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RESUMO 

 

SILVA, Rovílson D. (2007). A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA COMO ESTIMULO À 

MOTIVAÇÃO DE EQUIPES VIRTUAIS. São Bernardo do Campo, 2007; 102p. 

Dissertação (Mestrado) � Faculdade de Ciências Administrativas. Universidade 

Metodista de São Paulo.  

 

No mundo contemporâneo as formas de atingir desempenho máximo são 

cruciais, resulta em altos investimentos em tecnologia com o intuito de melhorar, 

entre outros, o desempenho dos trabalhadores, por serem esses os responsáveis 

pela produção eficiente ou não de bens e serviços. A tecnologia tem sido essencial 

neste processo, tais recursos estão à disposição de toda e qualquer empresa. Resta 

então, otimizar o desempenho dos trabalhadores frente a tal cenário. Neste, a 

liderança que sempre foi marcante nos processos administrativos, precisa ser 

reavaliada com o objetivo de conhecer como ela se dá nas equipes virtuais. O 

trabalho em equipe num mesmo local ganhou força desde a última década e 

continua sendo propulsora de desempenho na década atual. Contudo, tais equipes 

ganharam novo papel: o de compartilhar o desenvolvimento de um bem ou serviço 

em locais distintos. Nasceram, então, as equipes virtuais. Este trabalho objetiva 

compreender como a liderança estimula a motivação dos integrantes de equipes 

virtuais. Com intuito de responder ao objetivo do trabalho foi realizado um estudo de 

caso exploratório em uma empresa multinacional francesa instalada na região 

metropolitana de São Paulo. O caso é composto por 10 sujeitos que cobrem todo 

território nacional, para a qual foi realizada entrevista pelos mesmos meios de 

comunicação utilizado pelos sujeitos. Como resultado obteve-se a idéia de que a 

liderança é de alta relevância para o caso estudado. Identificou-se que nas equipes 

virtuais há elementos facilitadores e dificultadores, de ordem pessoal, organizacional 

e de infra-estrutura.  

 

Palavras-chave: liderança, motivação e equipes virtuais. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Rovílson D. (2007). LEADERSHIP AS A STIMULUS FOR VIRTUAL TEAMS. 

São Bernardo do Campo, 2007; 102p. Dissertação (Mestrado) � Faculdade de 

Ciências Administrativas. Universidade Metodista de São Paulo.  

 

There is great interest in the optimization of the efficiency of the work force. 

One of the major aspects is the availability of new technology, and how it interacts 

with the work force. The leadership has always been considered an essential feature 

of the administration process, however, how does it develop in virtual teams is not 

fully understood. Here we present some results on an investigation of the role of the 

leadership on the behaviour of the virtual teams. Ten subjects from a French 

company located in Sao Paulo region who work in different areas of Brazil were 

selected. The subjects received a standardized questionnaire and were then 

contacted by phone for further clarification. The results demonstrated that the 

leadership is considered highly relevant by the subjects. It was possible also to detect 

facilitating and troublesome elements in the relationship between the leader and the 

virtual team.  The major facilitating elements appointed by the virtual team were 

freedom of action, time flexibility and avoidance of administrative/bureaucratic 

procedures. On the �bad� side, lack of discipline and daily routine, inadequate 

working conditions and a feeling of social isolation were considered major handcups.  

 

Key Words: leadership, motivation and virtual teams. 
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1 � INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Neste início de um novo milênio, a globalização que sempre existiu está 

mais presente. Deu-se a partir da abertura do mercado nacional na década de 

noventa. O mercado globalizado não é algo genuinamente novo, a contar pelos 

meios de trocas que outrora existiam. Como exemplos, temos as especiarias que 

saíam da Índia rumo aos mais diversificados mercados, bem como, as madeiras e 

metais preciosos extraídos de países como o Brasil e transportados para a Europa, 

ou o comércio entre a China e o Ocidente, entre outros (APOLINÁRIO, 2006). 

A evolução das formas de se efetivar transações comerciais progrediram, 

assim como a ciência. Num processo evolutivo a tecnologia foi introduzida e com 

ela os computadores. Inicialmente eram máquinas gigantescas que chegavam a 

ocupar um andar de um edifício, embora com desempenho limitado (LAUDON e 

LAUDON, 2004). Com investimentos progressivos em pesquisas e 

desenvolvimento, o aprimoramento de equipamentos com alta capacidade de 

processar e armazenar dados foram disponibilizados para o mercado. 

Conseqüentemente surgiu a Internet, esta revolucionou os meios de comunicação, 

encurtou distâncias e possibilitou a troca ou disseminação de informação para que 

todos pudessem ter acesso, como expõe Cruz (2001, p.1): �as tecnologias de 

comunicação e informação estão se tornando parte não só da maneira como 

estudamos, mas também como trabalhamos, relacionamo-nos e enxergamos o 

mundo.� 

Atualmente, nanosegundos são suficientes para o transporte de 

informações, algo que um ser humano seria incapaz de processar e disseminar por 

toda uma vida se fosse realizado há algumas décadas, corrobora Carvalho (2006, 

p.3): �Se antes falávamos em meses, hoje falamos em minutos, segundos e 

nanosegundos.� 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               16 

Em relação a essa velocidade, Vasconcellos e Bergamaschi (2001, p.01) 

apontam que muitas empresas, desde a explosão da Internet na década de 90, 

estão recorrendo às equipes virtuais como forma de melhorar a eficiência nos 

processos de produção de bens e/ou serviços, dada a flexibilidade que elas 

apresentam no que tange espaço e tempo.  

Coloca-se especial ênfase nas pessoas responsáveis pela execução de todo 

e qualquer processo, pois os recursos tecnológicos podem ser acessados por 

todos. É inegável a necessidade de mecanismos que otimizem os processos, 

assim como um número cada vez menor de pessoas que executam as tarefas onde 

há décadas precisavam de muitos. Para Rifkin (2004, p.5), tal situação tende a 

agravar: 

Enquanto as primeiras tecnologias industriais substituíram a força 

física do trabalho humano, trocando a força muscular por máquinas, 
as novas tecnologias baseadas no computador prometem substituir 
a própria mente humana, colocando máquinas inteligentes no lugar 

de seres humanos em toda a escala da atividade econômica. 

 O mesmo autor (2001, p.179) acrescenta: 

As mudanças dos mercados geográficos para o ciberespaço, 

possibilitada pela revolução das comunicações digitais, abre novas 

formas de organizar as relações humanas. A vinda de 

computadores, telecomunicações, televisão a cabo, eletrônicos, 

radiodifusão, editoração e entretenimento em uma rede de 
comunicações integradas permitem aos empreendimentos 

comerciais exercer um controle sem precedentes sobre o modo 
como os seres humanos de comunicam.  

 Segundo Albino (1999, p.01), �� as organizações precisam, para garantir 

sua participação nesse mercado, obter flexibilidade organizacional e responder 

ambientes que não faziam parte das suas áreas do negócio.� Corrobora Harvey et. 

al (2005, p.1583), �rápida globalização e inovações tecnológicas que administrem 

os recursos humanos nesta era são de fundamental importância para as 

organizações e apontam as equipes virtuais globais de maneira positiva�.  

Até pouco tempo atrás, o trabalho em equipe envolvia primariamente 

interações presenciais para executar, reuniões, criar projetos e solucionar conflitos, 

dentre outras. Com o progresso dos meios de comunicação e o distanciamento 

físico das empresas dos seus clientes e dos envolvidos no desenvolvimento de 
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bens ou serviços, o relacionamento presencial deu espaço ao virtual nas relações 

de interação para execução de bens e/ou serviços (FRIEDMAN, 2005). 

 

1.1       Formulação do problema de pesquisa 

 

 Frente a um cenário no qual as relações comerciais e industriais de bens e 

serviços vão além das fronteiras geográficas, como aponta Rifkin (2001, p.179), o 

�ciberespaço�, facilitadas pelo progresso, sobretudo dos sistemas de informação 

baseados em computadores, como define Laudon e Laudon (2004), faz-se 

relevante entender como se dá a relação entre os atores envolvidos em tal 

processo, em especial, se há influência na liderança exercida sobre eles.  

Em muitos casos os trabalhos são desenvolvidos em equipes, consideradas 

propulsoras de otimização de resultados, nas quais cada vez mais seus integrantes 

trabalham em regiões distintas, nessas circunstâncias há necessidade de interação 

por meios eletrônicos com o intuito de produzir bens e serviços de maneira 

eficiente por meio de equipes virtuais. 

 Compreender as equipes virtuais e a influência da liderança sobre as 

mesmas possibilitará nortear as pessoas envolvidas nas organizações, que são 

diretamente atingidas por esse desenvolvimento e ainda, oferecer diretrizes, 

unindo-se a elas ou buscando alternativas. 

 Tais implicações afetam diretamente todas as pessoas inseridas no mercado 

de trabalho. Compreender como se dão as interações das pessoas que integram 

as equipes virtuais, e, sobretudo se a ação do líder é percebida pelos seus 

liderados como estímulo à sua motivação, se mostra altamente relevante. 

Tal realidade influencia diretamente as tomadas de decisões ao redor do 

globo. Espera-se com este trabalho, agregar conhecimento aos líderes e gestores 

de equipes sobre a motivação de seus empregados. 
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1.2 Questão principal da pesquisa 

 
 

Com a finalidade de conduzir o estudo temos a seguinte questão principal 

de pesquisa: 

 Quais são as ações do líder de equipe virtual percebidas pelos liderados 

que estimulam a motivação dos mesmos e como isso ocorre?  

 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo principal deste trabalho é compreender, do ponto de vista do 

liderado, como a liderança estimula a motivação dos integrantes de equipes 

virtuais, por meio de investigação em uma empresa e identificar quais são as ações 

do líder percebidas pelos liderados no processo motivacional.  

Com o intuito de atingir o objetivo principal, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

1. Levantar referencial teórico para guiar e melhor compreender o 

levantamento empírico. 

2. Realizar um estudo empírico com objetivo de conhecer as ações do 

líder de equipe virtual que estimulam as ações dos liderados, como 

elas ocorrem e quais são elas. 

3. Identificar por meio do levantamento teórico e empírico os elementos 

facilitadores e dificultadores de equipes virtuais.  

 

 

1.4 Justificativa 

 

Na região metropolitana de São Paulo é forte a concentração de grandes 

corporações multinacionais e transnacionais que hoje desempenham suas 

atividades nesta e em outras localidades. Os trabalhadores liderados, os gestores 
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de pessoas e a própria organização devem saber qual a influência da liderança que 

estimula a motivação das pessoas atuando com modelo de equipe virtual. 

 Há vários estudos sobre a influência da liderança em equipes presenciais, 

entre outros, Robbins (1997), Fleury et. al (2002), Boog e Boog et. al (2002), 

Bateman e Snell (2007).  

Por outro lado, são escassos estudos científicos na literatura nacional sobre 

equipes virtuais, motivação e sua relação com o sistema de liderança. Em função 

disso, pretende-se contribuir com as pesquisas sobre liderança e motivação de 

equipes virtuais a partir da realidade presente na região metropolitana de São 

Paulo. Contudo, não se pode esquecer que o comportamento humano é dinâmico e 

não há como definir um modelo ideal e assertivo.  

 

 

1.5 Contribuições previstas do estudo 

 

Este trabalho oferecerá subsídios aos liderados e aos líderes que estão a 

frente de equipes virtuais no que concerne à otimização do recurso: liderança 

virtual como estímulo motivacional.  

Proverá informações para os líderes e profissionais envolvidos nas equipes 

virtuais para trabalharem de forma mais coesa e conhecedores dos recursos 

disponíveis. 

Proporcionará um maior entendimento, para os integrantes das equipes, 

sobre algo novo que amedronta uma parcela da sociedade temerosa em perder o 

trabalho, que muitas vezes passa a ser executado noutro continente, ou o 

trabalhador local, da região metropolitana de São Paulo, que passa a trabalhar 

para organizações instaladas em outros continentes. 

Finalmente, contraporá a realidade de pessoas em diferentes unidades da 

federação nacional que enfrentam as mesmas interferências advindas da 

globalização e do avanço tecnológico, em especial para aqueles que estão 

inseridos, ou serão, em equipes virtuais. 
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1.6 Organização da dissertação 

 
Além desta introdução, a dissertação compõe-se de mais três capítulos e as 

considerações finais. O capítulo 01 (um) apresenta a fundamentação teórica sobre 

liderança, motivação e equipes presencial e virtual. No capítulo 02 (dois) está a 

metodologia de pesquisa utilizada para guiar este estudo. No capítulo 03 (três) são 

apresentados o caso e os dados coletados para pesquisa, assim como as análises 

do mesmo. Por fim, as considerações finais. 
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2 � CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 Para dar sustentação teórica ao estudo de caso proposto foram 

contempladas as temáticas de motivação, liderança e equipes, que estão 

relacionadas diretamente com o tema do estudo.  

 

2.1  Motivação 

A motivação é ampla e abrangente no que se refere às formas 

comportamentais. A diversidade de interesses individuais permite inferir, de forma 

clara, que as pessoas não agem da mesma forma, mesmo para atingir objetivos 

semelhantes (BERGAMINI, 1997). 

Quando se fala de motivação humana, parece inapropriado que uma simples 

regra geral seja considerada como recurso suficiente do qual se lança mão, quando 

o objetivo é a busca de uma explicação ao mesmo tempo mais abrangente e mais 

precisa sobre as possíveis razões que levam as pessoas a agir.   

Grande parte desses determinantes reside no interior das pessoas, tais 

como, os seus traços de personalidade, suas predisposições e emoções, as suas 

atitudes, bem como as suas crenças, e assim por diante. O estudo da motivação é 

bastante complexo, ao contrário daquilo que, com freqüência, se conclui, tomando-

se por base explicações leigas, geralmente adotadas no dia-a-dia da convivência 

humana.  

Para Levy-Leboyer (1994), o verbo motivar necessita de complemento e é 

comum no âmbito organizacional solicitarem trabalhadores motivados, como se 

isso fosse uma competência técnica ou de gestão, por exemplo. O que não ocorre, 

pois as pessoas se motivam de maneiras distintas, um individuo motivado num 

contexto específico será diferente noutro.  
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Segundo Bergamini (1997), ninguém pode motivar ninguém. Adota-se como 

diretriz administrativa que as chefias têm por obrigação motivar seus funcionários. 

O máximo que tais chefias fazem é fornecer estímulos e ambiente adequado, 

buscando o comprometimento e o despertar de motivos internos em seus 

colaboradores, para possibilitar, então, o surgimento das ações provenientes do 

comportamento motivado. 

Pode-se, então, afirmar que a motivação é, sem dúvida, a ação de motivos 

internos do ser humano que pode transformar toda uma situação, para não dizer 

uma organização. Como bem lembra Vieira e Esteves (1985, p.33), quando uma 

pessoa afirma que �se sente motivada� não está usando uma expressão sem 

conseqüências. Isto refletirá diretamente no resultado final do que está fazendo. 

Maslow (1954), em sua clássica teoria das motivações, propõe que a 

motivação seja uma cadeia de eventos baseados no desejo de reduzir um estado 

interno de desequilíbrio tendo como base a crença de que certas ações deveriam 

servir a esse propósito. Para este autor os indivíduos agem da maneira pela qual 

acreditam que serão levados até o objetivo desejado. O estado da motivação 

guarda, no entanto, significativas particularidades que podem complicar o modelo 

geral que serve de base para a descrição dos atos motivacionais em sua 

concepção mais ampla.  

Portanto, os motivos pelos quais cada um se põe em movimento na busca 

de algo desejado não podem ser observados de maneira direta. As razões que 

justificam um comportamento motivacional só podem ser inferidas a partir de 

comportamentos individuais, evidentes, devendo ser correlacionadas por uma 

relação de causa e efeito. Há, também, os estudos da Representação Social e seu 

papel na mudança de atitude inspirados na contribuição dos estudos de Serge 

Moscovici (2003) e de outros autores, que não será objeto da presente pesquisa. 

Devido à importância do tema para as organizações, uma grande quantidade 

de teorias e hipóteses sobre motivação foi-se acumulando nestas últimas décadas 

e, segundo Robbins (1998), foi na década de 50 que surgiram as primeiras teorias 

e dentre elas a Teoria das Necessidades de Maslow e a Teoria Motivação-Higiene 

de Frederick Herzberg, hoje, consideradas clássicas, embora criticadas por 

inúmeros pesquisadores, por concluírem que houve falta de consistência nos 
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estudos realizados. Contudo, são vastamente utilizadas para fundamentar e 

explicar as teorias que surgiram posteriormente.  

 Este trabalho se fundamentará nas teorias de psicologia social clássica, em 

especial com base nos aportes de psicologia social norte americana pelo fato desta 

propiciar a análise do individuo (Farr, 2000). A escolha das respectivas teorias deu-

se pela maior proximidade com o tema da pesquisa e sua metodologia. 

Portanto, neste trabalho serão utilizadas as teorias sobre a motivação que 

explicam o desempenho das pessoas em situações de trabalho, as quais se 

dividem em dois grupos (MAXIMIANO, 2002) e (LOBOS, 1978): 

1- teorias de processo: procura explicar como funciona o mecanismo da 

motivação; e 

2- teorias de conteúdo: procura explicar quais são os motivos específicos 

que fazem as pessoas agir. 

Segundo Lobos (1978, p.104), neste contexto, o conceito de motivação 

apresenta três componentes principais: 

1- a direção de conduta: o que o trabalhador decide fazer ao ver-se ante 

certas alternativas; 

2- a força da resposta finalmente eleita; e 

3- a persistência do indivíduo em levar a cabo a conduta que tal resposta 

pressupõe. 

As teorias examinadas neste trabalho estão no quadro 2.1: 

Quadro 2.1: as teorias motivacionais de Processo e de Conteúdo 
TEORIAS DE PROCESSO TEORIAS DE CONTEÚDO 

Modelo de Comportamento Teoria das Necessidades (Maslow) 

Teoria da Expectativa Teoria ERG (Alderfer) 

Teoria da determinação de metas 

(Edwin Locke) 

Teoria da Necessidade de Realização 

(McClelland) 

Teoria da Equidade Teoria dos dois Fatores (Herzberg) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.1.1 Teorias de processo 

 

A teoria do Modelo de Comportamento é amplamente difundida por 

explicar os motivos que determinam o comportamento e as ações individuais. Esta 

teoria baseia-se em três hipóteses principais: 

1- todo comportamento é motivado por alguma causa interna ou externa 

ao indivíduo, ou seja, a relação é de causa e efeito; 

2- o comportamento é orientado para a realização de algum objetivo. É o 

resultado que o comportamento procura alcançar, e isto pode ser 

obstaculizado por frustração, conflito provocado por comportamentos 

simultâneos incompatíveis e ansiedade resultante de ameaça ao bem-

estar ou tranqüilidade pessoal; e 

3- o comportamento que procura realizar algum objetivo pode ser 

perturbado por conflito, frustração ou ansiedade. 

Este modelo parte da premissa de que todo indivíduo tem comportamento 

similar, onde todos são influenciados por motivos e perseguem objetivos. Neste 

modelo as variáveis ambientais externas, determinam o quanto é importante para 

um indivíduo o objetivo desejado. 

A Teoria das Expectativas de Victor Vroom teve seu início nos trabalhos 

independentes de Lewin e de Tolman nos anos 30 (trinta), quando trabalhavam 

com pessoas e animais, respectivamente, quando desenvolveram teorias de 

conduta cognitiva que têm muitos elementos em comum.  

O foco dessa teoria é a noção de que os indivíduos têm expectativas acerca 

dos resultados que advirão em conseqüência de suas ações. A teoria das 

expectativas baseia-se na premissa geral de que a motivação para o desempenho 

que um indivíduo apóia-se está na antecipação que ele faz de eventos futuros.  

Nesta teoria, a motivação depende então: 

a) do atrativo (valência) de certas recompensas ou resultados que 

resultam de tal desempenho; 
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b) das percepções que se tem da força que apresenta a relação entre o 

desempenho e a ocorrência dos resultados (instrumentalidade); e  

c) da percepção do vínculo que existe entre o esforço orientado para o 

desempenho e o subseqüente desempenho efetivo (expectativa). 

A Teoria da Determinação de Metas (Edwin Locke) do final dos anos 60 

(sessenta) baseia-se na necessidade que as pessoas têm de ter conhecimento dos 

objetivos de maneira clara e com as diretrizes bem definidas. Dessa forma, de 

acordo com essa teoria, a definição de metas claras e bem definidas contribui com 

a satisfação das necessidades dos indivíduos. Portanto, o papel do gestor em 

especificar metas e objetivos aos trabalhadores é de suma importância, pois isso 

determinará o esforço a ser empregado na tarefa a ser realizada.  

O autor desta teoria também afirma que a participação do trabalhador na 

concepção das metas com razoável grau de dificuldade o compromete mais, e as 

metas muito fáceis, e que não contaram com suas participações durante a 

concepção, tornam-se menos atraentes.  

Também, muito importante é o gestor dar o feedback, pois por meio deste o 

trabalhador receberá a apreciação do seu desempenho e o manterá envolvido na 

tarefa, bem como, fornecer insumos para que ele próprio se auto-avalie.  

Embora não haja evidências científicas entre esta teoria e a satisfação no 

trabalho, ela tem mostrado fortes implicações em avaliações de desempenho e 

produtividade. Uma freqüente aplicação desta teoria pode ser encontrada no 

modelo de administração por objetivos (APO).   

A Teoria da Eqüidade foi desenvolvida por vários estudiosos em trabalhos 

independentes, porém, convergentes. Entre eles Festinger e suas formulações 

sobre dissonância cognitiva e as reflexões sobre eqüidade e iniqüidade formuladas 

por Adams em 1963. Ela reconhece que os indivíduos não se preocupam apenas 

com a quantidade de recompensas que recebem pelos seus esforços, mas também 

com a relação desta quantidade com o que os outros recebem (FESTINGER, 

1975).  
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O grau de equidade é definido pela razão entre a entrega individual, por 

exemplo, o esforço e a recompensa, que pode ser o pagamento, comparada a uma 

relação similar para outra pessoa que seja relevante em termos de comparação. 

O cerne desta teoria é que o maior determinante do desempenho e da 

satisfação no trabalho é o grau de eqüidade ou iniqüidade que um indivíduo 

percebe na relação profissional que está envolvido. Importante salientar que 

enquanto outras teorias consideram o conteúdo objetivo do trabalho ou as 

necessidades individuais, para essa teoria é a percepção da eqüidade que estimula 

o comportamento e traz a satisfação. 

De acordo com essa teoria se um indivíduo sente iniqüidade, ele buscará 

alternativas de modo a eliminá-la, seja pelo aumento ou redução de seu empenho, 

seja pelas recompensas. Assim, essa teoria preocupa-se não somente com a 

quantidade absoluta de recompensas, mas, sobretudo, com a comparação com o 

que os outros recebem. Por ter esta característica ela também é chamada de 

Teoria da Comparação Social.  

 

2.1.2 Teorias de conteúdo 

A hierarquia de necessidades de Abraham Maslow, batizada com este nome 

por ele, buscava materializar as suas idéias de que, mesmo considerando os 

fatores externos, há um conjunto de forças internas aos próprios seres humanos 

que os leva a agir. Dessa forma, toda vez que surgir uma necessidade, as forças 

internas estarão agindo no indivíduo para que este, de alguma forma, atinja 

satisfação (BERGAMINI, 1997). 

Todo trabalhador é motivado por fatores intrínsecos e/ou extrínsecos 

(BERGAMINI, 1997). Além disso, a motivação está atrelada ao atendimento de 

suas necessidades, que não são somente fisiológicas (MASLOW, 1954).  

A hierarquia de necessidades compreende cinco níveis, formando uma 

pirâmide de necessidade, na seqüência, da base para o topo, temos: 

- necessidades fisiológicas (ex. alimento, água, roupa, etc.); 
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- necessidades de segurança (ex. proteção, plano de saúde, etc.);  

- necessidades sociais (ex. relações afetivas, participação em 

associações, etc.); 

- necessidades de Estima (ex. respeito aos outros, poder, status, etc.); e 

- necessidades de auto-realização (ex. realização plena de seu potencial, 

etc.). 

À medida que vai saciando suas necessidades primárias (fisiológicas e de 

segurança), o indivíduo começa a ter novas necessidades e novos níveis 

hierárquicos vão surgindo. Uma interpretação inadequada desta última frase é 

muito comum entre profissionais com pouco aprofundamento teórico, por basear-se 

nas críticas encontradas de que a hierarquia de necessidades é estanque e 

inflexível. 

Com relação a esta observação, Maslow (1954) diz que as cinco categorias 

(figura 2.1) � da teoria das necessidades � podem dar a impressão de tudo ou 

nada, como, por exemplo, quando se diz que ao satisfazer uma necessidade 

passamos para outra. Na realidade a maioria das pessoas sempre está insatisfeita 

parcialmente em todas as categorias, às vezes, em maior ou menor grau de 

insatisfação. 

 
Figura 2.1: teoria das necessidades de Maslow 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 
 
 
 
 
                                          
                                             Auto Realização 

                               

                                       Necessidade Auto Estima 

 

                                           Necessidades Sociais 

 

 

                                        Necessidades Segurança 

 

                                        Necessidades Fisiológicas 
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Além deste aspecto, é importante ressaltar que a grande contribuição dada 

por Maslow aos líderes das organizações foi a possibilidade de direcionar suas 

estratégias, habilidades e atitudes, para conseguir um grau de motivação que gere 

um nível de eficiência na busca de resultados, além de satisfação com o trabalho. 

Conforme reconhece Hampton (1990), a teoria de Maslow provocou o 

desmoronamento das muito difundidas práticas administrativas de dar prêmios que 

estavam relacionados com necessidades já satisfeitas e acusar depois os 

trabalhadores de serem preguiçosos. 

 A Teoria ERG � Existência (Existence), Relacionamento (Relatedness) e 

Crescimento (Growth) � corresponde os três níveis de necessidades levantadas 

por Alderfer (1969 apud LEITE, 2004), após estudar a teoria de Maslow. Suas 

pesquisas levaram a um modelo revisto daquela proposta na hierarquia das 

necessidades, que resultou em combinar os cinco grupos de necessidades de 

Maslow nos três níveis ERG. 

 No primeiro nível, existência, está a preocupação em prover as exigências 

materiais básicas de nossa existência, incluindo o que Maslow denominou 

fisiológicas e de segurança. 

 No segundo nível, relacionamento, está a necessidade que temos em 

manter relacionamentos interpessoais importantes. Estes desejos sociais exigem 

interação com outros para que sejam satisfeitos e se alinham com as necessidades 

social e de estima de Maslow.  

 Alderfer isola a necessidade de crescimento, um desejo intrínseco de 

desenvolvimento pessoal. Esta inclui o componente intrínseco da categoria de 

estima de Maslow e as características incluídas na auto-realização. 

 Além de agrupar os cinco níveis da teoria de necessidades de Maslow em 

três, Alderfer demonstra que: a) mais de uma necessidade pode estar ativada ao 

mesmo tempo e b) se a gratificação de uma necessidade de um nível mais alto é 

reprimida, o desejo de satisfazer o desejo de uma necessidade de nível inferior 

aumenta. Enquanto a hierarquia de necessidades de Maslow é rígida em sua 

seqüência, indo de um nível ao outro após a satisfação deste, a de Alderfer é 

flexível e permite o movimento livre entre os níveis.  
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 A Teoria da Necessidade de McClelland foi desenvolvida por ele com base 

em pesquisas originariamente realizadas por Murray, McClelland, Atkinson, Leather 

e outros. Esta teoria engloba três necessidades: realização, poder e afiliação. 

 Necessidade de realização: o impulso de exceder, de sair-se bem em 

relação a um conjunto de padrões, de lutar pelo sucesso. Na pesquisa McClelland 

descobriu que indivíduos altamente realizadores diferenciavam-se dos outros pelo 

seu desejo de fazer as coisas de forma melhor. Gostam de metas desafiadoras, 

porém, viáveis e de situações que possam controlá-las. As metas são mais 

importantes que as recompensas, e há uma busca constante em alcançar 

realizações de alto nível; 

 Necessidade de poder: a necessidade de fazer os outros se comportarem de 

uma maneira que eles não teriam se comportado de outro modo. Gostam de estar 

no controle, serem influentes e ocupar posições que lhes dêem status, e tendem a 

dar mais atenção ao prestigio e a ter influência sobre os outros do que com um 

desempenho eficaz. 

 Necessidade de afiliação: o desejo por relações interpessoais amigáveis e 

próximas. Preferem, por exemplo, a cooperação e amizade a competição. 

A Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg (quadro 2.2), e sua 

equipe, foi oriunda dos trabalhos realizados no Serviço Psicológico de Pittisburgh 

em 1959. Cerca de 200 (duzentas) entrevistas foram conduzidas com contadores e 

engenheiros, visando a análise das situações relatadas pelos entrevistados, dos 

quais, era solicitada a resposta à pergunta: �Pense numa ocasião em que você se 

sentiu excepcionalmente bem ou mal em relação a seu trabalho, tanto no atual 

como em qualquer outro em que você tenha estado [�] conte-me o que aconteceu�.    

 Esta teoria explica como o ambiente de trabalho e o próprio trabalho interage 

para produzir motivação que afetam o nível de satisfação e insatisfação no 

trabalho. Ela admite que haja dois tipos de necessidades que influenciam direta ou 

indiretamente o trabalho: os fatores saudáveis, ou �Fatores Higiênicos� que não 

produzem estímulos e �Fatores Motivacionais� por trabalhos desafiadores.     
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Quadro 2.2: os dois fatores de Herzberg 

Fatores motivadores 

Apenas pelo trabalho em si 

Fatores de higiene 

Ambiente 

 Realização 

 Reconhecimento do desempenho 

 Trabalho desafiante 

 Maior Responsabilidade 

 Crescimento e desenvolvimento 

 

 Política e administração 

 Supervisão 

 Condições de trabalho 

 Relações interpessoais 

 Dinheiro, status, segurança 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Duas constatações efetuadas por Herzberg e sua equipe merecem destaque 

dentro do enfoque do seu trabalho. São elas: o fator salário e o enriquecimento da 

tarefa. Conclui-se que o primeiro tem efeito temporário e o segundo ativa a 

motivação diante do desafio da tarefa e sua importância para a organização.  

É possível inferir a magnitude da motivação, independentemente se ela é 

intrínseca ou extrínseca, e ainda, altamente relevante que sejam designados aos 

trabalhadores estímulos que melhorem seu desempenho pelos responsáveis pelas 

tarefas a serem executadas. Para tal finalidade é premente entrar no âmbito da 

liderança e na maneira mais eficiente de liderar. 

 O líder, enquanto tal, só é autorizado a exercer o seu poder à medida que o 

seguidor reconhece nele um grande modelo a ser seguido. E este só terá 

percepção positiva do líder à medida que ele, não só conheça as suas 

expectativas, mas, também, seja quem o ajude a atingir aquilo que por ele é 

desejado.    
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2.2  Liderança 

O tema liderança provoca grande interesse, tanto para aqueles que lideram 

como, para os que são liderados. Este interesse possibilitou, ao longo dos tempos, 

inúmeras investigações a partir dos mais diferentes enfoques, e, como 

conseqüência, trouxe à luz do conhecimento científico as mais variadas inferências. 

Nota-se, então, no momento atual, incontáveis conceitos, muitas vezes até 

mesmo contraditórios, emitidos pelos pesquisadores. 

 

2.2.1 Conceitos de liderança 

Jordão (2004) e Hesselbein et. al (1996), retratam a situação atual como 

advento da globalização e da tecnologia da informação, onde a distância e o tempo 

foram diminuídos gerando a necessidade de adaptação às mudanças constantes e 

fazendo da liderança um diferencial na medida em que se pode enxergar mais 

oportunidades do que ameaças.   

Limongi-França e Arellano (2002, p.259), diz que a �liderança é um processo 

social no qual se estabelecem relações de influência entre pessoas�, e acrescenta: 

�o núcleo desse processo de interação humana é composto do líder ou líderes, 

seus liderados, um fato e um momento social�.  

Para Campos (1989), liderança é a ação de persuadir pessoas, para que 

elas façam o que precisa ser feito e atingir um objetivo estimado. O que sugere 

dois pressupostos: 

 que o líder deve ser capaz, servir de exemplo, ser responsável, e agir 

em busca dos resultados; e 

 os seguidores devem ter vontade, estar motivados a fazer o que precisa 

ser feito. 

Por fim, foi eleita, uma definição de Hersey e Blanchard (1986, p.104), que 

revela o que vários autores, no âmbito da administração, concordam em ser a 

liderança: �o processo de influenciar as atividades de um indivíduo ou de um grupo 

para a consecução de um objetivo numa dada situação�.  
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2.2.2 Evolução do estudo sobre liderança 

Talvez uma das primeiras pessoas que tenha dado início à discussão sobre 

liderança tenha sido Machiavelli, no século XVI, ao analisar a relação entre o 

princípio e o oportunismo, que teria servido como guia para o príncipe nos Estados 

da Itália Medieval (SMITH e PETERSON, 1994). 

Embora Stogdill, citado por Bergamini (1994), aponta que a discussão sobre 

o tema tenha aparecido há vários séculos, quando Platão e outros pensadores já 

ressaltavam suas preocupações ao filosofar sobre a adequada educação e 

treinamento de seus líderes políticos, o termo liderança, no entanto, vem sendo 

utilizado há aproximadamente duzentos anos pela ciência. 

Segundo Bergamini (1994), os primeiros trabalhos publicados especialmente 

sobre este assunto datam do século XX, e a partir daí iniciou-se um processo 

evolutivo no estudo deste tema.  

Segue a evolução das teorias, que possibilitará compreender o foco e as 

características da liderança importantes na atualidade. 

 

2.2.3 Evolução das teorias de liderança 

 Dos Traços (1940 � 1948): identificação de traços de personalidade 

responsáveis pela eficácia do líder; 

 Comportamental (Likert - a partir da década de 50 (cinqüenta) - 

período pós-guerra): o que o líder faz, como deve agir e a identificação 

de foco e de estilos de liderança; 

 Situacional (década de 70): análise da situação em que o processo de 

interação líder-seguidor ocorre, líder exerce papel na formação de 

situação favorável ao desempenho; liderança inata  liderança 

desenvolvida (percepção) e ressalta o papel da liderança dentro do 

processo de motivação; 

 Transacional (Burns): processo de troca entre líder e seguidores que 

envolve recursos econômicos, políticos ou psicológicos; a liderança 
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não é duradoura e o poder do líder está condicionado a detenção de 

poder (benefícios e punições); 

 Transformacional (Burns): processo de troca baseado em 

necessidades de alto nível (auto-realização e auto-estima); não há 

necessidade de autoridade formal; líder e seguidores exercem papel 

ativo na transformação e nos processos de mudança; 

 Carismática: influência a partir da identificação e percepção de um 

modelo (estilos e traços) a ser seguido; 

 Estratégica: estrutura organizacional influencia seus membros e une 

interesses individuais e coletivos; e 

 Visionária: canaliza as energias dos seguidores em busca de uma 

visão comum e comunicação clara e inspiradora. 

Ao longo do tempo pode-se notar, com freqüência, autores ressaltando a 

necessidade de se ter um novo estilo de liderança. De fato a nova realidade exige 

um novo estilo, porém o que precisa ser compreendido é que existe a 

predominância de um outro estilo, sem vetar a presença e utilização dos outros em 

determinada situação. 

 

2.2.4 Estilos e tipos de liderança 

 O estilo de liderança pode ser definido como um modelo ou padrão de 

comportamento utilizado, com certa freqüência, pelo líder na sua interação com as 

pessoas. Pode ser definido, também, como o próprio comportamento do líder 

(VIEIRA e ESTEVES, 1985). 

 No último século, muitos estudos foram desenvolvidos no intuito de buscar 

maior conhecimento sobre as características que determinam e delimitam os estilos 

de liderança. 
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2.2.4.1 Liderança comportamental 

Segundo Maximiano (2002), o estilo pode ser autocrático ou democrático. 

São estilos reconhecidos desde a Antigüidade clássica, assim como, suas 

disfunções: tirania e demagogia, e que, ao longo dos séculos, o seu conceito não 

mudou. 

A partir dessas formas de liderança, outras foram sendo elaboradas, como a 

de Rensis Likert (1975 apud BERGAMINI, 1994), �orientado para o empregado� e 

�orientado para a produção�.  

Cada um dos estilos vai desde a participação total e o envolvimento total do 

subordinado até o tipo de comportamento característico da falta de consulta, onde 

o subordinado deve seguir aquilo que lhe é indicado fazer sem ao menos conhecer 

as razões ou o porquê. 

 As pesquisas de Likert apontam que colaboradores com líderes orientados 

para produção (tarefa) apresentam baixa eficiência. 

 Em uma abordagem próxima de Likert, Black e Mouton (1989) (figura 2.2), 

elaboraram outra forma de liderança que possui uma tendência para ser um 

modelo de atitudes e valores de um líder, chamada grade (grid) gerencial. De 

acordo com esse modelo explicativo de liderança, o líder pode dar muita ou pouca 

ênfase para a tarefa e ao mesmo tempo, muita ou pouca ênfase para as pessoas.  

A grade, desse modo, baseia-se na visão bidimensional da liderança, 

atribuindo valores aos dois estilos. A combinação dos dois estilos cria cinco 

possibilidades principais de um total máximo de 81: 

 líder-tarefa, orientado para a produção (9,1); 

 líder-pessoas, orientado para as pessoas (1,9); 

 líder negligente, que não se preocupa com tarefas nem pessoas (1,1); 

 líder-equipe, orientado simultaneamente para pessoas e tarefas (9,9); e 

 líder �meio termo�, medianamente preocupado com resultados e 

pessoas (5,5). 
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Imagem 2.1: grid gerencial de Blake e Mouton 
Fonte: adaptado pelo autor a partir do banco de imagens do Google 
 
 
 

2.2.4.2 Liderança situacional: 

 Como repúdio a idéia de um estilo ideal de liderança, o primeiro modelo 3D 

foi elaborado por Reddin (1981), relacionando a eficácia da liderança à situação em 

que é utilizada. 

 Para que a liderança possa ser eficaz, são colocadas algumas condições 

essenciais: sensibilidade situacional (perceber variáveis), flexibilidade de estilo 

(adaptação), habilidade de gestão (utilizar forças). 

Inspirados em Reddin, Hersey e Blanchard (1986), também criaram seu 

modelo desenvolvido no Centro de Estudos de Liderança nos Estados Unidos 

(Center of Leadership Studies), onde o diagnóstico do nível de maturidade é vital 

para determinar o estilo de liderança adequado. E, de acordo com o estilo pode-se 

determinar, persuadir, compartilhar e/ou delegar. 
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2.2.4.3 Liderança transformacional 

 Ainda, quanto aos estilos e tipos de liderança, Burns verificou que existem 

dois tipos de liderança: a transacional e a transformacional, ambos caracterizados 

neste capítulo por ocasião da evolução das teorias (BERGAMINI, 1994). 

 Neste contexto o conceito de liderança como administração do sentido, 

Bergamini (1994, p.99), afirma que �o papel dos lideres nas organizações é de ser 

um influenciador dos sentidos e valores associados à formas de se abordar 

objetivos�. 

 

2.2.4.4 Líder do futuro 

O líder de hoje está inserido em um contexto de mudanças, que exige novos 

posicionamentos das empresas e, conseqüentemente, um novo perfil gerencial. 

Além disso, o ponto central da liderança encontra-se numa série de 

comportamentos essenciais no trabalho (JORDÃO, 2004 e KOTTER, 2000). 

As habilidades mais discutidas por diversos autores como Kanter, 

Hesselbein, Benckhard, Bardwick entre outros no livro �Líder do Futuro�, 

organizado por Hesselbein et. al (1996), onde foram identificadas algumas 

lideranças do futuro em ação, são entre outras: ser visionário, utilizar linguagem 

diferenciada para atingir necessidades, ser coerente com palavras e ações 

(transparência). 

Essas habilidades foram exigidas na medida em que a rapidez e as 

mudanças impulsionadas pela tecnologia e pela competição global passaram a 

exigir também uma liderança transformada. 

Alguns autores, como Bardwick in Hesselbein et. al (1996), apostam mais 

nas características psicológicas, ressaltando o vínculo emocional gerado pela 

confiança em líderes que inspiram valores em seus seguidores, através da visão e 

iniciativa na busca de oportunidades.  
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Já autores como Ulrich, Goldsmith, Handy, Shein, entre outros, in 

Hesselbein et. al (1996), bem como Senge (1999), apostam na aprendizagem nas 

empresas como caminho para conduzir a organização e as pessoas do amanhã. 

A liderança é uma peça fundamental nas organizações voltadas ao 

aprendizado de pessoas que ampliam continuamente sua capacidade de formar o 

futuro, traz à tona e questiona os seus modelos mentais vigentes, consegue uma 

visão compartilhada e finalmente fomenta padrões de pensamento mais sistêmico 

(SENGE, 1999). 

Um novo sistema de liderança foi proposto por Heifets in Mansour et. al 

(2001), o que torna compatível a utilização de competências gerenciais já que é 

organizada contemplando habilidades, conhecimentos e valores do novo líder, 

muitos dos quais trazendo elementos similares aos abordados por outros autores. 

 

2.3  Equipes 

 Existem equipes presenciais, onde os integrantes se relacionam num 

mesmo espaço físico, onde o contato face-a-face está presente e equipes virtuais 

onde não há este contato. 

 �É constante a necessidade de mudanças nas organizações que são 

motivadas por uma questão de competitividade: chegar mais perto do cliente, 

soluções inovadoras, maior rapidez de resposta e maior produtividade�, afirmam 

Milkovich e Boudreau (2000, p.78). Corrobora com Casado (2002, p.235) ��do 

ponto de vista empresarial, as mudanças a que as organizações estão expostas 

fazem com que novas formas de gestão sejam desenvolvidas e aplicadas.�  

Os consumidores, nesta era da instantaneidade, têm total e livre acesso a 

todo tipo de informação, o que os habilita para decisões conscientes dos bens e 

serviços que necessitam, bem como, alternativas em produtos substitutivos.  

Saber o que deseja o cliente e focar nele seus esforços, exige das 

organizações uma otimização da sua força de trabalho, como afirma Souza (2002, 

p.28): �Do foco no cliente para o foco do cliente�, incluso aí todos os passos 

percorridos pelo cliente até que ele atenda o seu consumidor final, tendo ambos o 
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comprometimento em satisfazer com o produto ou serviço as expectativas do 

consumidor final.  

Para isto é crucial a atuação das pessoas, as quais podem até dividir as 

mesmas fontes de informações, porém a criatividade é individual e se somada a 

outros recursos que otimizem seus desempenhos numa mesma organização 

poderá ter uma força tremenda. Peter Senge (1999), aponta a visão compartilhada 

como alavancadora de comprometimento e conseqüentemente de desempenho e 

corrobora desta visão Maximiano (2002, p.456): 

�num ambiente cooperativo, a equipe de trabalho consegue ser 

mais do que um simples agrupamento de indivíduos. O potencial de 

sinergia desenvolve-se, possibilitando a equipe ser mais inteligente 
que cada um de seus integrantes individualmente. 

Para somar energias entre duas ou mais pessoas é necessários um 

facilitador, e este na pessoa do líder pode ser a resposta. Este que não tem mais 

sua atuação como o era até o início da última década, que era a detenção do 

poder. Para ele não importava o estilo de liderança que utilizava, sua palavra era 

sempre a última e de grande peso. Hoje o mercado necessita de líderes mais 

flexíveis, que não se deslumbrem com o poder e sim compartilhem sua liderança. 

Limongi-França e Zaima (2002, p.414) afirmam que a �liderança deve ser rotativa�, 

o que não significa a ausência de um líder, e sim a aplicação do estilo de liderança 

mais adequado existente na equipe para a execução do trabalho em pauta.  

Desta forma, todos os membros da equipe em circunstâncias distintas terão 

a oportunidade de liderar, desde que o profissional em questão seja o mais 

qualificado para tal tarefa.  

Outro fator relevante, devido às estruturas organizacionais estarem cada vez 

mais enxutas, é a necessidade de profissionais que saibam desempenhar, ou 

tenham a habilidade para se adaptar em mais áreas, do que em uma única 

especialidade. Especialistas são necessários, contudo o perfil do generalista está 

cada vez mais valorizado, por ser facilitador de realizações nas organizações em 

assuntos distintos e estão cada vez mais presentes em todo tipo de organização. 
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Diante deste cenário, detectou-se a necessidade de uma forma eficiente de 

obter alta performance com os recursos humanos, eis que, então, inicia-se uma 

valorização do trabalho em equipe.  Segundo Milkovich e Boudreau (2000, p.78): 

�...muitas das novas tecnologias, dos novos formatos organizacionais e processos 

recentes têm assumido que os empregados trabalham em equipes; as equipes têm 

sido chamadas de elemento fundamental da construção da organização de hoje� 

  Esta ênfase ao trabalho em equipe tem sido considerada, por muitos 

especialistas, como um fator essencial na organização atual.  

Trabalho em equipe sempre existiu, por sua própria natureza, o homem não 

consegue ser auto-suficiente isoladamente, seja para executar qualquer tipo de 

tarefa, do âmbito profissional ao pessoal, todos necessitamos de outrem para 

interagir, gerando necessidades ou atendendo as expectativas de outros. Na 

organização não é diferente, nenhum trabalho se conclui pelo esforço de um único 

indivíduo, seja ele de qualquer natureza, sempre necessitará de integração e 

trabalho em conjunto. O trabalho realizado em conjunto pode ser viabilizador, 

quando as forças se concentrarem numa mesma direção, contudo, sem desprezar 

os anseios e desejos individuais, ou seja, as pessoas. 

Para condução das equipes a presença do líder é essencial, pois ele tem a 

habilidade de conduzir os seus seguidores de maneira adequada, respeitando as 

diferenças e envolvendo-os nas decisões. Tudo isto no trabalho, em que todos 

conheçam a necessidade do mercado, do concorrente e de seu cliente com 

decisões rápidas e certeiras.  

Segundo Milkovich e Bodreau (2000, p.78): 

Como os níveis hierárquicos estão cada vez menores. 
Conseqüentemente ganha espaço o trabalho em equipe, o qual não 

se caracteriza simplesmente em colocar um número de pessoas no 

mesmo espaço físico para produzirem um bem/serviço comum. 

Mas sim a interação de forma independente e adaptativa para 

atingir objetivos importantes, específicos e compartilhados. 

Portanto, o processo de mudança não depende de conquistas individuais, 

mas de toda a equipe, que será a força propulsora do sucesso da organização 

frente ao novo cenário, e esta força será orientada de maneira uniforme, com a 

atuação do líder. 
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Uma pesquisa realizada por Miles (1982 apud MOGGI 1991, p.140) 

mensurou três variáveis: quantidade de participações, qualidade de participações e 

satisfação com os superiores. Os resultados apontaram que a confiança e a 

qualidade da participação estão relacionadas diretamente à satisfação dos 

colaboradores com seus líderes. Nota-se claramente que a participação está 

envolvida com aspectos e sentimentos importantes, desencadeando maiores ou 

menores resultados de desempenho e produtividade, com mais facilidade, se 

conduzidos por um líder com habilidade de compartilhar as necessidades de 

mudanças. 

Portanto, frente a este cenário turbulento, faz-se necessário capacitar os 

detentores de poder nas organizações, como, por exemplo, os gerentes, para que 

além das competências formais, como técnicas e de gestão, tenham altamente 

desenvolvida a liderança, para liderar e permitirem que liderem suas equipes, direta 

ou indiretamente. �Liderança esta que sempre foi necessária, mas hoje ela é 

essencial como jamais vista� (USSEN, 1998, p.07), são agentes propulsores das 

mudanças com grande afinco, tem a habilidade de compartilhar suas visões 

pessoais, que só serão verdadeiras quando a organização propiciar-lhes o mesmo. 

Do contrário só estarão de acordo, mas sem discutir o assunto, sendo o resultado a 

aceitação e não o comprometimento. Nesse sentido, menciona Senge (1999, 

p.239): 

A atitude mais direta cabe aos lideres que possuem um senso de 
visão e que devem comunicá-lo de tal forma que os outros se 
sintam encorajados a compartilhar suas próprias visões. Esta é a 

liderança visionária � construir visões compartilhadas a partir de 

visões pessoais. 

  Para Morgan (2000, p.157), ��é realmente importante reconhecer que 

líderes formais não têm qualquer monopólio sobre a capacidade de criar 

significados compartilhados�.  

Em relação ao cenário atual Limongi-França e Arellano  (2002, p. 260) 

dizem:  

Na literatura atual, observa-se preocupação acentuada com a 

formação de equipes e grupos de trabalho no processo de 
liderança, explicitada no conceito de liderança de alta performance, 

no qual o líder é, antes de tudo, um catalisador de talentos na 

formação de novas competências e garantia de resultados em 
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processos competitivos de mercados e ambientes econômicos 

globalizados. 

Neste cenário atual de crescente especialização, de grande competitividade 

e de recursos escassos a serem otimizados, é que o trabalho em equipe aparece 

como uma das alternativas viáveis na gestão de recursos humanos, para levar a 

organização aos patamares de desempenho esperado. Afirma Casado (2002, 

p.237): �O verdadeiro trabalho em equipe, mais que necessidade imposta pelo 

cenário atual, é uma alternativa factível�. Acrescenta ainda que o �... trabalho em 

grupo deve ser mais bem compreendido e conceitualizado�, pois é relevante para 

organizações competitivas (CASADO 2002, p.236), 

 Para otimizar a performance da equipe, em prol da missão da organização, 

faz-se necessária a ação rápida e eficiente do líder, dentro de sua equipe, agindo 

como facilitador, ao desempenhar papel transformador no momento da mudança. 

Por esta razão, os lideres devem se adequar às novas demandas do mercado.  

Portanto, a elaboração da estratégia é largamente uma atividade 

empreendedora, orientada para o mercado, e sua implementação é a tarefa de 

fazer as coisas acontecerem. O que exige habilidade para direcionar a mudança 

organizacional, projetar e supervisionar os processos do negócio, gerenciar 

pessoas e atingir os objetivos de desempenho dentro das equipes. Isto acontece a 

partir do momento da comunicação da mudança, faz deste, fator crítico de sucesso 

no processo de mudança. Como afirmam Thompson e Strickland (1998, p.311-

313): 

� as habilidades necessárias para gerenciamento de pessoas, a 

perseverança necessária para lançar e fazer caminhar várias 

iniciativas, e a resistência para as mudanças, que deve ser 

superada. Sendo a última a chave para o sucesso da 

implementação da estratégia, pois é a comunicação da mudança 

organizacional com bastante clareza e bastante persuasão que 

será fator crítico de sucesso para gerar comprometimento entre os 

vários níveis da organização e resultar numa execução eficaz que 

proporcione vantagem competitiva à organização. 

 Tal mudança pode ser comunicada por qualquer pessoa da organização, 

mas será o líder o meio mais eficaz para isto. É importante compartilhar a liderança 

da tarefa a ser executada com envolvimento de todos no processo de mudança. 
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2.3.1 Equipes virtuais 

As competições globais, produtos com ciclos de vida mais curtos, 

customização em massa e a necessidade de responder rapidamente às 

necessidades dos consumidores são fatores que levam as organizações a 

mudarem e se adaptarem às novas realidades sempre que necessário 

(ALBUQUERQUE, 2002). Neste contexto as organizações que usam os recursos 

de tecnologia de Informação tem mais facilidade para responder prontamente às 

mudanças (JORDÃO, 2004). 

Freqüentemente, os termos grupo e equipe vêm sendo usados como o 

agrupamento de pequeno número de pessoas em organizações. Assim, como 

esses dois termos vem sendo usados como sinônimo por muitos, contudo, por 

vários autores é considerada �� equipe aquele aglutinamento de pessoas com alto 

grau de interdependência e integração dos membros em suas tarefas, que dividem 

responsabilidades e que são vistos como uma entidade pelos integrantes e por 

terceiros� (COHEN e BAYLI, 1997, p. 241) (imagem 2.2). 

 

 

 

Imagem 2.2: evolução inicial dos níveis de equipes 
Fonte: adaptado de Lipnack e Stamps (1997) 
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As equipes não existem isoladamente, ao longo de milhões de anos foi de 

uma pessoa, passando pela família entre 4 e 7 pessoas, depois 4 a 6 residências � 

totalizando entre 20 e 30 pessoas, formando um campo. De 4 a 6 campos entre 

100 e 200 pessoas formou-se um super campo e deste super campo para o globo 

(LIPNECK e STAMPS, 1997). 

Já equipes virtuais são consideradas grupos de trabalhadores dispersados 

geograficamente, organizacionalmente e/ou pelo tempo, os quais são unidos pela 

informação e tecnologias de comunicação para executarem uma dada tarefa 

(ALAVI, YOO e VOGEL, 1997). 

Equipes virtuais freqüentemente são estabelecidas como resposta a uma 

necessidade específica. Ou seja, os estágios de formação de uma equipe não são 

seguidos, mas o término é certo, o qual pode ser ao finalizar um projeto, ou ainda, 

até uma nova configuração da organização, dentre outros. Em especial um tipo de 

equipe virtual tem sido mencionado por vários autores (BEJARANO et. al, 2005), 

trata-se das equipes virtuais globais, cuja distinção deve-se ao fato dos membros 

morarem e atuarem em diferentes países com culturas diversificadas (JARVENPAA 

e LEIDNER, 1999). 

 

2.3.1.1 Características de equipes virtuais 

 São formadas por pessoas distribuídas em regiões geográficas distintas, 

ligadas por um mesmo propósito e usam meios de comunicação oriundos do 

avanço tecnológico. Neste formato, cada integrante deve desenvolver sua parte, 

sem compartilhar fisicamente com o próximo ou anterior membro da equipe a que 

pertença (LIPNACK e STAMPS, 1997). Na imagem 2.3, as equipes tradicionais são 

aquelas em que os membros estão próximos fisicamente, e nas equipes virtuais 

eles estão distantes, em termos espaciais e físicos. 
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Toda equipe nasce para uma realização específica e ao término há a 

dissociação. Em equipes virtuais isso se dá no mesmo contexto. As fases de 

formação de equipes, do conhecimento dos integrantes à maturidade, se dão por 

outros meios de comunicação viabilizados pela tecnologia. Internet, Intranet, e-

mails, telefones, entre outros, são usados freqüentemente fazendo da comunicação 

um fator essencial para o sucesso do projeto, devendo ser assegurada uma 

linguagem comum e clara que evite ruído (POWELL, PICCOLI e IVES, 2004). 

 A socialização de conhecimentos e diferentes culturas presentes aos 

membros das equipes virtuais os tornam mais capacitados para lidar com a 

flexibilidade que o mercado atual exige (IGBARA e TAN, 1998). 

 

 2.3.1.2 Importância das equipes virtuais 

A evolução das formas como as pessoas são agrupadas para trabalhar se 

alteram para se adaptar à situação corrente (ROBBINS, 1998), na qual há urgência 

nos processos produtivos de bens e serviços. A instantaneidade destes, requer 

constante adaptação das pessoas que trabalham nas organizações. O local de 

produção é itinerante, hoje se houver incentivos numa dada região a organização 

   A � Íntimo 
   B � Pessoal 
   C � Social 
   D � Público 

Imagem 2.3: da equipe presencial à virtual 
Fonte: adaptado de Lipnack e Stamps (1997)  
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migra, contudo, as pessoas não a acompanham e assim retornam e buscam por 

condições de sobrevivência em sua localidade de origem.  

Neste âmbito, outra mudança é possível, a integração de pessoas 

trabalhando em áreas remotas por meio da rede mundial de computadores, 

produzindo parte ou o todo de um bem ou serviço que será consumido e/ou 

comercializado noutra região geográfica longínqua (MACUCCI e MATIAS, 2002). 

Cabe, a este trabalhador, a integração com seus pares, via web, dentre outras. 

Esta integração dar-se-á em moldes que podem ser desconhecidos pelos 

integrantes, nos quais há influência direta da cultura de cada um deles 

(FRIEDMAN, 2005).  

Tais trabalhadores, atuando em diferentes regiões geográficas, resultam em 

equipes virtuais, as quais, foram elaboradas como resposta ao avanço tecnológico 

para otimização do tempo e redução de custos. Manter a competitividade requer 

outra forma de gestão neste novo modelo de mercado (MACUCCI e MATIAS, 

2002).  Tal competitividade não tem barreiras geográficas, um bem ou serviço do 

continente Asiático pode ser uma ameaça à existência de uma empresa nacional 

localizada, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Na contramão, 

podemos ter um trabalhador nesta mesma região prestando serviços para uma 

organização com base na Europa (FRIEDMAN, 2005). 

 

2.3.1.3 Liderança de equipes virtuais 

O número crescente de pessoas trabalhando em equipes virtuais, a pressão 

por redução de custos da cadeia produtiva à entrega ao consumidor final para uma 

empresa manter-se competitiva, e ainda, manter os trabalhadores motivados é um 

desafio para o líder da equipe virtual.  

Esse desafio, aos lideres de equipes virtuais, é proporcionar mecanismos 

para que o nível de colaboração e coesão, dos integrantes de uma equipe virtual se 

aproximem daqueles existentes numa verdadeira equipe presencial. Os 

verdadeiros líderes de equipes virtuais devem facilitar a coesão por meio da 

utilização correta das ferramentas tecnológicas que surgem constantemente 

(KERBER e BUONO, 2004). 
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2.3.1.4 Os desafios de equipes virtuais 

As organizações sofrem constantemente pressão para colocar seus 

produtos e serviços em diferentes mercados e procuram alocar as melhores 

pessoas para o cumprimento desta tarefa. Surge, então, a disseminação dos 

trabalhadores remotos, as equipes virtuais. As responsabilidades são as mesmas 

de uma equipe presencial, já a atuação deve vencer espaço, tempo e barreiras 

geográficas (LIPNACK e STAMPS, 1997). Encontros presenciais ocorrem 

ocasionalmente. Sendo assim a eficiência da ação do líder, ainda, não está clara, 

bem como, quais são as intervenções mais eficientes. 

 

2.3.1.5 Vantagens de equipes virtuais 

O compartilhamento de idéias distintas é favorecido, pois a integração inclui 

culturas diferentes e, conseqüentemente, formações distintas que somadas 

favorecem a criatividade (JORDÃO, 2004). Tal situação numa equipe presencial 

não ocorreria com freqüência, dado os custos que envolveriam, dentre outros, com 

viagens.  

Outro fator positivo é a possibilidade de contratação do melhor profissional 

para o trabalho em questão, pois há liberdade para isso, abrangência vasta, sem 

fronteiras. Quando a situação exigir contrata-se o profissional que tenha as 

competências essenciais necessárias para atuar em sua localidade, e, sendo 

conhecedor da cultura e do mercado, poderá otimizar seus resultados sem onerar a 

organização (KERBER e BUONO, 2004). 

 

2.3.1.6 Dificultadores de equipes virtuais 

As etapas para formação de uma equipe virtual não estão explicitas como 

em uma equipe presencial, que passam pelas seguintes etapas: pré-estágio, 

formação, turbulência, normalização, desempenho e dissolução (KATZENBACH e 

SMITH, 1993). Contudo, na equipe virtual sem as interações presenciais 

constantes, a evolução de um estágio para outro será mais difícil, especialmente, 
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àquelas em que o encontro face-a-face for mais difícil devido a distancia 

geográfica. 

Por conta da falta do contato, os conflitos e interpretações errôneas podem 

ocorrer na comunicação. Para procurar suprir esta deficiência as equipes virtuais 

investem e valorizam muito na comunicação advinda do desenvolvimento 

tecnológico, mais evidente no final do último século com o surgimento do e-mail, 

vídeo-conferência, groupware, intranet, extranet, internet, dentre outros.  

Embora, os sistemas de informação atuais favoreçam as interações, ainda, 

há muitas equipes que se movimentam com muita freqüência para os encontros 

presenciais (KOSTNER, 2001).  
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3 � CAPÍTULO II 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

3.1  Objetivo da pesquisa 

O objetivo principal deste trabalho é compreender, do ponto de vista do 

liderado, como a liderança estimula a motivação dos integrantes de equipes 

virtuais, por meio de investigação em uma empresa e identificar quais são as ações 

do líder percebidas pelos liderados no processo motivacional. 

Com o intuito de atingir o objetivo principal, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

1 - levantar referencial teórico para guiar e melhor compreender o 

levantamento empírico; 

2 - realizar um estudo empírico objetivando conhecer as ações do líder de 

equipe virtual que estimulam as ações dos liderados, como elas ocorrem 

e quais são elas; e 

3 � identificar, por meio do levantamento teórico e empírico os elementos 

facilitadores e dificultadores de equipes virtuais.  

O objetivo específico relativo ao referencial teórico foi atendido pelo 

levantamento bibliográfico no capítulo 01 (um), com as abordagens sobre 

motivação, liderança e equipes.  

Os próximos itens desse capítulo contemplarão os demais objetivos 

específicos, com explanação de como a pesquisa foi conduzida, bem como, o tipo 

de pesquisa, a metodologia utilizada e como foi realizada a análise dos resultados. 

 

3.2 Tipo e metodologia da pesquisa 

 A pesquisa empírica realizada nesse trabalho é de natureza qualitativa e foi 

conduzida pelo método de estudo de caso. 
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 Segundo Richardson (1999, p.90),� a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como uma tentativa de uma compreensão detalhada dos significados 

e características situacionais apresentadas pelos entrevistados.�  

 De acordo com Sampier, Collado e Lucio (2006, p.15), �a pesquisa 

qualitativa dá profundidade aos dados, a dispersão, a riqueza interpretativa, a 

contextualização do ambiente, os detalhes e as experiências únicas.� E, 

acrescentam: � Também oferece um ponto de vista �recente, natural e holístico� dos 

fenômenos, assim como flexibilidade.  

 A natureza da pesquisa empírica como exploratória se justifica pelo fato de 

não haver muitos estudos sobre equipes virtuais na literatura nacional, o que infere 

não ter sido levantado, ainda, muitos dados com integrantes das mesmas, e 

conseqüentemente, se faz necessário explorar essa modalidade de interação em 

prol de um mesmo objetivo � o trabalho, além de contribuir com a formação de 

teorias por meio de uma visão geral sobre o assunto.  

Vale ressaltar que a fundamentação teórica sobre equipes virtuais é 

predominantemente advinda de literatura estrangeira, sobretudo, a americana. 

Foram levantados nas bases de dados Proquest e EBSCO os artigos sobre a 

temática, palavras chaves utilizadas para pesquisa: liderança, motivação, equipes e 

equipes virtuais, assim como diferentes combinações das mesmas. 

 Verifica-se que os estudos sobre equipes virtuais, impulsionados pela 

disseminação da informação e da facilidade com os modernos meios de 

telecomunicação, sobretudo, via rede mundial de computadores, necessitam de 

exploração, permitindo contribuir com as pessoas envolvidas em equipes virtuais e 

agregar valor ao campo do conhecimento na gestão de pessoas e organização.    

 

3.3  O método de estudo de casos 

Este trabalho é um estudo de caso exploratório e descritivo, o qual, segundo 

Gil (1999, p.72-73) se caracteriza �... pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado�. 
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Segundo Yin (2005, p.19), o estudo de caso é desejável �[...]quando o foco 

se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida 

real.� Ele acrescenta que o estudo de caso é justificado quando se busca respostas 

para questões do tipo �como�, �por que� e �quais�, assim como quando não �exige 

controle sobre os eventos comportamentais�. 

Ainda, segundo Yin (2005, p.26), �O estudo de caso conta com muitas das 

técnicas utilizadas ...� para coletar dados, entre elas, entrevistas de pessoas.   

O exposto acima justifica esta investigação, uma vez que equipes virtuais 

ganharam visibilidade no final da última década. Os estudos sobre o assunto 

abordam a temática, em sua maioria, do ponto de vista técnico e não 

comportamental, que está diretamente relacionado a vida das pessoas. Por se 

tratar de percepções humanas não é possível controle sobre os eventos 

comportamentais.  

A condução de entrevistas estruturadas tem como base na questão principal 

da pesquisa levantar quais são as ações do líder de equipe virtual percebidas 

pelos liderados que estimulam a motivação dos mesmos e como isso ocorre?  

   

3.4  O Delineamento da pesquisa 

Segundo Yin (2005), é crucial que haja diretrizes para condução da 

pesquisa, uma seqüência lógica, que clarifique as etapas a serem seguidas com 

objetivo de alcançar o que fora inicialmente estabelecido.  

 

3.4.1 A questão principal 

Com a finalidade de conduzir o estudo, temos a seguinte questão principal 

de pesquisa: 

 Quais são as ações do líder de equipe virtual percebidas pelos 

liderados que estimulam à motivação dos mesmos e como isso 

ocorre?  
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3.4.2 Tipos de estudos de caso 

 

Yin (2005, p.61-65) aponta 5 (cinco) fundamentos que justificam um estudo 

de caso único. O primeiro fundamento é decisivo para provar uma teoria. O 

segundo trata de um caso raro ou extremo. O terceiro diz respeito a um caso 

representativo ou único. O quarto é o estudo revelador e o quinto é o caso 

longitudinal. 

 

São várias as equipes que atuam virtualmente na região metropolitana de 

São Paulo, contudo, ainda não foi estudado como se dão as interações do líder 

com seu liderado, no âmbito comportamental, do ponto de vista da motivação, para 

contribuir com os estudos dessa temática.  

 

Como se trata de um estudo exploratório e descritivo foi escolhido o estudo 

de caso único. 

 

 

3.4.3 Escolha do caso 

 

 Havia uma premissa básica para escolha do caso: para atender a linha de 

pesquisa do mestrado em Administração da Universidade Metodista de São Paulo, 

sempre que possível, a região na qual a Instituição está instalada deve ser 

contemplada, bem como, seus habitantes.  

 

Por esse motivo buscou-se uma empresa que tivesse equipe virtual e que 

atuasse na região metropolitana de São Paulo, inclusive em São Bernardo do 

Campo. Esse fato ocorreu, a empresa escolhida atua na grande São Paulo, em 

São Bernardo do Campo, em praticamente todas as unidades da federação e, 

ainda, no exterior, na França. 
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3.4.4 Fundamentação teórica 

Como este trabalho está voltado para organizações e indivíduos, foram 

contempladas as teorias de processo que procuram explicar como funciona a 

motivação e as teorias de conteúdo que procuram explicar quais fatores motivam 

as pessoas (MAXIMIANO, 2002 e LOBOS, 1978). É considerada de alta relevância 

o conhecimento destas teorias, pois o homem é complexo, e sua ação é sempre 

peculiar.  

Espera-se que alguém, com tal conhecimento, possa direcionar o 

comportamento de um indivíduo com motivos externos para atingir objetivos. É 

neste ponto que entra a figura do líder, por ser este o interlocutor ideal numa 

relação de trabalho.  

 

3.4.5 Coleta de dados 

Para Yin (2005, p. 109), há seis fontes distintas de coletas de dados: 

�documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos.� O autor acrescenta alguns princípios cruciais: 

a) várias fontes de evidências (evidências provenientes de duas ou 

mais fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto 

de fatos ou descobertas); 

b) um banco de dados para o estudo de caso (uma reunião formal 

de evidências distintas a partir do relatório final do estudo de caso); 
e  

c) um encadeamento de evidências (ligações explicitas entre as 
questões feitas, os dados coletados e as conclusões a que se 

chegou). 

A Incorporação desses princípios na investigação de um estudo de 

caso aumentará substancialmente sua qualidade.  

Neste estudo foram realizadas entrevistas estruturadas e não-estruturadas. 

Na empresa selecionada foram entrevistados profissionais em cargos de gerência 

de várias regiões que respondem virtualmente a um líder. 
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3.4.6 Roteiro para entrevista 

Foi elaborado um roteiro para entrevista cujos respondentes foram os 

liderados. O roteiro foi criado a partir de levantamentos bibliográficos e da 

entrevista não-estruturada com um dos membros da organização, que objetivava 

conhecer a empresa e sua estrutura administrativa. 

O roteiro foi dividido em duas partes: A e B. Na parte A, objetivava qualificar 

o sujeito, com 5 (cinco) questões fechadas e na B, 11 (onze) questões abertas.  

No anexo 1, está o roteiro de entrevista, a partir daqui denominado 

questionário, devido a forma que a entrevista foi conduzida, utilizado para as 

entrevistas dos liderados que eram os gerentes regionais. 

A entrevista presencial foi descartada pelo fato dos sujeitos estarem em 

vários estados do Brasil, tais como: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Brasília (DF), e, em especial, o pesquisador optou realizar a interação 

pelos mesmos canais de comunicação utilizados pelos sujeitos, identificados 

previamente com informações coletadas na empresa e no piloto realizado.  

Os seguintes procedimentos foram realizados, a partir da autorização da 

empresa e comunicação da mesma aos respondentes sobre o que versava a 

pesquisa e identificação do pesquisador: 

1. Envio de um e-mail agradecendo a participação na pesquisa e 

comunicando que faria o segundo contato, dessa vez, por telefone; 

2. Primeiro contato telefônico culminava aproximar o pesquisador dos 

sujeitos e esclarecer o objetivo da pesquisa, as questões do 

questionário e demais dúvidas dos mesmos; 

3. Envio do segundo e-mail com o questionário e Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido � TCLE, exigência do comitê de 

ética; 

4. Ao receber o questionário preenchido por e-mail o pesquisador 

respondeu agradecendo o envio e comunicando que se houvesse 

necessidade de clarificar algum ponto o faria por telefone; 
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5. Segundo contato telefônico com os respondentes que apresentaram 

alguma inconsistência nas respostas (falta de clareza). 

3.4.7 O caso 

A organização pesquisada atua no ramo de serviços: alimentação, 

transportes e hotelaria. Desta o caso estudado foi dos 10 (dez) gerentes regionais 

da área de vendas que atuam em regiões distintas do Brasil, que ocupam cargos 

de liderança, também, em suas localidades (figura 3.1).  

A interação dos membros da equipe regional se dá virtualmente e face-a-

face com freqüência, não caracterizando como equipes virtuais. Já o líder de São 

Paulo, comanda seus liderados � os gerentes regionais de vendas, virtualmente, 

com encontros ocasionais face-a-face (média 2 meses) com seu líder da matriz , 

em São Paulo � capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.1: distribuição dos sujeitos 
Fonte: elaborada pelo autor 
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O número de entrevistas válidas foi de 09 (nove), resultou em 90% (noventa 

por cento) dos sujeitos que compõe o caso. 

 

3.4.8 Roteiro piloto para entrevista 

Foi elaborado um roteiro para execução das entrevistas, submetido a 2 

(dois) profissionais da mesma área dos sujeitos para responderem. Este foi 

alterado, pois algumas questões geraram dúvidas e/ou duplo sentido, assim como, 

considerações pertinentes levantadas por este piloto foram acrescentadas. 

 

3.5 Comitê de Ética em Pesquisa � CEP 

Para realização deste trabalho, antes de iniciar qualquer investigação, 

inclusive o piloto, o projeto da pesquisa foi submetido ao �Comitê de Ética em 

Pesquisa � CEP da UMESP�. Este emitiu o �Parecer Consubstanciado do CEP � 

UMESP�, pelo qual aprovou a realização da pesquisa com o título: �A influência da 

liderança como estímulo à motivação de equipes virtuais� do ponto de vista do 

liderado, em 27/09/2007 � protocolo nº 157703.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido � TCLE foi preenchido e 

assinado pelos participantes, autorizando a pesquisa (Anexo 2). O termo 

preenchido e assinado retornou ao pesquisador, via correio. 
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4 � CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO, DADOS 

COLETADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

4.1 Apresentação do estudo de caso 

 

 A organização selecionada para pesquisa foi uma empresa privada, com fins 

lucrativos, de origem francesa e que atua no ramo de serviços: alimentação, 

transporte e hotelaria. No Brasil tem sede na cidade São Paulo. Conta com um 

quadro de 800 funcionários. Desse efetivo aproximadamente 10% passou a 

trabalhar distante da matriz há aproximadamente 07 (sete) anos e a interação com 

a sede se dá por meios virtuais. A transição foi planejada e conduzida pelo setor de 

Recursos Humanos da empresa pesquisada � o processo de transição de equipes 

presenciais para virtuais não foi objeto de estudo. Formou-se assim uma equipe 

virtual. Dos funcionários que trabalham distante da matriz há 10 (dez) gerentes da 

área de vendas, sendo que cada um deles tem sob sua responsabilidade em torno 

de 4 (quatro) funcionários. Já os gerentes se reportam a 02 (dois) gestores (líderes) 

que ficam baseados na sede em São Paulo. Este estudo de caso se propôs a 

compreender a liderança do ponto de vista dos 10 (dez) gerentes que são liderados 

por esses 02 (dois) líderes.  

 

 À empresa será atribuído um nome fictício, bem como aos respondentes. Ao 

primeiro por solicitação da mesma e ao segundo para assegurar a privacidade. A 

empresa será chamada de �Click� e os sujeitos, quando necessário,  por: E 1, E 2, 

E 3, E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 9 e E 10.  

 

A divisão dos profissionais por áreas pode ser vista na imagem 4.1. 

 

4.2 Dados coletados e análise dos resultados 

 

O questionário para entrevista foi estruturado em 2 (duas) partes A e B, a 

primeira (A) com 05 (cinco) questões fechadas para qualificar os sujeitos e a 
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segunda (B) com 11 (onze) questões abertas para investigar o assunto proposto 

por esta dissertação a fim de responder a questão principal.  

A apresentação dos resultados e sua análise serão apresentadas na mesma 

seqüência do questionário A e B.  

 

 

 

 

 

 

E 5     E 6 

E 8 

*E 1      E 4 

E 9 

E 2       E 3      E 7  

ex: *E 1  Entrevistado um (Profissional 1) 

Imagem 4.1: disposição da equipe virtual 
Fonte: adaptado pelo autor a partir do banco de imagens do Google  
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4.2.1 Parte A 

 

Nesta parte, a primeira questão que tratava sobre a faixa etária, apresenta 

gerentes maduros com idades entre 31 a 50 anos (figura 4.1), o que infere alto grau 

de responsabilidade. 

 

 

Figura 4.1: faixa etária 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Os dados coletados sobre o gênero (figura 4.2) mostram equilíbrio entre 

homens e mulheres, não possibilitando inferências por preferência a um dos 

gêneros. 
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Figura 4.2: gênero  
Fonte: elaborada pelo autor 
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 Quanto à formação acadêmica, foi solicitado que assinalasse o mais alto 

grau atingido e indicasse em que área. Os resultados apresentam uma equipe 

altamente qualificada, todos com curso superior completo e a maioria com pós-

graduação e os demais estão cursando, com uma única exceção (figura 4.3). 

Todos têm formação acadêmica em alguma derivação da área de gestão. Infere-se 

uma política adequada para alocação, promoção ou contratação desses 

profissionais pelo setor de Recursos Humanos e incentivo, pois 30% está cursando 

a pós-graduação. 
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Figura 4.3: formação acadêmica 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Quanto ao tempo de trabalho na empresa Click, nota-se profissionais 

estáveis, todos com 4 anos ou acima (figura 4.4). Já na função atual o tempo de 

experiência é ainda maior com, a maioria, 60%, acima de 10 anos e os demais 

com, mínimo, 4 anos. O que infere uma equipe com razoáveis conhecimentos 

práticos na área de gestão. Os moldes em que desenvolvem as funções que são 

novos � virtualmente. 
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Figura 4.4: tempo na empresa x tempo na função atual 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.2.2 Parte B 

 

Nesta, foram exploradas as questões pertinentes a temática por meio das 

entrevistas com base no questionário (anexo 1): 

  Na questão 01 (um), foi solicitado ao respondente � liderado � classificar a 

importância do líder para execução de suas tarefas. Dos respondentes (quadro 

4.1), 78% consideram a liderança relevante. Contudo, as opiniões se dividem 

quanto ao grau desta relevância. Para os respondentes E 1, E 3, E 4, E 6, E 7, E 8 

e E 9 ela é alta, e justificam mencionando que observam transparência na 

comunicação, percebem o apoio, segurança, confiança proporcionados pelo líder. 

Também mencionam a necessidade da ação do líder em direcionar suas ações 

voltadas às estratégias traçadas pela organização, confirmando o que afirmou 

Ussen (1999). Para o respondente E 2 o líder é relevante apenas nas negociações 

muito importantes, em tarefas rotineiras não julga necessário. Finalmente, para o 

respondente E 5 o líder não é importante para o exercício de sua função.  

Esse resultado nos permite afirmar que a liderança pode divergir na 

percepção do grau em que se coloca sua relevância, mas é reconhecida pelos 

liderados como fundamental ao processo de trabalho, o que corrobora com o que 

foi apontado na literatura por Kerber e Buono (2004). 

Quadro 4.1: as questões do questionário 
Entrevistado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

Questão           

1-Liderança 

 

X  X X  X X X X  

Fonte: elaborado pelo autor 
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  Na questão 02 (dois) foi solicitado ao respondente para classificar de 1 (um) 

até 5 (cinco) os níveis de utilização dos canais de comunicação existentes na 

empresa, sendo 1 (um) para o mais utilizado e 5 (cinco) para o menos utilizado, 

bem como, apontar o canal de comunicação menos eficaz e o mais eficaz (tabela 

4.1). Além dos 5 canais especificados havia a possibilidade do respondente inserir 

outras opções, identificado como item 6.  

 
Entrevistado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

Questão           

    Comunicação*1-telefone 

                            2-e-mail 

                            3-videoconferência 

                            4-fax 

                            5-msn/Internet 

                            6-outro(presencial)  

  Canal de comunicação: 

   mais eficaz 

   menos eficaz  

1 

2 

 

 

 

 

 

1 

- 

3 

2 

 

 

 

 

 

6 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

- 

1 

2 

 

 

 

3 

 

6 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

2 

- 

1 

1 

 

 

 

3 

 

*** 

**** 

1 

1 

5 

5 

5 

 

 

1 

2 

1 

1 

5 

5 

5 

 

 

6 

- 

4 

5 

1 

1 

1 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*escala de 1 até 5, sendo 1 para o mais freqüente e 5 para o menos freqüente ***todos **** não tem  
Tabela 4.1: canais de comunicação 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

O uso do telefone e do e-mail aparecem com o mesmo índice de uso, ou 

seja, 33% (figura 4.5). 
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Figura 4.5: canais de comunicação utilizados 
Fonte: elaborada pelo autor 

Em relação ao mais eficaz e menos eficaz a figura 4.6 aponta uma grande 

distorção entre o uso e a eficácia, pois o e-mail que aparece com o mesmo grau de 

uso que o telefone é considerado o menos eficaz.  

 

 
Figura 4.6: canal de comunicação menos eficaz e mais eficaz 
Fonte: elaborada pelo autor 
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  Nos relatos dos entrevistados chama atenção, em relação ao e-mail, o do E 

7 que contribui para inferência de que a comunicação por esse canal é 

questionável: 

Não chamaria de ineficaz o e-mail, mas a comunicação por voz e 

mais eficaz, pois a palavra escrita , muitas vezes não consegue 

expressar o sentimento, esclarecer melhor. A linguagem escrita 
diferente da voz, pode dar dupla interpretação, tenho restrições 

exatamente por isso.  

Também, possibilita inferir que há necessidade do contato humano, mesmo 

que por meio da voz. Tais sitemas de informação foram apontados por Powel, 

Piccoli e Ives (2004) na revisão da literatura como fator essencial para o sucesso 

do trabalho desenvolvido virtualmente.     
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Na questão 3 (três) foi questionado aos respondentes qual a importância do 

contato humano � face-a-face � com seu líder, com que freqüência isso ocorre e 

qual a freqüência ideal desejada por ele (tabela 4.2).  

Por unanimidade, o contato face-a-face foi considerado importante. Em 

relação a freqüência que ocorre os encontros, 55% apontaram que gostaria de ter 

este tempo abreviado.  

Justifica-se a não necessidade dos E 2, E 3 e E 4 de terem encontros mais 

freqüentes face-a-face por atuarem na região metropolitana de São Paulo onde seu 

líder também fica, sendo assim o acesso para estes é mais freqüente.  

Contudo, foi relatado por um dos entrevistados, que vê seu líder 

freqüentemente, que as interações pertinentes ao trabalho são por e-mail e 

telefone, também, conforme apontado por Jordão (2004). Não há condução das 

tarefas de forma diferenciada apenas por atuarem na mesma região. 

Entrevistado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

Questão           

   Contato face-a-face: 

   É importante: 1=sim e 2=não 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

   Freqüência que ocorre (dias) 90 7 7 7 60 30 30 90 90  

   Freqüência desejada (dias) 30 7 7 7 30 15 30 60 60  

Tabela 4.2: importância do contato face-a-face 
Fonte: elaborado pelo autor 
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  Na questão 4 (quatro) foi questionado como são resolvidos os casos 

excepcionais, se o liderado recorre ao líder e, se o faz, qual o canal utilizado 

(tabela 4.3). Dos respondentes, 67% recorre ao líder e 33% não o faz.  

Todos apontam que tem acesso livre ao líder e aos departamentos da 

organização, devido a isso os 33% recorrem diretamente aos departamentos com o 

objetivo de economizar tempo, para tomada de decisão ser mais rápida e eficiente. 

Já os que procuram pelo líder apontam a necessidade de compartilhar e 

reduzir a probabilidade de cometer um equivoco na tomada de decisão. 

O canal de comunicação utilizado pelos que procuram o líder é o telefone 

(100%), e-mail (33%) e pessoalmente (33%). Alguns mencionam mais de um canal, 

justificando pelo local onde se encontram, pois, mesmo os da capital � São Paulo: 

E2, E3 e E4 não têm garantia de contato presencial com o líder, mesmo quando 

estão na sede da organização.  

Entrevistado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

Questão           

    Necessidade do líder: 

    1=recorre ao líder 

    2=não recorre ao líder 

    3=canal utilizado* 

                            1-telefone 

                            2-e-mail 

                            3-videoconferência 

                            4-fax 

                            5-msn/Internet 

                            6-outro (presencial)  

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1,6 

 

 

1 

 

1,6 

 

1 

 

1,6 

 

1 

 

1,2 

 

1 

 

1,2 

 

 

2 

1 

 

1 

 

1,2 

 

 

2 

1 

 

*escala de 1 até 5, sendo 1 para o mais freqüente e 5 para o menos freqüente 

Tabela 4.3: resolução de casos excepcionais 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Na questão 5 (cinco), foi questionado qual o estilo de liderança utilizado pelo 

líder e se este estilo era adequado à estrutura virtual, assim como, se solicitava 

mudança de estilo se tivesse oportunidade (tabela 4.4).  

Entrevistado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

Questão           

5-Liderança em Equipes 

   Virtuais (EV): 

   1=estilo adequado 

   2=não adequado  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

Tabela 4.4: estilo de liderança 
Fonte: elaborado pelo autor 

Dos respondentes, 67% consideram o estilo atual do líder adequado e 33% 

não o considera. Isto pode se justificar pelo distanciamento do líder de seus 

liderados, pois detectar a que estilo de liderança cada um se adequaria melhor não 

estando próximo e acompanhando as rotinas diárias é mais complexo, visto que as 

situações são adversas nas diferentes regiões do Brasil, com seus mais de 8 (oito) 

milhões de km².  

Tal diversidade foi apontada na literatura por Reddin (1981), ao mencionar 

que a eficácia da liderança está vinculada à situação e sem estar inserido no 

contexto a análise pode ser mais complexa. Nas respostas há considerações 

importantes, tais como: 

Por E 7: �Acredita ser adequado, devido à sua experiência neste 

tipo de trabalho. No entanto, vê com restrições para recém-
promovidos que não estejam adaptados a este tipo de vinculo no 

trabalho.�   

Por E 1: �Não, no meu entendimento no nosso modelo a confiança 

mútua entre funcionário e empresa é pré-requisito básico, o foco 

deve deixar de ser a carga horária e período dedicado, tornando se 

foco o resultado alinhado com a estratégia estabelecida.� 

Por E 9: �Atualmente é o estilo necessário, estamos nos adaptando 

a este modelo e buscando ter o melhor exemplo do conceito de 
home office, o gestor que tenho tem a habilidade de entender e 
respeitar as decisões que tomo na minha região, tornando o 
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resultado mais ágil, sem perder a qualidade dos nossos 

compromissos.�  

Por E 4: �Como meu atual líder já veio de empresas que 

trabalhavam em estrutura virtual ficou bem mais fácil, pois um 

detalhe que atrapalha bastante são pessoas que por não ter 

experiência nesse modelo de gestão ficam preocupadas demais 

não com o resultado e sim com controle, pois parece se elas não 

tiverem com pessoas para controlarem estão sem poder.� 

Nota-se nos relatos dos entrevistados algumas particularidades, de ordem 

pessoal, por exemplo, auto-gerenciamento e relacionamento interpessoal, de 

ordem organizacional, resultados do desempenho.  

Para contribuir de maneira eficiente com esses trabalhadores o estilo de 

liderança situacional, Hersey e Blanchard (1986), pode ser uma saída razoável e 

contribuir para a satisfação dos liderados.  

Mas, para se adequar a esse estilo de liderança é necessário 

acompanhamento próximo e freqüente do líder, pois ele necessita conhecer cada 

liderado e atuar e permitir que atuem da melhor maneira possível, ou seja, permitir 

que as competências e habilidades de cada um, que diferem de um individuo para 

outro, sejam afloradas.  
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 Na questão 6 (seis) foi solicitado que citasse os elementos de destaque que 

são facilitadores de uma equipe virtual e os dificultadores (quadro 4.2). São vários 

os itens levantados, dando destaque como facilitador pelos relatos dos 

respondentes a liberdade para criar e agir adequando ao seu tempo e com isso 

vincular qualidade de vida. Como dificultadores há vários itens também, mas 

chama atenção os relatos quanto a falta de contato presencial, as interações do 

dia-a-dia. Acaba até sendo contraditório, pois de um lado enaltecem a liberdade 

como facilitador e a essa liberdade atribuem a não presença física de alguém 

(líder) delegando/cobrando constantemente. A falta de contato com pessoas da 

mesma organização, mencionados por alguns, não do líder exclusivamente, outros 

membros da equipe é vista como dificultador.  

Seguem relatos na íntegra de 3 (três) respondentes: 

Por E 4: �Uma equipe virtual ganha muito na qualidade de vida e 
com a locomoção isso facilita muito, quanto a fatores dificultadores 

cito a questão de disciplina, pois sem ela as pessoas podem se 

perder totalmente, outro que acho dificultador e que senti no 
começo foi não ter uma equipe tão presente.� 

Por E 9: �Facilitadores: concentração, disponibilidade de estar mais 

próximo aos clientes, não há dispersão em conversas paralelas, 

como no escritório/filial, o retorno dos resultados vem com mais 

eficiência e com maior velocidade. Dificultadores: Destaco como 
principal, a perda da relação ou contato do dia a dia.� 

Por E 7: �Maturidade, auto-gerenciamento, auto-gerenciável das 

atividades diárias. Liberdade, possibilidade de ser você mesmo 

como líder no dia a dia. Grande ponto forte, poder estruturar o seu 
cotidiano. Dificultador: a perda da presença, espaços físicos, da 

presença, do te-a-te. �O Relacionamento Interpessoal, é o que eu 

acho que precisamos, é o grande desafio das lideranças de equipes 

virtuais.� Negativa: �Uma liderada tem carência de contato com os 

pares, com os outros vendedores, pois está distante, �na regiao x 

ou y�,  falta de contato físico com os pares, sem sentir o ambiente 

da empresa, pois isto não se passa por e-mail, os comentários em 

um  cafezinho, um bate papo, pois não se passa por e-mail. Não 

tem contato físico com os outros liderados, pois ficam em outro 

estado e ela sozinha em outro estado.�� 
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Quadro 4.2: facilitadores e dificultadores de equipes virtuais 
Facilitadores Dificultadores 

 Liberdade de criação 

 Liberdade de ação 

 Ganho de qualidade de Vida com 

aumento de produtividade 

 Flexibilidade de horário 

 Flexibilidade das rotinas profissionais 

 Contato por computador 

 Mais tempo disponível 

 Distanciamento dos processos 

administrativos 

 Foco no cliente 

 Confiança 

 Comunicação 

 Transparência 

 Comprometimento 

 Disciplina 

 Maturidade 

 Auto-gerenciamento 

 Liberdade para montar a agenda 

 Dinamismo 

 Pró-atividade 

 Tomada de decisão rápida 

 Concentração 

 

 Risco de perda de processos 

necessários 

 Possível falta de disciplina e rotina 

necessária 

 Instalações inadequadas ao trabalho 

 Falta de ferramentas ou inadequadas 

 Perda de contado com colegas 

�sentimento de isolamento social� 

 Perda do sentido coletivo de time com o 

mesmo objetivo 

 Perda da comunicação rápida e 

uniforme 

 Necessidade de ter o contato todos os 

dias e estar disponibilizando a agenda 

para estar cada vez mais próximo 

 Disciplina 

 Não ter a equipe presente 

 Comunicação com algumas áreas da 

organização 

 Distância 

 Tempo 

 Falta do relacionamento interpessoal 

 Falta de ações motivacionais 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Na questão 7 (sete) foi indagado se virtualmente havia influência da 

liderança como estímulo à motivação e como isso ocorre. Para a grande maioria 

89% a liderança influencia como estímulo à sua motivação, apenas 11% discorda 

(tabela 4.5).  

Entrevistado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

Questão           

7-Estimulo virtual à motivação 

   pelo líder: 

   1=sim 

   2=não 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Tabela 4.5: influência da liderança como estimulo à motivação 
Fonte: elaborado pelo autor 

Os relatos elucidam bem essa questão, vejamos alguns: 

Por E 1: �sim, via telefone ou com reconhecimento por e-mail com 
cópia para meus colegas.� 

Por E 4: �Com certeza, seja nas reuniões com o grupo/feedback ou 

pelo e-mail. Quando estamos virtualmente é muito importante a 

presença do líder para unir a equipe. Ele precisa sempre fazer 

debates periódicas, estimular a equipe manter bom relacionamento 

com pares e traçar novas formas de alcançar os objetivos e etc� 

Por E 6: �A influência é o apoio recebido, as orientações que são 

dadas, é você sentir que mesmo distante você pode contar com o 

líder.� 

Por E 7: �Sim, mas diluída, na medida em que não há o vamos que 

vamos no cotidiano. Tem que ser mais auto-motivável, mais auto-
gerenciável. Mas é claro que a liderança sempre faz diferença, 

sempre faz diferença. Por exemplo, falando da colaboradora de 

�uma dada região�, se o contato que eu tiver com ela passar 

desânimo e pouca vontade de fazer a diferença no meu dia-a-dia, 
serão dois meses que ela ficará com retrato de desânimo na sua 

face. Até estar comigo fisicamente de novo.� 

Por E 9: �Minha gestora é extremamente provocadora e atribuo a 

minha motivação, através do formato aplicado por ela, além de me 

auto motivar por estar atuando em um desafio constante, que é 

gerir pessoas neste conceito tão novo para o nosso país, aprendo e 

me orgulho a cada dia de fazer parte desta atividade, onde tenho 
uma verdadeira paixão pelo que faço e desenvolvo.� 
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Na questão 08 (oito) foi solicitado ao respondente o que ele, como liderado, 

destacava como mais significativo para integrar uma equipe virtual. Ainda, quais 

foram suas ações pessoais para se adequar à equipe virtual e, por fim, quais foram 

as ações da organização para que sua integração à equipe virtual se efetivasse 

(quadro 4.3). 

Quadro 4.3: requisitos significativos e ações do liderado e da organização para integrar 
                    equipes virtuais 
E* Significativo Ações do liderado Ações da organização 

E 1 

E 2 

E 3 

E 4 

E 5 

E 6 

E 7 

E 8 

E 9 

E 10 

Envolvimento familiar 

Auto-motivação 

Encontros presenciais 

Encontros presenciais 

Encontros presenciais 

Contatos constantes 

Comunicação 

Adequar agenda 

Desprender de valores 

Disciplina 

Disciplina 

Disciplina 

Adequar agenda 

- 

Disciplina 

Disciplina 

Buscar crescimento 

Disciplina 

Instrumentalizar 

Instrumentalizar 

Instrumentalizar 

Instrumentalizar 

- 

Instrumentalizar e dar feedback 

Instrumentalizar e dar feedback 

- 

Instrumentalizar 

*Entrevistado 
Fonte: elaborado pelo autor 

Observa-se que os respondentes apontam como significativo para integrar 

uma equipe virtual aspectos diretamente ligados aos relacionamentos 

interpessoais. Há necessidade de contar com o apoio da família para não perderem 

o foco, pois, mesmo em casa deverá produzir, com menção feita à auto-motivação, 

bem como, adequação da agenda profissional e pessoal. Para funcionar apontam a 

necessidade de não ficar preso a valores, e desejam liberdade de ação. 

Por parte do liderado apontam que as ações devem ser para disciplinarem-

se e assim buscar crescimento profissional. 

Da parte da empresa, os liderados, contam com apoio instrumental, ou seja, 

disponibilização de ferramentas adequadas para desenvolverem suas funções, tais 

como, telefone celular e computador.  
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Nos relatos aparece o foco na infra-estrutura e o foco no processo. Verifica-

se nas falas apontamentos diversos, tais como, suporte da pessoa no processo de 

mudança da equipe presencial para virtual com acompanhamento às famílias, por 

exemplo. E 4 aponta que precisou adequar a rotina do filho à sua. O líder aparece 

para cuidar da equipe e dar suporte para esse processo de mudança.  

Seguem alguns relatos dos respondentes E 9, E 4 e E 7 respectivamente: 

�O mais significativo foi se desprender de vlrs como um ambiente 

que tínhamos, uma filial, um espaço onde tinha tudo, toda uma 
estrutura montada, a equipe por perto e se libertar disto foi uma das 
missões importantes para o sucesso do conceito. O apoio da 

família foi extremamente importante, estava mudando a sala da filial 

para minha residência, tive que reeducar minhas ações do meu dia 

a dia juntamente com minha família, continuar minhas atividades 

como se estivesse indo para a filial ou para um cliente todos os 
dias. A organização nos manteve informado e corrigindo rotas, nos 

orientando da melhor maneira de como devemos nos posicionar, 
era uma situação nova para todos. Porém o resultado tem sido 

extraordinário. Belíssimo trabalho.� 

�Eu tive que fazer algumas mudanças na rotina do meu filho mais 

novo, pois por mais que você converse criança é criança e uma 

hora ou outra vai esquecer das regras. Ele estuda agora 
normalmente no período da manhã e no o da  tarde vai para aula 

de reforço as 13:30, voltando apenas as 17 horas. Outro que você 

vai aprendendo com o tempo é organizar seu trabalho para o 

horário do expediente, pois como você esta com a ferramenta na 

sua frente acaba extrapolando os horários, isso no começo.A 

empresa teve que fornecer os equipamentos necessários, tipo 

celular, computador, pagar um percentual da energia da residência, 

banda larga, ou seja colocar o funcionário em condições de 

continuar suas atividades sem serem prejudicadas.� 

�Disciplina para manter um fluxo de comunicação eficiente. 

Disciplina por parte de liderança e liderados. Fazer rotineiramente 

isto. Por telefone, por �conference call�, puxando isto, 

videocomferência. Reuniões semanais com a mais distante. A 

organização tem feito é estimular isto. Preparação com 

ferramentas, com a teconologia disponível, para que se tenha o 

maior acesso possível.� 
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   Na questão 9 (nove) foi solicitado o que era interessante ser introduzido para 

melhorar o desempenho de uma equipe virtual, nos campos gestão/administrativo, 

técnico ou comportamental (quadro 4.4). 

De modo geral, os entrevistados mostraram-se parcialmente satisfeitos com 

os recursos e relacionamentos disponíveis. 

Na parte gestão/administrativo apontam deficiência no que concerne à 

agilidade para solução de problemas, e, também, solicitada uma liderança mais 

participativa e não apenas focar em resultados, além que as reuniões sejam mais 

planejadas. 

Na parte técnica aparecem dois itens: a necessidade de um ambiente virtual 

exclusivo para as interações e o aumento de investimento em equipamentos 

tecnológicos que facilitem as comunicações. 

Na parte comportamental solicitam maior interação entre os integrantes das 

equipes para troca de experiências e compartilhamento de objetivos, e o feedback 

e o coaching são mencionados, bem como, são esperados treinamento e 

envolvimento da família.  

Há necessidade de contato com outros membros da equipe, apontado pelos 

respondentes, confirmam o que está apontado na literatura: a socialização de 

conhecimentos em diferentes culturas presentes aos membros das equipes virtuais 

os tornam mais capacitados para lidar com a flexibilidade que o mercado exige 

(IGBARA E TAN, 1998). Alguns depoimentos dos respondentes: 

Por E 9: �Vou resumir em uma única palavra �DISCIPLINA�.� 

Por E 7: �Treinamento, no que se refere a parte administrativa e 

comportamental é muito bem vindo. Investimento em tecnologia e 

telecomunicações. Investimento em equipamentos que possibilitem 
a vídeo conferência, câmeras, celulares, tudo com bluebarry, se for 

o caso, para maior acessibilidade a informações e a comunicação. 
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Note book, com placa wirelles, vídeo câmera, softwares de vídeo 

conferência. Estruturar melhor a rotina de reuniões com liderados. 

Intranet para todos os empregados da empresa. Para aqueles de 
equipe virtual, não há um ambiente específico. Hoje ainda não.� 

Por E 1: �administração do tempo; reforçar o compromisso com o 

resultado da empresa, implementação de lideranças participativas 

nos resultados e não na cobrança ou controle da equipe, os 
controles devem se limitar aos procedimentos adotados e aos 
resultados obtidos, fornecendo aos liderados a motivação, 

�coaching, feed backs�, analises e tendência na tentativa de adotar 

ações pratica para alcance dos desafios oferecidos pela corporação 

ao individuo e equipe� 
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Quadro 4.4: necessidade de inserção de mecanismos ou ferramentas para melhorar  
                    desempenho da Equipe Virtual. 
E* Gestão/admnistrativo Técnico Comportamental 

E1  Administração 

do tempo 

 Liderança 

participativa 

 - 

 - 

 Comprometimento 

 Coaching (feedback) 

 

E2  Mais contato 

com cliente 

 -  Reuniões 

presenciais 

 Abertura com a 

família 

 Maior interação entre 

os liderados 

 Compartilhar 

experiências 

E3  -  -  - 

E4  Satisfeito  Satisfeito  Satisfeito 

E5  Agilidade nas 

comunicações 

 Agilidade na 

solução de 

problemas 

 Ferramentas mais 

adequadas 

 

 - 

E6  -  Vídeo conferência  - 

E7  Treinamento 

 Estruturar 

melhor reunião 

 Investimento em 

tecnologia e 

telecomunicações 

 Criar ambiente virtual 

específico para 

Equipes Virtuais 

 Treinamento 

E8  -  Estrutura adequada 

 Materiais 

 Tecnologia 

 - 

E9  -  -  Disciplina 

10    

*Entrevistado 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Na questão 10 (dez) foi solicitado aos respondentes que apontassem se o 

líder dá feedback, com que freqüência e o canal utilizado. Foi unânime, pelos 

entrevistados o recebimento de feedback. Quanto aos canais utilizados 100% 

apontaram o presencial, 44% apontaram o telefone e o e-mail (tabela 4.6). Quanto 

a freqüência, esta varia de 2 meses a 1 ano. Relato de um dos entrevistados: 

Formalmente isso ocorre duas vezes ao ano, anualmente, momento 
em que definimos as metas de trabalho para o próximo ano e os 

pontos de atenção e de desenvolvimento que devo ter para atendê-
las, um outro momento o de fechamento das metas, o que foi 
atendido/entregue em cada uma, para que eu possa receber meu 
PLR (participação nos lucros e resultados). 

 

Entrevistado E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

Questão           

  Recebe feedback do líder? 

     1=sim 

     2=não 

     Canal utilizado 

                           1-telefone 

                           2-e-mail 

                           3-videoconferência 

                           4-fax 

                           5-msn/Internet 

                           6-outro (presencial) 

     Freqüência (dias) 

 

1 

 

1,6 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

1 

 

1,2,6 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

1 

 

1,2,6 

 

 

 

 

 

 

 

360 

 

1 

 

1,6 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

360 

 

1 

 

2,6 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

1 

 

2,6 

 

 

 

 

 

 

 

360 

 

Tabela 4.6: feedback, canal utilizado e freqüência 
Fonte: elaborado pelo autor 
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  Na 11ª questão foi perguntado aos respondentes se eles gostariam de 

acrescentar temas, aspectos e/ou questões que não havia sido contempladas e 

que julgavam importantes em equipe virtual (quadro 4.5). 

  

Quadro 4.5: contribuições adicionais dos entrevistados 
E* Contribuição 
E 1  

�Acredito para que o nosso modelo funcione, a empresa precisa prover os recursos 
necessários para um bom desempenho da função e execução das tarefas, os 

profissionais devem ter maturidade de assumir o compromisso a disciplina, o resultado, 
clima organizacional e ético. 
Sugiro ainda que os fatores motivadores para mudança de filiais para este modelo. sejam 
os de produtividade e qualidade de vida e que a redução de custo seja a conseqüência da 

ação, pois caso contrario certas economias podem prejudicar a performance, a imagem 

do negócio ou empresa ou ainda perda de profissionais competentes e necessários.� 
 

E 2  
�Envolvimento da família, tanto dos liderados já existentes, quanto nas novas 

contratações. O ambiente da casa, adequar, conforme a necessidade. Existe a visita de 

cliente, presencial, pois a carteira é específica e tem que ser muito bem trabalhada. Muita 

disciplina. Tem que ser controlado, pois tem que ser incentivado a não se trabalhar fora 

do horário. Sempre verifica o horário do e-mail, pois eles tem demanda 24 horas pelo tipo 
de cliente que trabalham.� 
 

E 3  
�Trabalhar nesse modelo é muito mais produtivo, como eu já disse. Temos foco em 
resultado, não existe a dispersão como trabalhar na matriz com várias interrupções em 

seu trabalho. Todos os relatórios são entregues pontualmente ganhamos tempo 

principalmente em SP. O custo fica menor. � 
 

E 4 - 
E 5 - 
E 6 - 
E 7  

�Empresa pode se estruturar melhor, em investimentos em tecnologia e telecomunicações 

inclusive a área de RH, pois o exemplo da liderada distante é muito claro neste sentido, 

pois tem a carência do contato físico, da troca de experiências, de sentir-se integrado  a 
um grupo. 
 

E 8  
�A comunicação deve ser o fator primordial, além de mantermos rotinas pré estabelecidas 

no modelo tradicional Ex. aniversários, comemorações diversas e avaliações de 

resultados. 
Acho que cada área deveria ter como premissa a visitação ás equipes no decorrer do 

ano.  
Além de maior número de encontros com demais pares (outros estados) para manter a 

empresa fortalecida pelo clima organizacional.� 
 

E 9  
�O papel de toda a organização é importante para o sucesso deste conceito, todas às 

áreas tem que se mobilizar e ter o devido entendimento sobre o que é o home office, 

dependemos das áreas e devemos estar alinhados na comunicação.� 
 

E 10  
*Entrevistado 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Observa-se pelos relatos (quadro 4.6), algumas informações relevantes 

feitas pelos liderados, dentre outras, carência do contato humano, necessidade de 

contar mais com o apoio da matriz, ora em aspectos de infra-estrutura, suporte 

para adequar melhor seu espaço físico, o qual, é local para recebimento de clientes 

em alguns casos, ora, simplesmente, os aspectos das comunicações no âmbito 

social, como em aniversários, comemorações diversas e feedback mais 

constantes. 

Apontam, também, a necessidade de um ponto de equilíbrio entre 

demandas da organização e qualidade de vida, sugerindo, inclusive, a 

possibilidade de perda de bons profissionais por esta deficiência. Em suma, é 

percebida por meio das respostas que há duas vertentes principais: a estrutural do 

líder e a da organização. Do primeiro a necessidade de acompanhar, dar apoio a 

pessoa humana, inclusive para família, manutenção da rede de relações com fluxo 

para comunicação, importante para nova linguagem virtual. 
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  Ainda no quadro 4.6, foram separadas as questões da entrevista em 4 

(quatro) categorias principais, são elas: motivação, liderança, equipes e 

comunicação.  Nesse quadro foi assinalado se o respondente aponta ou não 

variáveis pertinentes a cada temática.  

Quadro 4.6: as 4 (quatro) categorias da pesquisa 
Categorias E 1 

 

E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 

1-Motivação 

   questões: 7 

                    9 

                  11  

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

2-Liderança 

   questões: 1 

                    4                    

                    5 

                  11 

                   

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

 

3-Equipes 

   questões: 6 

                    8 

                  11 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

4-Comunicação 

  questão:    2 

                    3 

                  10 

                  11 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

No âmbito da motivação, que ocorre no campo pessoal, pode-se inferir, por 

meio dos dados coletados, sua alta relevância. Os respondentes, de diferentes 

maneiras, apontam necessidade de estímulo para responderem às demandas da 

função e buscam meios para melhorar o desempenho. Percebem as ações da 
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organização e do líder, tem a motivação estimulada por elas, cuja interação se dá 

pelo líder. Essa motivação é latente ao apontarem os meios para melhorar o 

desempenho e não estarem passivos aos desígnios da mesma. Solicitam mais 

interação e recursos da mesma, como infra-estrutura e equipamentos tecnológicos 

que são processos de adaptação ao novo modelo, uma capacitação. Enfim, estão 

demonstrando motivação em aprimorar-se. 

Em relação à Liderança, aponta seu papel fundamental para a execução e 

desenvolvimento das tarefas rotineiras. A vêem como suporte para garantir a 

segurança necessária para atendimento aos resultados esperados. Estabelece 

relação de confiança ao demonstrar a preferência em procurar o líder para 

resolução de questões, quando poderiam procurar diretamente os departamentos 

da organização. Vêem no líder um mecanismo anti-solidão. Em equipes virtuais, 

isso é ainda, mais relevante, pois o líder é o rosto que acolhe no cotidiano porque a 

organização é abstrata. 

Para equipes, infere-se carência de contato com outros profissionais da 

empresa que estejam no mesmo nível hierárquico para troca de experiências. 

Aparece a comunicação como conseqüência da necessidade de interação: 

motivação, liderança e equipe, que por sua vez mostra-se boa, mas com 

apontamentos que sinalizam possibilidades de melhorias: maior freqüência para   

feedbacks, contatos em datas especiais (aniversários e comemorações), visitas in 

loco, dentre outras. 

 Posto isso, faz-se necessário retomar os objetivos desta pesquisa: o objetivo 

central e os objetivos específicos com o intuito de respondê-los à luz da literatura e 

da pesquisa desenvolvida na empresa Click. 

O objetivo principal deste trabalho é compreender, do ponto de vista do 

liderado, como a liderança estimula a motivação dos integrantes de equipes 

virtuais, por meio de investigação em uma empresa e identificar quais são as ações 

do líder percebidas pelos liderados no processo motivacional.  
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Como objetivos específicos, foi definido: 

1 - levantar referencial teórico para guiar e melhor compreender o 

levantamento empírico; 

2 - realizar um estudo empírico objetivando conhecer as ações do líder de 

equipe virtual que estimulam as ações dos liderados, como elas 

ocorrem e quais são elas; e 

3 - identificar por meio do levantamento teórico e empírico os elementos 

facilitadores e dificultadores de equipes virtuais.  

O primeiro objetivo específico foi atendido pelo levantamento bibliográfico 

realizado no capítulo 01 (um), com as abordagens sobre: motivação, liderança e 

equipes (presencial e virtual).  

O segundo objetivo específico foi atingido com a aplicação das entrevistas 

que possibilitaram conhecer as ações do líder de equipe virtual, e estimulantes das 

ações dos liderados, como ocorrem e quais são elas. Os resultados estão expostos 

no  quadro 4.7: 
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Quadro 4.7: objetivo específico 2 � ações do líder, como ocorrem e quais são elas 

Ações do líder Como ocorre a ação Quais são as ações 

Cuidado na 
contratação 

Ao contratar, averiguar se o 
profissional tem perfil 
adequado para a função 

Preocupação com o novo profissional ou 

promovido dando os subsídios 

necessários ao desenvolvimento da 

função  

Dar feedback Presencialmente, telefone 
ou e-mail 

Apontamento dos pontos positivos e dos 
pontos a melhorar. Realizados na 
devolutiva Institucional na qual são 

traçados metas e objetivos para o próximo 
exercício. Mas, sobretudo em conversas 

por telefone, e-mail ou presencialmente 
nas reuniões bimestrais 

Disciplina Contatos com equipe e 
acompanhamento 

Orientações que objetivam o cumprimento 

das demandas da função dentro do tempo 

esperado 

Verificação dos horários dos e-mails se 
não ultrapassam os limites, que visa não 

misturar vida pessoal e profissional 

Comunicação Por telefone, e-mail e 
presencial 

Contatos por telefone e e-mail, e, reuniões 

bimestrais 

Liderados tem canal aberto com outros 
departamentos da empresa para agilizar 
tomada de decisão 

Apoio da família Treinamentos pela empresa Empresa orienta e envolve a família para 

melhor compreensão dos envolvidos do 

que é trabalho e horas livres  

Apoio 
instrumental 

Disponibilizam 
equipamentos 

Aos liderados é montada uma estrutura: 

computador, banda larga, telefone e 
auxilio a contas mensais como energia 
elétrica  

Fazer-se 
presente 

Contatos e apoio à tomada 

de decisão 
Reuniões e canal livre de comunicação  

Fonte: elaborado pelo autor 
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      Em relação aos elementos facilitadores e dificultadores de equipes virtuais 

(figura 4.7), estão divididos os itens levantados pelos respondentes em 4 (quatro) 

categorias, para melhor visualização e entendimento do que é relevante em 

equipes virtuais, de acordo com o caso estudado. Para isso observe a figura 4.7.  

 Os pontos que aparecem, apontam necessidades de ações por parte da 

organização em itens, tais como, disponibilizar equipamentos e espaços 

adequados, oferecer treinamentos, dentre outras. Por outro lado, a organização 

ganha, por exemplo, na rápida tomada de decisão e permite foco total no cliente. 

 Do indivíduo é necessário ter dinamismo, ser pró-ativo, ser disciplinado e 

tem necessidade de contato com outras pessoas, informando, também, que 

contam com a interação para não ter �sentimento de isolamento social�, como 

relatou um respondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: facilitadores e dificultadores por categorias 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Liberdade de criação 
Liberdade de ação 
Ganho de qualidade de vida com 
aumento de produtividade 
Flexibilidade de horário 
Mais tempo disponível 
Liberdade para montar a agenda 
 

Possível falta de disciplina e rotina 

necessária 
Necessidade de ter o contato todos 
os dias e estar disponibilizando a 
agenda para estar cada vez mais 
próximo 
Disciplina 
 

De ordem Pessoal 

Facilitadores                    Dificultadores 

Distanciamento dos 
processos administrativos 
Foco no cliente 
Ganho de qualidade de vida 
com aumento de 
produtividade 
Contato por computador 
Tomada de decisão rápida 
 

Risco de perda de processos necessários 
Instalações inadequadas ao trabalho 
Falta de ferramentas ou inadequadas 
Perda da comunicação rápida e uniforme 
Necessidade de ter o contato todos os 
dias e estar disponibilizando a agenda 
para estar cada vez mais próximo 
Comunicação com algumas áreas da 

organização 
Tempo 
Falta de ações motivacionias 
 

De ordem Organizacional 

Facilitadores                    Dificultadores 

Característica da pessoa 

Dinamismo 
Pró-atividade 
Tomada de decisão rápida 
Concentração 
Necessidade de ter o contato todos os dias   
e estar disponibilizando a agenda para 
estar cada vez mais próximo 
Disciplina 
 

Características pessoais e do processo 

Distanciamento dos processos administrativos 
Confiança 
Comunicação 
Transparência 
Comprometimento 
Disciplina 
Maturidade 
Auto-gerenciamento 

Interação 

Distanciamento dos processos 
administrativos 
Perda de contato com colegas � 
�sentimento de isolamento social� 
Perda do sentido coletivo de 
interação de objetivos comuns 
Não ter a equipe presente 
Distância 
Tempo 
Falta do relacionamento interpessoal 
Falta de ações motivacionais  
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Finalmente, em relação à questão principal, verificou-se que o líder estimula 

a motivação dos integrantes de equipes virtuais e as ações percebidas pelos 

liderados são aquelas explicitadas pelos canais de comunicação como feedback 

constantes, não apenas os Institucionalizados. Os reconhecimentos das ações dos 

liderados pelo líder e, ainda, quando os demais integrantes da equipe tomam 

conhecimento, é muito apreciado.  
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5 � CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A globalização, o desenvolvimento tecnológico, as inconstâncias das 

demandas dos consumidores e os ciclos mais curtos dos produtos e serviços têm 

provocado mudanças constantes nas organizações, exigindo dos seus 

administradores e responsáveis ações mais efetivas nas várias etapas dos 

processos da organização. Estas ações devem permitir ações flexíveis com intuito 

de adequação rápida às novas exigências criadas pelo desenvolvimento do 

mercado.  

Essa pressão exercida pelas demandas do mercado se reflete nas 

organizações. Diante do cenário de globalização e internacionalização do trabalho, 

as exigências pela competitividade assumem novo desenho. Isso impacta 

diretamente no formato das organizações com fins lucrativos. Para se adequarem 

com competência na concorrência precisam implementar estratégias 

organizacionais mais ágeis, que garantam resultados sem perder na qualidade do 

produto oferecido.  

Com isso, uma das saídas encontradas é o investimento no campo da 

tecnologia de informação. No mundo globalizado o distante se aproxima pelos 

instrumentos (técnicos) disponíveis, que para Rifkin (2001) é a era do acesso. Esse 

processo é inevitável e impacta diretamente nas organizações e nas pessoas que 

as constituem.  

O perfil do novo profissional que pode atender às demandas atuais impõe a 

saída de um modelo localizado em determinada região geográfica para o não lugar 

(AUGE, 2004). As organizações não se circunscrevem mais na localização fixa de 

determinado espaço físico, mas se encontram onde os diferentes profissionais que 

estão à ela ligados se encontram. 

As equipes presenciais no modelo tradicional dão lugar às equipes virtuais e 

os lideres tem sido considerados propulsores de desempenho. Sendo assim, é de 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               88 

suma importância que eles conheçam quais das suas ações estimulam à 

motivação de seus liderados, ou ainda, o que é esperado por eles. 

Os resultados desta pesquisa permitem inferir algumas considerações 

relacionadas à liderança como estimulo a motivação do ponto de vista do liderado, 

respondendo aos objetivos da pesquisa. 

O caso estudado foi constituído por um grupo de liderados que atuam em 

regiões distintas do Brasil, de Norte a Sul. Esse grupo se reporta a seu líder que 

está baseado na cidade de São Paulo. O total dos membros da equipe é de dez 

trabalhadores, o índice de entrevistas efetivamente realizadas e válidas para esta 

pesquisa foi de nove, o que resultou em aproveitamento de 90% dos sujeitos. A 

abertura da empresa e a comunicação prévia aos respondentes, facultando a 

participação ou não na pesquisa, foi fundamental para o desenvolvimento da 

mesma. Da parte do pesquisador, este cuidou especialmente da ética em pesquisa, 

sobretudo, com atenção à privacidade e segurança dos respondentes.  

Como apontado na literatura, e por se tratar de motivação individual, com 

dinâmica própria, não se pode generalizar os fatos que levariam a uma distorção 

da compreensão humana. Devido a isso, vale mencionar que as considerações 

aqui apresentadas dizem respeito a um grupo específico, um estudo de caso único 

� exploratório � e não podem ser compreendidas como única e verdadeira, e com 

aplicação em todas as situações semelhantes. 

Na pesquisa foi constatado que a liderança é percebida e classificada pelos 

respondentes de alta relevância, justificando a proposta do estudo. Nas equipes 

virtuais a ausência do contado humano é sentida pelos integrantes, todos valorizam 

muito o contato face-a-face, que neste caso acontece a cada dois meses, salvo em 

caráter emergencial.  

Identificou-se, também, que o contato telefônico não substitui o presencial, 

mas considera como interação humana. Por outro lado, o e-mail, que tem a mesma 

freqüência do contato telefônico, foi considerado ineficaz.  
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Diante dos resultados, pode-se afirmar que a interação humana, face-a-face 

ou por voz � ao telefone é crucial e, quando ocorre, funciona como uma dose de 

energia extra. 

Outro aspecto é o contato, cuja ausência é sentida pelos integrantes da 

equipe virtual (liderados e líder), que é considerado altamente relevante para troca 

de experiências e socialização, e necessário à certificação periódica de que o 

integrante faz parte do grupo. Justifica-se pelo relato em que o �sentimento de 

isolamento social�, a solidão, está na percepção do liderado que é representada na 

figura do líder, pois a organização é abstrata. 

Nesse sentido, surge como facilitador a videoconferência que, embora não 

seja utilizada pela grande maioria dos sujeitos pesquisados, é bastante desejada 

por permitir a comunicação, com voz e imagem, e percepção das expressões, 

aproximando-se mais do contato face-a-face.  

Em casos excepcionais, em que o liderado não tem autonomia para resolver 

sozinho, a ele é dado duas opções: recorrer ao líder ou procurar o departamento 

especifico diretamente. Parte dos respondentes diz que preferem procurar o líder 

ao departamento. Essa preferência se justifica quando contrapomos com os 

elementos facilitadores de equipes virtuais, nos quais os respondentes mencionam 

a necessidade de interação com o líder e pode-se inferir que aquele vê na figura 

deste a face, que a organização abstrata não tem. Também, se ele procura o 

departamento diretamente não obterá notoriedade, será um contato técnico e 

objetivo, enquanto que o líder poderá reconhecer seu desempenho posteriormente, 

em feedback, por exemplo. 

O estilo de liderança do líder encontrado no caso estudado é considerado 

muito bom e adequado. Atestam os relatos dos respondentes que o líder 

proporciona liberdade para ação, e quando necessário, o contato é produtivo. 

Conseqüentemente, evidencia-se uma política adequada e eficiente da 

organização Click no tratamento dispensado a seus funcionários que integram as 

equipes virtuais. 

Os elementos facilitadores de uma equipe virtual são inúmeros, tais como 

flexibilidade no horário, liberdade de criação, foco no cliente, pró-atividade, 
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disciplina, entre tantos outros. Já os dificultadores são: possível falta de disciplina 

(considerada elemento chave por vários entrevistados), perda de contato (com 

�sentimento de isolamento� � relato de um respondente), �falta de motivação� � 

relato de outro respondente, que justifica em não ter acompanhamento freqüente e 

presencial. Deste último caso, pode-se inferir que ele não tem perfil adequado para 

este tipo de trabalho e não vê as ações do líder distante como estimulo à sua 

motivação.    

Para integrar-se a uma equipe virtual são indispensáveis habilidades, tais 

como, disciplina, auto-gerenciamento, dentre outras e, ainda, contar com materiais 

e instalações adequadas para o desenvolvimento de suas atividades, tudo 

consubstanciado em relatos dos respondentes que mencionam necessidade de 

infra-estrutura, bem como de ter tais habilidades no âmbito pessoal. 

Por fim, o feedback aparece como elemento fundamental para equipes 

virtuais, não apenas o Institucional que anualmente define metas e objetivos, e sim 

o feedback que permita uma constante avaliação das atividades. 

A partir das análises e resultados apresentados neste trabalho, espera-se 

uma melhor compreensão da liderança como estimulo à motivação de equipes 

virtuais, instrumentando lideres, liderados e gestores de pessoas para estudo e 

prática dessa temática. 

Ciente que esta pesquisa respondeu ao seu propósito, ainda está longe de 

esgotar o assunto que é pouco explorado pela literatura nacional e internacional.  

Nesse sentido, e sem prejuízo de outras, ficam as seguintes sugestões para 

pesquisas futuras: 

 ampliar o estudo, de caso único, para casos múltiplos; 

 realizar um estudo que contemple os liderados de cada gerente 

regional � que fora analisado como liderado nesse trabalho; 

 ampliar o escopo teórico do estudo de motivação e liderança com 

outras abordagens teóricas; e 

 estudar a liderança de equipes virtuais do ponto de vista do líder e 

contrapor ao dos liderados. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: Questionário para entrevista 

 

Esta entrevista visa cumprir as exigências da pesquisa acadêmica do programa de 

pós-graduação - mestrado em Administração - da Universidade Metodista de São 

Paulo. 

 

Tema da pesquisa: A Influência da Liderança como Estímulo à Motivação de 

Equipes Virtuais. 

 

Todas as informações são confidenciais, a segurança do entrevistado está 

garantida pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. Na 

análise constante na dissertação serão usados nomes fictícios, assegurando 

total privacidade dos dados dos entrevistados. 

 

Parte A 

 

Qualificação dos sujeitos: 

 

Faixa etária: 

(    ) 20 a 30 anos 

(    ) 31 a 40 anos 

(    ) 41 a 50 anos 

(    ) 51 a 60 anos 

(    ) Outros______ 

 

Sexo: 

(    ) Masculino 

(    ) Feminino 
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Formação Acadêmica 

Obs: assinale apenas uma � o mais alto grau que você atingiu: 

(    ) 1° ao 4° série do ensino fundamental 

(    ) 5° ao 8° série do ensino fundamental 

(    ) 1° ao 3° ano do ensino médio 

(    ) Superior incompleto em que área/curso: ____________________ 

(    ) Superior completo em que área/curso: _____________________ 

(    ) Pós Graduação incompleta em que área/curso: ______________ 

(    ) Pos Graduação completa em que área/curso: _______________ 

(    ) Mestrado em que área/curso: ____________________________ 

(    ) Doutorado em que área/curso: ___________________________ 

 

Trabalha há quantos anos nesta organização?................. E nesta 

função?................. 

Parte B 

1. Considere como líder seu superior imediato. Como classifica a importância 

dele para a execução de suas tarefas? 

Resp: 

2. Qual ou quais os canais de comunicação existentes entre você e seu líder? 

Atribua 1 para o mais freqüente e 5 para o menos freqüente. 

(    ) Telefone    (    ) Videoconferência    (     ) Fax     (     ) E-mail       (     ) 

MSN/internet 

(   ) Outro:................................... (     ) Outro:...................................... 

Qual é o mais eficaz? ................................ e o menos 

eficaz?............................... 
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3. Qual a importância do contato humano � face-a-face � com seu líder? Com 

que freqüência isso ocorre? Qual a freqüência ideal, desejada por você? 

Porque?  

Resp: 

4. Casos excepcionais, como são resolvidos? Você recorre ao líder? Se 

recorre, qual o canal de comunicação utilizado? 

Resp: 

5. Para você o estilo de liderança utilizado pelo seu líder é adequado à 

estrutura virtual? Se tivesse oportunidade pediria para mudar? Porque? 

Resp: 

6. Cite os elementos de destaque que são facilitadores de uma equipe virtual e 

os dificultadores? Dê exemplos. 

Resp: 

7. Virtualmente há Influência da Liderança como Estímulo à sua Motivação? 

Como isso ocorre? 

Resp: 

8. O que você destaca como mais significativo para integrar uma equipe 

virtual? Quais foram suas ações pessoais para se adequar a equipe virtual? 

E, quais foram as ações da organização para que sua integração a equipe 

virtual se efetivasse? 

Resp: 
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9. Para você o que é interessante ser introduzido para melhorar o desempenho 

de uma equipe virtual? (Por exemplo, de ordem: técnica, de 

gestão/administrativa, comportamental, entre outras) 

Resp: 

10. Seu líder lhe dá feedback (faz apreciação do seu trabalho, tanto dos pontos 

positivos quanto dos pontos a melhorar)? Com que freqüência isso ocorre? 

Quais os canais de comunicação utilizados para isso? 

Resp: 

11. Além do que foi questionado, gostaria de acrescentar alguns temas, 

aspectos e/ou questões que não foram contemplados e que julga importante 

na equipe virtual. 

Resp: 
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido � TCLE 

  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO* 

Eu 

_________________________________________________________________________, RG nº. 

____________ e/ou CPF nº. ____________, concordo em participar do estudo �A Influência da 

Liderança como Estímulo à Motivação de Equipes Virtuais�, que tem por objetivo analisar a 

influência da liderança como estímulo à motivação de integrantes de equipes virtuais. 

Fui informado que será realizada uma entrevista e que este estudo tem caráter acadêmico e 

científico, sendo conduzido pelo pesquisador Rovílson Dias da Silva, RG nº 19.133.258-6 e CPF 

nº 062.885.518-48, do curso de Mestrado em Administração da Universidade Metodista de São 

Paulo. 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem psicológica ou 

física e que minha privacidade será preservada. A participação na pesquisa não oferece riscos ou 

danos a minha integridade física ou emocional, o que exime o pagamento de indenizações. 

Concordo que os dados sejam publicados com fins acadêmicos ou científicos, desde que seja 

mantido o sigilo sobre a minha participação. 

Estou ciente que poderei abandonar esta pesquisa e retirar meu consentimento, se assim eu 

desejar, em qualquer fase da pesquisa, bastando para isso comunicar minha decisão, sem 

penalização alguma e sem qualquer tipo de prejuízo. 

São Bernardo do Campo, _______ de ________________ de 2007. 

 

______________________________________          

_______________________________________ 

             Assinatura do participante                                      Assinatura da testemunha 

 

*Este consentimento será assinado em duas vias. Uma via ficará com o entrevistado e uma via com o pesquisador. 

 

Faculdade de Ciências Administrativas 

Programa de Pós-graduação em Administração - Mestrado 
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