítulo anterior, pessoas são o fator chave para uma gestão 

de projetos bem-sucedida, portanto é necessário abordar a gestão do fator humano para abordar 

o tema de gerenciamento de equipes. De uma maneira geral, as pessoas tendem a ter melhor 

performance quando se sentem seguras e aptas a realizar suas tarefas.  

 Além de competências técnicas algumas características são desejáveis para os 

indivíduos que trabalham em projetos com equipes remotas, como: objetividade e visão, 

comprometimento e automotivação, habilidades de comunicação acima da média, iniciativa e 

liderança. 

2.2.1 Objetividade e Visão 

 É essencial que os integrantes da equipe remota tenham a habilidade de enxergar 

claramente qual o objetivo da equipe, onde está, onde necessita chegar e como deve fazê-lo. 

 Esta visibilidade clara é essencial para uma administração de expectativas e 

comprometimento com relação às atividades e o projeto como um todo. Objetivos claros e 

assimilados são importantes para a automotivação dos indivíduos. 

2.2.2 Motivação 

 De acordo com o escritor ROBBINS (2005), a motivação é sustentada por três pilares: 

- Direção: o foco da pessoa em sua meta e como realiza-la,  

- Intensidade: se o objetivo proposto é feito como algo que vai lhe trazer satisfação ou será 

realizado por obrigação; 

- Permanência: qual o resultado disto para a pessoa. 

 A fonte motivacional varia de indivíduo para indivíduo e deve ser levado em 

consideração as bagagens familiares, culturais, econômicas e educacionais de cada um.  

 Outro ponto, não menos importante é a diferença de pressão e interação sofrida em um 

ambiente de trabalho presencial e individual. Em uma equipe remota, é necessário sujeitar-se 

ao isolamento e autogerenciamento que ocorre no decorrer das tarefas designadas. 

 Frequentemente isso pode gerar um comportamento apático por parte dos integrantes da 

equipe. Portanto é necessário que o gestor do projeto esteja atento a este tipo de comportamento 
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para que isto não afete a motivação do indivíduo e o restante da equipe, bem como o fator 

motivacional de cada um. 

2.2.3 Competências Técnicas 

 Assim, como em todos os projetos, o mapeamento de competências específicas necessita 

ser uma das primeiras ações a serem feitas para o recrutamento e seleção das equipes.  

 Obviamente, pelo fato que pessoas estão em constante aprendizado, o mapeamento de 

competências individuais necessita ser continuamente atualizado. Através do mapeamento é 

possível direcionar assertivamente quais tarefas devem ser realizadas por quais indivíduos, e 

também ter clareza qual capacitação está pendente em cada indivíduo. 

 Uma maneira simplista de realizar esta análise é listar todas as competências necessárias 

para cada posição e cruzar com as principais características e informações de cada participante. 

2.2.4 Comunicação 

 Comunicar-se através do mesmo idioma não é sinônimo de uma comunicação efetiva. 

Isto não é o suficiente. O aspecto cultural tem impacto direto na interpretação das mensagens 

dos interlocutores. 

 De acordo com Silva (2005, p. 172) 

Verificamos que nas interações cotidianas nem sempre as pessoas conseguem 
se fazer compreender pelas outras. Alguns motivos que possam atrapalhar essa 
comunicação são: falta de confiança entre as pessoas, ausência de uma 
linguagem comum, barreiras pessoais, barreiras institucionais, diferentes 
culturas, entre outros motivos. Percebemos também que um contexto 
capacitante, ou contexto adequado, muitas vezes facilita o processo de 
comunicação e compreensão. Geralmente, esse contexto é dado por alguma 
pessoa. 
 

 Desta forma, a informação não deve ser assimilada somente na forma que foi escrita, 

mas com a forma que ela será interpretada pelo receptor da mensagem. 

 Durante o processo de comunicação é necessário oferecer o contexto e utilizar uma 

linguagem adequada para com os receptores das mensagens. A pluralidade cultural do indivíduo 

define como ele assimilará as mensagens. Silva (2005), salienta a relevância de refletir sobre o 

fato que todo sujeito tem seu próprio sistema emocional e cognitivo e um passado vivido. 

“Também é recomendável que se possa levar em conta a subjetividade de cada indivíduo nos 
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processos interativos que eles desenvolvam com outros indivíduos e com a organização onde 

estão inseridos.” (Silva, 2005, p. 47-48). 

 Majoritariamente, em uma equipe remota a comunicação é assíncrona, ou seja, os 

indivíduos estão lendo, revisando documentos sem estarem próximas da pessoa que está 

transmitindo as informações em tempo real. Este fato gera pressão e expectativa para que as 

informações estejam claras. 

 Segundo GOULD (1997), o fato da não obtenção de uma resposta dentro de um prazo 

almejado pode resultar em um obstáculo para a comunicação. Em muitos casos, há também 

dificuldade na interpretação de mensagens, se há alguma mensagem nas “entrelinhas”, se a 

pessoa está sendo sarcástica ou expressando algum tipo de emoção enquanto a redige. Algumas 

pessoas, costumeiramente utilizam alguns símbolos, adicionam quantidades de interrogações 

ou exclamações para deixar a mensagem mais clara para seu receptor. 

2.2.5 Liderança 

 De acordo com GOLEMAN (1995), o desenvolvimento da  inteligência social do 

líder é responsável pelo aumento exponencial da performance da empresa. A inteligência 

emocional está focada nas pessoas, na consciência de seus sentimentos e motivações, no que 

aumenta e diminui o seu desempenho. No entanto, para ser um líder eficaz dominar a 

inteligência emocional não é o suficiente, é necessário dominar também a inteligência social. 

Portanto, o líder deve desenvolver habilidades como empatia, capacidade de reconhecer 

emoções alheias, habilidades de integração e tomada de decisões que possam influenciar as 

pessoas positivamente e leva-las a contribuir com a empresa. 

 Considerando o que GOLEMAN (1995) nos diz, para que uma empresa consiga 

potencializar sua performance através da inteligência social a mesma deverá: 

- Contratar recursos do mercado, onde os mesmos já possuam essas habilidades; 

- Incluir o domínio dessas habilidades nas avaliações de performance e requerimento para 

promoções; 

- Investir no desenvolvimento pessoal das pessoas. 
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2.3 GERENCIAMENTO DE EQUIPES 

 O gerenciamento de equipes remotas demanda uma atenção adicional devido ao fato de 

a equipe estar geograficamente separada, pois a dificuldade da aplicação dos conceitos 

tradicional de gestão de equipes pode ser potencializada. 

2.3.1 Líder 

 A responsabilidade do líder é administrar a equipe e seus respectivos integrantes. O 

mesmo tem como papel atuar de forma ágil, confidencial e efetiva, coordenando os 

participantes para atingir uma meta ou objetivo. É necessário que possua uma comunicação 

clara e apropriada para liderar pessoas e perceber situações. 

 De acordo com THOMPSEN (2006) e LEVIN; RAD (2002), há algumas características 

chaves que um líder deve ter para atuar de forma efetiva em uma equipe remota: 

- Comunicação clara e seleção da tecnologia mais apropriada para comunicação; 

- Capacidade de estabelecer os objetivos, expectativas, propósito e visão de maneira clara 

- Liderar pelo exemplo; 

- Capacidade de construção de relacionamentos na equipe com base na confiança, respeito e - 

comprometimento; 

- Habilidade de resolução de conflitos. 

2.3.2 Objetivos 

 O estabelecimento de objetivos compartilhados e visão comum são essenciais para o 

comprometimento e desempenho da equipe. Isto aliado com expectativas e mensuração de 

desempenho geram motivação e autodisciplina. De acordo com THOMPSEN (2006), algumas 

ações podem auxiliar nesta construção de senso comum: 

- Dividir e divulgar informações de missão, objetivo e estratégia com a equipe; 

- Divulgar com clareza e expectativa de contribuição dos membros e resultados mensuráveis; 

- Garantir que o envolvimento dos membros em situações relativas ao resultado de seu trabalho; 

- Demonstrar flexibilidade perante a alterações em objetivos e expectativas, conforme 

necessário. 
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 Uma falha comum nos gerenciamentos de projeto é iniciar o trabalho antes mesmo de 

definir a forma de trabalhar em conjunto. Para evitar esse problema, logo no início do projeto, 

deve-se elaborar um documento para oficializar as regras de comunicação de acordo com o que 

faz sentido para a equipe. 

2.3.3 Comunicação 

 A comunicação é o ponto crítico de equipes remotas. A mesma, quando feita a distância 

requer atenção especial para evitar duplas interpretações. É necessário cautela ao discernir a 

emoção embutida na mensagem, e não somente, a mensagem em si. A comunicação presencial, 

pode ser utilizar esporadicamente para diminuir ruídos que a comunicação remota pode trazer. 

As habilidades de um líder devem definir quando a comunicação presencial deve ser utilizada 

estrategicamente. 
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2.4 INFRAESTRUTURA 

 Os ruídos de comunicação gerados, podem ser minimizados com a utilização da 

infraestrutura e tecnologia correta. 

 Abaixo cito alguns exemplos das tecnologias mais utilizadas em grandes corporações, 

nos dias de hoje. 

a. AÚDIO CONFERÊNCIA 
 É o recurso mais utilizado atualmente nas empresas, pelo fato de ser o mais barato e 

mais popular. O mesmo consiste em comunicação em grupo, através de chamadas telefônicas, 

onde múltiplas pessoas podem falar e ouvir ao mesmo tempo em um ambiente telefônico 

compartilhado. É necessário que as empresas possuam uma infraestrutura com central 

telefônica. 

 Além de áudio conferencia é possível contratar softwares para que permitem inclusive, 

compartilhar apresentação de arquivos em tempo real. 

b. VIDEO CONFERENCIA 
 

 É um recurso onde duas ou mais localizações podem comunicar-se entre vi através de 

interação de áudio e vídeo, ou seja, além de escutar as localidades podem visualizar os outros 

participantes da reunião. 

 Além de uma infraestrutura de central telefônica, é necessário que haja uma câmera e 

um software específico para vídeo conferencias acoplado ao hardware de transmissão. 

 Além de compartilhar vídeo, alguns softwares permitem inclusive, compartilhar 

apresentação de arquivos em tempo real. 
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3. CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve como alicerce a pesquisa bibliográfica em livros, documentos e 

artigos da internet. 

 Substancialmente as equipes remotas tem como principal atributo o fato de não estarem 

geograficamente no mesmo local, mas compartilharem o mesmo objetivo comum. As maiores 

dificuldades encontradas para gerenciar de maneira centralizada uma equipe remota são devido 

à distância, culturas discrepantes e meios de comunicação. O coeficiente humano dentro da 

equipe é digno de uma análise aprofundada devido ao seu impacto direto que tem na construção 

de sentimento de equipe e resultado dos membros. 

 O objetivo comum é um fator que deve ser cautelosamente e claramente divulgado e 

discutido com os membros da equipe. Os gatilhos de motivação são diferentes para cada 

indivíduo e em diferentes situações. A motivação é um componente crítico para a construção 

da alta performance. Condições como distância, fuso horário, diversidade de culturas e a 

maneira singular de interpretação de mensagem de cada indivíduo são exemplos de pontos que 

pode impactar negativamente na comunicação. O líder de uma equipe remota é responsável por 

conduzir os membros da equipe para atingir os objetivos estabelecidos, assim como criar o 

sentimento de equipe entre os membros. As ações esperadas de um líder são manter as pessoas 

motivadas, tomar decisões assertivas e delegar tarefas. O trabalho remoto é suportado por uma 

grande gama de tecnologias e ferramentas que auxiliam na interação e comunicação da equipe. 

Sendo elas: áudio conferencia, reuniões online e vídeo conferencia. 

 Todos esses temas foram tratados durante este trabalho, onde pretendeu-se mostrar as 

melhores práticas e problemas de uma gestão centralizada através de uma equipe de projetos 

remota. Os temas foram dispostos de uma maneira a facilitar a compreensão do leitor dos pontos 

relevantes e também ajudar pessoas que lideram equipes remotas e/ou fazem parte de uma.  

 Alguns assuntos são amplos e são dignos de estudo adicional para complementação das 

informações mencionadas neste trabalho. Considerando todos os temas tratados, vale destacar 

alguns para uma pesquisa mais aprofundada em futuros trabalhos: 

- Motivação Individual 

- Tendências da Tecnologia de Comunicação  
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