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RESUMO 

 

 

O tema do presente projeto apresentado sobre a forma de artigo científico evidencia os 

desafios enfrentados no gerenciamento de projetos com equipes virtuais na América Latina e 

suas perspectivas no âmbito da comunicação e relações interpessoais. Este artigo 

compreenderá revisão bibliográfica e a realização de entrevistas com os coordenadores 

regionais do departamento de pesquisa e estudos clínicos de novos medicamentos de uma 

indústria farmacêutica multinacional. Serão estudados as características da comunicação e 

relação interpessoal nas equipes virtuais e os principais desafios apontados. Na primeira parte 

do artigo, são apresentadas as fundamentações de gerenciamento de projetos, equipes virtuais, 

comunicação e relações interpessoais. Na segunda parte, será abordado o método de 

realização da pesquisa. A terceira e quarta parte abordam o estudo de caso, os principais 

resultados obtidos com as entrevistas realizadas com os colaboradores da organização. Na 

quinta parte, as considerações, lacunas e limites desta pesquisa são revisados. Foi 

demonstrado que o gerenciamento de equipes virtuais apresenta um grande desafio para as 

organizações. Adicionalmente a comunicação e relação interpessoal são elementos chaves 

dentro destas equipes para superar os desafios impostos pelas barreiras geográficas, 

linguísticas e culturais. O uso da tecnologia vem sendo um grande facilitador no ambiente 

organizacional, no entanto, é necessário inovar sem se dissipar as relações interpessoais dos 

membros das equipes. 

 

Palavras-chave: Equipes virtuais, Comunicação, Relação Interpessoal.  



ABSTRACT 

 

 

The theme of this project presented on the form of a scientific paper highlights the challenges 

faced in managing projects with virtual teams in Latin America and its prospects in 

communication and interpersonal relations. This article will include a literature review and 

interviews with regional coordinators of the clinical research department of a multinational 

pharmaceutical industry. The characteristics of communication and interpersonal relationships 

in virtual teams and key challenges mentioned will be studied. In the first part of the article, 

the foundations in project management, virtual teams, communication and interpersonal 

relations are presented. In the second part, the method of conducting the survey is discussed. 

The third and fourth parts discuss the case study, the main results of the interviews conducted 

with employees of the organization. In the fifth part, the considerations, gaps and limitations 

of this research are reviewed. It has been shown that the management of virtual teams 

presents a major challenge for organizations. In addition, communication and interpersonal 

relationships are key elements within these teams to overcome the challenges posed by the 

geographical, linguistic and cultural barriers. 

The use of technology has been a great facilitator in the organizational environment, however, 

it is necessary to innovate without dissipating the interpersonal relationships of the team 

members. 

 

Keywords:  Virtual teams, Communication, Interpersonal relations. 
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1     INTRODUÇÃO 

 

O tema do presente projeto evidencia os desafios enfrentados no gerenciamento de projetos 

com equipes virtuais na América Latina e suas perspectivas no âmbito da comunicação e 

relações interpessoais.  

 

Com o advento da globalização as organizações multinacionais estão investindo cada vez 

mais em projetos globais/regionais em contrapartida aos projetos locais como uma forma de 

economizar custos e tempo com o mesmo padrão de qualidade, e assim aumentar sua 

vantagem competitiva em relação a seus concorrentes.  

 

Para que isto seja possível é necessário garantir padronização ao redor do mundo (matriz e 

sucursal) sem que as especificidades locais de cada subsidiária deixem de ser atendidas.  

Projetos e programas regionais envolvem maior complexidade dentro de um ambiente de 

negócios dinâmico, que abrangem além dos desafios comuns ao gerenciamento de um projeto 

questões adicionais como logística, geografia, fusos horários, diferentes jurisdições, cultura, 

idioma, etc.  

 

Os desafios em gerenciar um projeto com equipes virtuais se iniciam no processo de 

adaptação da equipe a esta nova modalidade de trabalho. O contato pessoal, o quadro branco e 

o escritório são substituídos pelo home office, a liberdade geográfica e a flexibilidade de 

horário. A comunicação e preparação para lidar com as diferenças culturais de cada país são 

fundamentais para superar o fator distância no gerenciamento de projetos. Os resultados 

esperados, no entanto, permanecem os mesmos: atingir o objetivo do projeto no prazo, 

qualidade e custos planejados. 

 

Este artigo propõe uma discussão prática sobre os desafios e perspectivas da comunicação e 

relações interpessoais no gerenciamento de projetos com equipes virtuais na América Latina.  

Uma abordagem qualitativa será utilizada na metodologia, que compreenderá revisão 

bibliográfica e a realização de entrevistas com os coordenadores regionais do departamento de 

pesquisa e estudos clínicos de novos medicamentos de uma indústria farmacêutica 

multinacional. 
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2    REVISÃO DE LITERATURA   

 

2.1    Aspectos Gerais e Conceitos 

Um ponto fundamental a este trabalho são as definições de alguns termos importantes como 

projeto global e equipes. Segundo o PMBOK (2000, p.3) projeto global/regional pode ser 

definido como: 

...um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um 

produto ou serviço único. Temporário significa que cada projeto tem um começo 

e um fim bem definidos. Único significa que o produto ou serviço produzido é de 

alguma forma diferente de todos os outros produtos ou serviços semelhantes. (...) 

Os projetos podem envolver uma unidade isolada da organização ou atravessar as 

fronteiras organizacionais, como ocorre com consórcios ou parcerias (...) À 

medida que mais e mais organizações se engajam em trabalhos que ultrapassam as 

fronteiras nacionais, o mesmo ocorre com os seus projetos. Adicionalmente aos 

conceitos tradicionais de escopo, custo, tempo e qualidade, a equipe do projeto 

deve considerar as diferenças de fuso horário, feriados nacionais e regionais, 

solicitações de viagem para reuniões face a face, logística de teleconferência e as 

inconstantes diferenças políticas.(...) Todo projeto deve funcionar dentro do 

contexto de uma ou mais normas culturais. Esta área de influência inclui práticas 

políticas, econômicas, demográficas, educacionais, éticas, étnicas, religiosas e 

outras áreas de costumes, crenças e atitudes que afetam a forma como as pessoas e 

organizações interagem. 

 

Já o termo “equipes virtuais” segundo, Lipnack e Stamps (1997) são grupos de pessoas, 

guiadas por um objetivo comum, que se interagem através de tarefas interdependentes. Porém, 

diferentemente das equipes tradicionais, onde os membros estão próximos fisicamente, as 

equipes virtuais funcionam através das fronteiras de espaço, tempo e organização e cujas 

ligações são estreitadas e fortalecidas através das tecnologias de comunicação. Gould (1997) 

contextua equipes virtuais como times de pessoas que interagem principalmente por meio 

eletrônico e que se encontram presencialmente apenas em poucas ocasiões. 

 

Em linhas gerais, as equipes virtuais se diferenciam das equipes tradicionais pela adaptação à 

ausência de fronteiras organizacionais e geográficas. Isto só foi possível com o surgimento de 

novas tecnologias que viabilizaram esta nova modalidade de trabalho (Hassegawa, 2002). 

 

As equipes virtuais são compostas por membros interdisciplinares, distribuídos tanto 

organizacional quanto geograficamente e que utilizam de maneira intensiva os avanços 

tecnológicos para incrementar seus métodos de comunicação. Estas equipes são muito mais 



4 

 

expostas às barreiras de comunicação quando comparada às equipes tradicionais, uma vez que 

nesta última a interação entre os membros é mais próxima, fácil e natural. As empresas 

esperam que as equipes virtuais sejam flexíveis, responsivas, de baixo custo e que façam um 

melhor uso dos recursos necessários para atingir os objetivos em um ambiente global 

dinâmico e turbulento (Mowshowitz, 1997; Snow et al, 1996). 

 

Sendo assim, pode-se observar que os projetos globais/regionais têm características que 

aumentam sua complexidade quando comparado a projetos locais e exigem novas ferramentas 

para lidar com as diferenças culturais e geográficas das equipes. Em decorrência destas 

diferenças, gerenciar as equipes dos projetos globais/regionais remotamente dispersas 

aumentam os desafios para os gestores. Muitas empresas assinalam que a tecnologia 

(videoconferência, audioconferência, emails) por si só não tem sido a solução para conseguir 

um desempenho satisfatório com equipes dispersas geograficamente. 

 

Apesar da crescente importância do tema, muito pouco se sabe sobre os elementos que 

determinam e influenciam o desempenho das equipes virtuais. Pesquisas anteriores 

identificam a importância da comunicação e fatores a ela relacionados, principalmente no que 

se diz respeito às equipes virtuais globais e regionais, visto que as diferenças culturais 

agravam ainda mais a complexidade deste tópico.  

 

 

2.2 Meios de comunicação nas equipes virtuais  

A comunicação tem sido listada como um facilitador de relações interpessoais e como um 

catalisador no processo de desenvolvimento das equipes virtuais além de estar intimamente 

ligada ao desempenho e satisfação dos membros da equipe (Maznevski & Chudoba, 2000).  

 

Estudos sugerem que eficiência da comunicação mediada pelo computador, principalmente a 

comunicação textual, é menor que a eficiência da comunicação presencial. Um dos motivos 

que explicam esta diferença é o fato de que a comunicação textual não possui expressões 

linguísticas e corporais o que faz com que o receptor leve mais tempo para compreender a 

mensagem e muitas vezes, dependendo da complexidade, o uso da comunicação textual é 

completamente desaconselhado (Hollingshead, 1998). Apesar das desvantagens citadas, a 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1998.tb00080.x/full#b53
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1998.tb00080.x/full#b68
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comunicação textual é ainda muito utilizada nos ambientes virtuais, principalmente pelo fato 

das equipes estarem em fusos horários diferentes e pelas barreiras linguísticas.  

 

Um ponto positivo quando removemos o caráter visual da comunicação é que o entendimento 

da mensagem sofre menos influência do estereotipo do interlocutor e a mensagem textual é 

então assimilada com maior precisão (Straus et al., 2002). Outro fator importante que deve ser 

levado em consideração nas comunicações textuais é seu caráter assíncrono (não ocorre ou 

não se efetiva ao mesmo tempo) e isto em equipes virtuais pode ser mais eficaz visto que o 

diálogo pode ocorrer em um prolongado período de tempo e este atraso entre a mensagem e a 

resposta pode fornecer aos envolvidos a oportunidade de pensar sobre o problema e refletir 

sobre a forma mais eficiente para responder (Dufner et al., 2002).  

 

A comunicação também sofre alterações dependendo da exposição prévia do emissor da 

mensagem a diferentes culturas e do conhecimento adquirido sobre elas. Estudos sugerem que 

pessoas culturalmente mais experientes procuram divulgar informações de forma 

individualizada para o grupo ao qual estão se dirigindo e isto ajuda consideravelmente a 

desenvolver a confiança e respeito da equipe (Jarvenpaa & Leidner, 1998). 

 

Jarvenpaa & Leidner (1998) concluem em seu artigo que em equipes virtuais com alto grau de 

confiança a comunicação se dava de forma explicita e em tempo hábil entre os membros. Os 

integrantes destas equipes avaliavam cuidadosamente as mensagens uns dos outros e ainda 

que o trabalho fosse dividido cada membro contribuía pró-ativamente com sugestões para as 

tarefas dos outros, mesmo enfrentando barreiras linguísticas as contribuições se mostraram 

positivas. Outra constatação do estudo sobre a comunicação em equipes virtuais foi com 

relação ao papel da resposta. Como a comunicação mediada por computador implica em uma 

maior incerteza do que a comunicação face-a-face, as equipes tendem a ter uma "necessidade 

intensa de resposta”. A resposta é um endosso de que outra pessoa está disposta a correr o 

risco de interpretar a mensagem e, se necessário, fornecer os elementos em falta para torná-la 

compreensível. A “resposta” sugere respeito, envolvimento e participação e aumenta ainda 

mais a confiança da equipe. 

 

Equipes virtuais frequentemente se comunicam via e-mail. Alguns gerentes estimam que 75 a 

80% da comunicação se de desta forma. A escolha do e-mail apresenta algumas vantagens 

dentro equipes virtuais com relação às barreiras de idiomas, os conhecimentos prévios 
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culturais e os fusos horários, uma vez que permite tempo para compor e processar a 

mensagem. O telefone não é visto como um meio fácil para se comunicar uma vez que se 

perde a parte visual da comunicação e muitas vezes, quando se trata de alguma conferência 

com muitos participantes, há dificuldades para saber quem está falando. Somando-se a isto, 

existe o fato das diferentes culturas não serem fluentes no Inglês o que pode comprometer a 

comunicação (Grosse, 2002). 

 

Uma tecnologia de comunicação que está no mercado há muitos anos e que, no entanto, ainda 

está iniciando seus fundamentos no mundo dos negócios é a videoconferência. Tanto a 

teleconferência como a videoconferência, permitem que pessoas compartilhem dados, 

mensagens e informações, porém a videoconferência disponibiliza mais um recurso, em 

relação à teleconferência, que é transmitir imagens. Sendo assim, a videoconferência permite 

uma reunião cara-a-cara em tempo real, onde as informações fluem de forma cooperativa e 

compartilhada e que no decorrer desse processo é possível à transmissão de dados como um 

relatório e um banco de dados sem a necessidade de deslocamento geográfico. Também abre 

espaço para o compartilhamento de documentos permitindo que sejam alterados em tempo 

real com o consentimento ou conhecimento de todos os integrantes do acontecimento (Stair, 

1998). 

 

O papel da tecnologia da informação e comunicação na manutenção da efetividade 

organizacional e competitividade tem sido debatido prolificamente. No entanto, na 

comunicação mediada por computador somente o uso da tecnologia não é suficiente, é 

necessário ter familiaridade com suas funções. De acordo com D’Urso (2009) o campo de 

estudo sobre comunicação mediada por computador junto com a percepção humana para seu 

uso, está ainda na infância e seu papel deve ser explorado. Zack (1993) conclui que meios de 

comunicação ricos como interações face-a-face e videoconferências são úteis para a criação 

de um contexto interpretativo compartilhado, enquanto meios de comunicação mais limitados, 

como e-mail são eficazes para a comunicação dentro de um contexto interpretativo já 

estabelecido. De acordo com Stair (1998), a tecnologia de telecomunicações tem potencial 

para trazer mudanças às estruturas organizacionais. É o caso da telecomutação que reduz 

tempo, dinheiro e esforços ao reduzir o período de deslocamento de pessoal; também, pode 

alterar o fluxo de trabalho sem papel.  
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2.3 Questões culturais e sua influência na comunicação 

Equipes interculturais podem presenciar aumento de conflitos, desafios e fragmentação na 

comunicação e frequentemente falhar em atingir seu objetivo. A heterogeneidade cultural e a 

dispersão geográfica das equipes virtuais contribuem negativamente para a comunicação (Lin 

et al., 2008). 

 

Uma pesquisa do Roffey Park (um instituto de liderança internacionalmente conhecido com 

escritório no Reino Unido e Cingapura) sugere que muitas organizações não medem esforços 

para promover a comunicação efetiva entre as culturas já que está é um ponto inicial crucial 

para o sucesso do trabalho intercultural. Seja por diferenças nas linguagens ou por diferenças 

no estilo de comunicação (verbal ou não-verbal), o ato de se comunicar entre as culturas 

poder ser um grande desafio. Dois elementos importantes destes desafios são: diferenças na 

preferência pelo “nível de detalhes” e “nível de expressão emocional”. Em outras palavras, 

diferentes culturas possuem preferências na maneira de se comunicar, algumas optando por 

uma comunicação direta, focada e concisa e outras por uma comunicação detalhada e com 

carga emocional. (Sinclair, A & Swarbrick, Alex, 2011) 

  

Figura nº 1 -  Modelo intercultural de estilo de conflitos 

 

Fonte: Mitchell R. Hammer, 2005. 
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Mitchell R. Hammer propôs em seu artigo “The Intercultural Conflict Style Inventory: A 

conceptual framework and measure of intercultural conflict resolution approaches” (2005), o 

modelo intercultural de estilo de conflitos (figura 1). Neste modelo ele identifica quatro 

estilos de resoluções de conflitos interculturais básicos. 

 

O primeiro, denominado, estilo discussão, descreve uma abordagem mais direta para lidar 

com áreas de desacordo e um discurso emocionalmente mais contido e controlado. As 

expressões mais intensas e com emoções são vistas como potencialmente perigosas e 

inibidoras para processos eficazes de resolução de conflitos por pessoas que possuem este 

estilo. 

 

 O segundo estilo é conhecido como estilo engajamento e enfatiza uma abordagem mais direta 

verbalmente e de confronto para a resolução de conflitos que é infundida com um 

comportamento emocionalmente expressivo. Este estilo tende a ver a sinceridade de cada uma 

das partes como positiva durante a dinâmica conflitual e tende a ser um estilo mais 

confortável do que o estilo de discussão já que as divergências são verbalmente confrontadas 

e as emoções são expressas. 

 

O terceiro estilo, denominado o estilo acomodação, descreve uma abordagem para a resolução 

de conflitos mais indireta para lidar com áreas de desacordo e de forma mais emocionalmente 

contida ou controlada (sem usar as emoções). Este estilo enfatiza ambigüidade e rodeios no 

uso da linguagem, a fim de ajudar a garantir que o conflito não fique fora de controle. Manter 

a calma emocional e descrição é essencial nesse estilo para permitir harmonia interpessoal 

para combater desentendimentos prejudiciais entre as relações das partes. Discurso indireto, o 

uso de intermediários, e minimizando o nível de conflito presente entre as partes são todas as 

estratégias específicas do estilo acomodação. 

 

O último tipo conhecido como estilo dinâmico engloba o uso de estratégias mais indiretas 

para lidar com divergências de fundo, juntamente com expressões emocionalmente intensa. 

São comuns neste estilo uso de hipérboles, repetição de uma mensagem, ambiguidade e uso 

de intermediários de terceiros, juntamente com um discurso mais emocional e expressivo.  

Compreendendo a existências destes quatro estilos básicos é possível identificar e endereçar 

as diferenças no processo de resolução de conflitos sem se sentir pessoalmente ofendido 
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(quando lidar com um estilo dinâmico) ou enganado e enrolado (quando lidar com um estilo 

acomodado). 

 

 

2.4     Relações interpessoais e a confiança nas equipes virtuais 

Podem-se conceituar relações interpessoais como sendo as relações entre dois ou mais 

indivíduos, por meio de uma interação recíproca. Essa interação pode ser feita tanto face a 

face, como por meio de mídia, tais como: telefone, internet, e-mails ou ambientes virtuais. 

Um dos principais elementos para seu desenvolvimento é a confiança (Rissi, 2013). 

 

Acrescente-se a esse quadro duas outras definições, primeiro a de Bachmann e Zaheer  (2006)  

que  afirmam que  a confiança é como  a decisão  de  confiar  em  outra parte sob  uma  

condição  de  risco. Esses autores afirmam ainda que a confiança é a ação através da qual uma 

parte permite que seu destino seja determinado por outra. E concluem afirmando que o risco 

cria a oportunidade para a confiança. Estes autores apresentaram um estudo da confiança em 

diferentes níveis da organização e fora dela. Eles estudaram a influência e a dinâmica da 

confiança no grupo, entre grupos e entre organizações, e concluíram o estudo dizendo que a 

confiança em determinado nível evolui ao longo do tempo e essa confiança serve de contexto 

para o aumento da confiança em outros níveis.  

 

Autores que tratam do conhecimento nas organizações reconhecem a importância da 

confiança para os negócios. Covey (2008) afirma que “a confiança sempre produz dois 

resultados— a velocidade e o custo”. Segue dizendo que “quando a confiança decresce, a 

velocidade também desce e os custos aumentam”. Ele interpreta a confiança como uma 

variável negligenciada pelas organizações apesar dela ser a base para o sucesso dos negócios.  

Pode-se dizer que desenvolver com sucesso as relações interpessoais em uma equipe aumenta 

a efetividade nas coordenações das tarefas (Lin et al., 2008).  

 

Estudos demonstraram que equipes que tem um histórico em projetos passados 

provavelmente já aprenderam a lidar e comunicar uns com os outros (Eisenhadt & 

Shoonhoven, 1990). 
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De acordo com Michel e Hambrick (1992), quanto mais uma equipe é exposta a trabalhar 

junto maior será a coesão e os valores compartilhados entre os membros.  Isto é especialmente 

relevante para equipes virtuais onde a convergência de valores, crenças e padrões dos 

membros podem exigir um período maior de interação do que quando comparamos com 

equipes presenciais. 

 

Vários fatores, tais como comportamentos sociais semelhantes, repetidas interações e 

experiências compartilhadas, têm sido sugeridos para facilitar o desenvolvimento de 

confiança entre as equipes (Bradach & Eccles, 1989; Lewis & Weigert, 1985). A confiança 

permite as pessoas participarem de atividades de riscos que não consigam controlar ou 

monitorar e ainda nas quais podem se decepcionar com as ações dos outros (Bradach & 

Eccles, 1989). 

 

Cummings e Bromiley (1996) apud Jarvenpaa & Leidner, 1998, sustentam que um integrante 

confia em um grupo quando este integrante acredita que o grupo faz um esforço manter seus 

compromissos, é honesto nas negociações e não leva vantagem excessiva do outro, mesmo 

quando a oportunidade está disponível.  

 

A relação de confiança é influenciada pelo estilo de comunicação e abertura da equipe, pelas 

respostas fornecidas a tempo hábil, e pelo ato de dar feedbacks sejam eles positivos ou 

negativos (Henttonen & Blomqvist, 2005). 

 

Adicionalmente, apesar da barreira geográfica, interações presenciais ainda que raras devem 

ser incentivadas uma vez que são consideradas insubstituíveis tanto para construção de 

confiança como para  reparação quando esta encontra-se abalada (Nohria & Eccles, 1992). 

 

O desempenho de uma equipe virtual tem um impacto positivo na satisfação da equipe em 

termos de habilidade, comprometimento e confiança no grupo. Quando os resultados são 

atingidos a satisfação do time é alta e é muito provável que isto produzirá um impacto 

positivo no desempenho (Lin et al., 2008).  

 

Ainda sobre essa questão de relações interpessoais em ambientes virtuais Teles (2009) afirma 

que são as mesmas interações que se encontram em situações presenciais, porém, ocorrem de 

forma bem mais lenta. O autor segue dizendo que apesar de lenta, a interação pode ultrapassar 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1998.tb00080.x/full#b2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1998.tb00080.x/full#b2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1998.tb00080.x/full#b2
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a profundidade das interações presenciais, pois num período maior de tempo, um semestre, 

por exemplo, o acúmulo dos diálogos e conteúdos virtuais favorece essa interação. 

 

 

3     MÉTODO 

O artigo foi desenvolvido com base em um estudo de caso sobre os desafios no gerenciamento 

de projetos do departamento de pesquisa clínica de uma indústria farmacêutica multinacional, 

com especialidades nas áreas de saúde mental, oncologia, saúde da mulher, saúde do homem e 

é uma das líderes em Diabetes. 

 

Pesquisa clínica é definida como qualquer investigação em seres humanos para avaliar os 

efeitos e desfechos na saúde de novas intervenções como: medicamentos, produtos biológicos, 

procedimentos cirúrgicos, equipamentos, entre outros (World Health Organization, 2015). 

 

Nesta indústria, os estudos clínicos são realizados em escala global e um gerente de portfólio 

é responsável por selecionar os países que iram participar do estudo em questão com base em 

informações como prevalência da doença, tempo de aprovação do estudo pelo comitê de ética 

e pela agência regulatória, experiência prévia e alinhamento com as estratégias da empresa. 

Em média cerca de 20 a 25 países são escolhidos para participar de um estudo clínico. Um 

gerente de projeto global coordena o desenvolvimento do estudo e consta com o suporte de 

coordenadores regionais. Os coordenadores regionais são divididos por regiões. São ao todo 

cinco regiões: Europa, América do Norte, América Latina, África e Leste Europeu e Ásia 

Pacífico. Cada coordenador é responsável pela implantação do estudo em sua região. 

 

Através de uma abordagem qualitativa o artigo procura transcrever a realidade organizacional 

dos projetos executados, identificar os principais desafios enfrentados na comunicação e 

relações interpessoais pelas equipes dos coordenadores regionais da América Latina.  

 

Com objetivo descritivo foi investigado a percepção dos coordenadores regionais sobre a 

interação com suas equipes virtuais. As perguntas realizadas eram direcionadas para abordar 

seguintes áreas: comunicação, questões culturais e relações interpessoais. Foram realizadas 

reuniões na qual os participantes foram expostos ao objetivo da pesquisa acadêmica e 

informados sobre a confidencialidade dos dados. Nestas reuniões foram conduzidas 
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entrevistas individuais e parcialmente estruturadas com os coordenadores regionais. O 

objetivo das entrevistas individuais era evitar coibir os coordenadores e permitir que 

realmente expressassem seus anseios e opiniões.  No total, existem 5 coordenadores na 

América Latina, sendo que a distribuição se dá da seguinte maneira: um coordenador no 

Brasil, um coordenador na Argentina e 3 coordenadores no México.  

 

Figura nº 2 - Abordagem e Recorte da Pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4     ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nas entrevistas realizadas foram utilizadas as seguintes perguntas abertas para discussão: 

 1. Qual meio de comunicação mais utilizado por você no seu dia a dia (email, mensagem 

instantânea, teleconferência, videoconferência)? 

 

2. Você acredita que o e-mail ainda prevalece como principal meio de comunicação nas 

organizações? Qual sua opinião sobre isto?   

 

3. Como você elege o meio de comunicação que irá utilizar para compartilhar 

informações com as equipes virtuais?  
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4. Qual sua percepção sobre o uso de videoconferência com as equipes virtuais? 

 

5. Como você analisa a relação entre comunicação e confiança nas equipes virtuais em 

seu dia a dia?  

 

6. Como você adapta sua comunicação nos projetos para se adequar as diferenças 

culturais das equipes virtuais? 

 

7. Quais fatores você considera relevantes para aumentar comprometimento e motivação 

das equipes virtuais? 

 

8. Quais comportamentos você acredita que seja importante para conquistar a confiança 

de uma equipe virtual? 

 

9. Qual sua principal dificuldade com relação à comunicação nas equipes virtuais? 

 

Foi constatado por unanimidade que o meio de comunicação mais utilizado pelo grupo de 

coordenadores da América Latina é o e-mail seguido por mensagens instantâneas. A 

preferência pelo e-mail foi justificada por ser um facilitador perante as barreiras linguísticas 

enfrentadas pelas equipes virtuais e por permitir a capacidade de documentar as decisões, 

instruções e conversas para possível consulta posterior. 

 

Um ponto comum entre todo o grupo de coordenadores foi que quando há necessidade de 

compartilhar instruções mais detalhadas ou participar de discussões mais complexas, todos 

preferem a teleconferência como meio de comunicação, pois permite que dúvidas ou 

perguntas comuns ao grupo sejam respondidas em tempo real. O software utilizado para as 

teleconferências pelos coordenadores é o Microsoft Lync 2010®. A principal desvantagem da 

teleconferência é que muitas vezes os participantes não estão exclusivamente dedicados a ela 

e realizam outras tarefas ao mesmo tempo o que influencia na absorção do conteúdo e na 

participação da discussão. Além disto, alguns outros itens são fundamentais para a obtenção 

de bom desempenho em uma teleconferência, são eles: qualidade técnica do áudio e ausência 

de ruído do ambiente. Estes dois itens podem impactar diretamente na concentração e 

participação dos participantes.  As entrevistas apontaram que, apesar das desvantagens acima 
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as teleconferências são muito benéficas para companhias que lidam com equipes remotas e 

horários flexíveis evitando os altos custos das viagens de negócios. As reuniões por 

teleconferência, diferentemente das reuniões presenciais, devem ter uma pauta mais concisa e 

objetiva para prender ao máximo a atenção dos participantes e evitar o surgimento de tópicos 

paralelos. Além disto, é importante que o organizador da reunião fale menos, escute mais e 

incentive os participantes mais quietos a expressarem sua opinião, pois a falta de sinais não 

verbais nas teleconferências, como expressões faciais, não permite que os organizadores 

distingam se o silêncio é um sinal de concordância, discordância, falta de atenção ou não 

entendimento.  

 

Videoconferências podem resolver alguns dos problemas citados acima. Apesar de não ser 

ainda tão difundida na empresa onde o estudo de caso foi conduzido, a opinião do grupo é de 

que é um dos meios de comunicação mais efetivos já que permite observar as reações das 

pessoas em tempo real. O simples fato de estar sendo observado visualmente altera o 

comportamento dos indivíduos, com isto as equipes realmente prestam atenção e param de se 

dedicar a outras tarefas em paralelo. Por outro lado, o programa para videoconferência na 

empresa tem um custo elevado e por este motivo é disponibilizado apenas para os cargos 

gerenciais. Isto, explica o fato dos coordenadores optarem pelo uso da teleconferência ainda 

que o uso da videoconferência seja visto pelo grupo como mais efetivo. O uso da 

videoconferência pode criar alguns desafios. Os participantes que não possuem tanto 

conhecimento tecnológico perdem os minutos iniciais da reunião tentando se conectar e 

aprendendo a usar o sistema. Além disto, nem todos os participantes habilitam a câmera nas 

chamadas de videoconferência por não se sentirem seguros suficientes (alguns por questões 

relacionadas a timidez, outros por trabalharem em casa e não considerarem que estão com 

roupa e maquiagem adequadas). 

 

Quando os coordenadores foram questionados se eles buscavam de alguma forma adaptar sua 

comunicação com base nas diferenças culturais entre as equipes a resposta foi que sim, eles 

adaptam a comunicação dependendo do público que querem atingir. Um exemplo citado por 3 

coordenadores foi que dependendo do público-alvo eles utilizam uma comunicação mais 

direta e objetiva ou uma comunicação mais detalhada e técnica. Esta informação fornecida 

pelos coordenadores está alinhada com o modelo intercultural de estilo de conflitos proposto 

por Mitchell R. Hammer (2005) já que ele agrupa as culturas utilizando 4 critérios principais 

dos tipos de comunicação: direto, indireto, emocionalmente contido ou expressivo. O próprio 
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grupo de coordenadores, mesmo sem conhecimento desde estudo já identificou que existem 

diferenças nas culturas com relação à maneira direta vs indireta de se comunicar.  

 

A relação entre comunicação e confiança foi listada pelos coordenadores como diretamente 

proporcional, ou seja, quanto mais clara e efetiva a comunicação maior a confiança das 

equipes virtuais com os coordenadores. Um dos entrevistados mencionou sobre a importância 

de se criar empatia com as equipes virtuais e iniciar também conversas triviais e corriqueiras e 

não apenas focar em assuntos profissionais. Segundo ele, quando há empatia a confiança 

aumenta ainda mais. Um segundo ponto levantado por outro coordenador foi à relação entre 

respostas fornecidas em tempo hábil com a confiança. Para ele sua confiança é maior em 

integrantes da equipe que procuram cumprir prazos e se preocupam em fornecer respostas 

com agilidade. Isto mostra que além da forma de se comunicar o tempo da comunicação 

também é influente na construção da relação de confiança entre as equipes virtuais. Este fato é 

coerente com os achados de Henttonen & Blomqvist (2005), que descreviam a relação de 

confiança como diretamente influenciada pelo estilo de comunicação, pelas respostas 

fornecidas em tempo hábil e o ato de dar feedbacks, sejam eles positivos ou negativos.  

 

Na entrevista, o ato de dar feedbacks, apesar de não ter sido citado como diretamente 

relacionado com a relação de confiança, foi mencionado por 2 coordenadores dentre os 

fatores vistos como importantes para aumentar a motivação das equipes virtuais, seguido por 

outros fatores como: reconhecimento, estímulo ao trabalho em equipe, escuta ativa e respeito 

os tempos de cada indivíduo. 

 

A principal dificuldade levantada por 3 membros do grupo em trabalhar com equipes virtuais 

com relação à comunicação foi à falta de contato visual nas conferências e a impessoalidade 

nas comunicações escritas como o e-mail. A falta de contato visual como já descrita 

anteriormente impossibilita a percepção de sinais não verbais e isto é um complicador na 

compreensão e interpretação da informação pelos participantes. Muitas vezes as equipes não 

interagem nas conferências tanto como em uma reunião presencial e por isto é importante que 

o organizador envolva a equipe nas teleconferências, faça perguntas direcionadas, use 

diferentes entoações em seu discurso e se esforce para manter a atenção do grupo. A 

dificuldade imposta pela impessoalidade nas comunicações levantada pelos coordenadores é 

um desafio não só para equipes virtuais como também para equipes locais, já que muitas 

vezes, apesar dos participantes estarem em um mesmo ambiente a comunicação via internet é 
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majoritariamente prevalente e para ter acesso a uma resposta simples, opinião ou orientação 

tem que se recorrer ao uso do e-mail.  

 

O uso excessivo do e-mail nas organizações se deve principalmente a possibilidade de 

arquivar todas as mensagens trocadas e usá-las para consultas ou como evidências em caso de 

uma possível discordância ou conflitos futuros. Assim é mais fácil transferir ou até mesmo 

dividir a responsabilidade pela tomada de uma decisão, principalmente se o resultado não 

tiver sido positivo. Isto mostra um pouco de falta de coletivismo e excesso de individualismo 

que estamos vivendo no mundo organizacional atualmente. Os colaboradores tem cada vez 

mais dificuldades em assumir riscos, já que o risco envolve uma possibilidade de falha e eles 

serão cobrados por isto em sua avaliação de desempenho anual nas organizações.  

 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunicação, a relação interpessoal e o coletivismo são elementos chaves dentro de 

equipes virtuais para se superar os desafios impostos pelas barreiras geográficas, linguísticas e 

culturais. A tecnologia vem sendo um grande facilitador da comunicação organizacional, no 

entanto, é preciso inovar sem se dissipar as relações interpessoais dos membros das equipes. 

É importante salientar que existem alguns limitadores na pesquisa realizada. O grupo de 

coordenadores que participaram da entrevista é relativamente pequeno para que os dados 

sejam extrapolados. 

 

Esta pesquisa respondeu ao seu propósito mais ainda está longe de esgotar o assunto recente 

que é pouco explorado pela literatura nacional e internacional. Nesse sentido, ficam as 

seguintes sugestões para pesquisas futuras: 

 Ampliar o estudo, de caso único, para casos múltiplos; 

 Realizar um estudo que contemple outras áreas de gerenciamento de projetos que não 

apenas a área farmacêutica; 

 Aprofundar a questão sobre as dificuldades dos colaboradores em assumir riscos por 

conta do sistema de gerenciamento de desempenho instalado nas organizações; 
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                                                                     ANEXO A 

 

 

 

Termo de Compromisso 

 

 

Eu, Gabriela Compiani Coutinho Carli, aluna regularmente matriculado no 

Curso Master em Gestão de Projetos da Business School São Paulo, declaro que o 

conteúdo do projeto final  intitulado: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS COM EQUIPES REMOTAS NA AMÉRICA LATINA – ESTUDO DE 

CASO é autêntico, original, e de minha  autoria exclusiva. As obras consultadas e as 

transcrições dos textos de apoio foram devidamente citados e referenciados. 

 

 Estou ciente de que, por ocasião da entrega do trabalho ou a qualquer tempo, caso 

o mesmo seja caracterizado como plágio total ou parcial, estarei reprovado(a), sem 

direito à revisão de notas, e sujeito(a) às sanções previstas por lei. 
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