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O que se dará é o seguinte: o 

radiotransporte tornará inútil o corre-corre 

atual. Em vez de ir todos os dias o 

empregado para o escritório e voltar 

pendurado num bonde que desliza sobre 

barulhentas rodas de aço, fará ele o seu 

serviço em casa e o radiará para o 

escritório, em suma: trabalhará a 

distância.  

(MONTEIRO LOBATO, in O Presidente 

Negro – 1926) 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar os fatores que interferem no processo de 
e-Liderança, bem como identificar os desafios e as competências demandadas do e-
Líder. Para tanto a opção foi por um estudo de caráter qualitativo e a pesquisa foi de 
natureza exploratória. A ferramenta utilizada foi a entrevista com apoio de roteiro 
semiestruturado. Foram entrevistados seis profissionais com experiência em 
liderança presencial e atuando com equipes remotas em empresas de médio e 
grande porte, de segmentos diversos. Os dados das entrevistas foram agrupados, 
categorizados e analisados, para facilitar a leitura e compreensão do estudo. As 
conclusões da pesquisa corroboram os estudos sobre o contexto do trabalho remoto 
que envolve tempo, espaço e tecnologia e tem como característica a flexibilidade. 
Foram identificados quatro fatores que interferem como facilitadores da atuação do 
e-Líder: a tecnologia, as características da equipe, a infraestrutura que as 
organizações oferecem e as reuniões virtuais, estas últimas com uma abordagem 
um tanto diferenciada com relação aos pesquisadores considerados para este 
estudo. Como principais desafios foram identificados controle, motivação da equipe 
e adaptação ao novo modelo corroborando os estudos considerados para este 
trabalho. Com relação às competências foram identificadas quinze que corroboraram 
os estudos sobre o tema, cinco apontadas pelos pesquisadores e não citadas pelos 
entrevistados e sete apresentadas pelos entrevistados e que não foram localizadas 
nos estudos considerados para este trabalho. 
 
 
 
Palavras chaves: trabalho remoto, e-Líder, e-Liderança, competências. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the factors that interfere in the e-Leadership process and 
to identify the challenges and skills demanded of e-Leader. Therefore the option was 
for a qualitative study and research was exploratory in nature. The tool used was the 
interview with the support of semi structured script. We interviewed six professionals 
with expertise in classroom leadership, working with remote teams in medium and 
large companies from various sectors. Data from the interviews were grouped, 
categorized and analyzed to facilitate the reading and understanding of the study. 
The research findings corroborate studies on the remote work environment that 
involves time, space and technology and is characterized by flexibility. They identified 
four factors that interfere as facilitators of e-Leader action: the technology, the team´s 
characteristics, infrastructure organizations offer and virtual meetings, the latter with 
an approach one differentiated both in relation to researchers considered for this 
study. The main challenges were identified control, team motivation and adaptation 
to the new model corroborating the studies considered for this job. Regarding skills 
were identified fiveteen that corroborated the studies on the subject, five appointed 
by the researchers and not cited by respondents and seven presented by the 
interviewees and were not found in the studies considered for this work. 

 

Key words: teleworking, e- Leader, e-Leadership, skills. 
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1.INTRODUÇÃO  

 

No atual cenário, pode-se destacar a maior competitividade devido à 

globalização dos mercados, os clientes mais exigentes, o desenvolvimento e o uso 

de novas tecnologias nas atividades da empresa e a necessidade de inovação 

sistemática associada à redução de custos. Essa complexidade apresenta novos e 

importantes desafios para que os líderes organizacionais possam efetivamente 

contribuir para a consecução dos objetivos da organização 

 

O tema liderança não é novo, os primeiros estudos datam da década de 1930 

e até os dias atuais é objeto de pesquisas e estudos.  De acordo com Turano (2014), 

foram identificados, apenas no periódico internacional The Leadership Quarterly, 

considerado de mais alto fator de impacto da área, 368 artigos publicados sobre o 

tema no período de 2008 a 2013.  

 

Da Teoria dos Traços à Liderança Autêntica, pesquisas e estudos buscaram 

“não só compreender a natureza do fenômeno, mas, também, identificar os 

determinantes de sua efetividade” (TURANO, 2014, p.5). 

 

Os estudos atuais, entre os quais se podem citar Avolio e Dodge (2001), Gil et 

al (2011) e Samartinho (2013), convergem para a e-Liderança, um novo paradigma 

que se apresenta em resposta às transformações globais impulsionadas pela 

evolução tecnológica e que confrontam os líderes com novos modelos e estruturas 

organizacionais. 

 

DasGupta (2011) afirma que os objetivos da liderança continuam a focar 

visão, direção, motivação, inspiração e confiança, entretanto Samartinho (2013, p.3) 

sustenta: “Mas o e-Líder passou a ter a necessidade de implementar esses objetivos 

eletronicamente, num ambiente onde possa mediar as equipes virtuais dispersas 

geograficamente e no tempo”. 
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Estudar esse novo paradigma de liderança exige compreender melhor as 

novas formas de trabalho praticadas pelas empresas, tais como contratos flexíveis 

por períodos determinados, contratos de meio período, contratação especificamente 

para determinadas atividades e terceirização de serviços. Há também trabalhadores 

que, embora tenham vínculo empregatício, salário mensal e jornada de acordo com 

a legislação, executam suas funções fora das instalações da empresa, que pode ser 

denominado trabalho a distância ou trabalho remoto. (NOGUEIRA; PATTINI, 2012). 

 

Essas novas formas de trabalho impostas pelo atual cenário global e pelas 

transformações promovidas pela tecnologia exigem flexibilização nas relações de 

trabalho, uma vez que, segundo Castells (2009), no capitalismo informacional o 

ambiente em redes promove grande distanciamento físico entre as pessoas no 

trabalho. 

 

No Brasil não é diferente, tornando o trabalho remoto uma nova realidade a 

ser vivenciada pelos líderes, que necessitam aprender a interagir com grupos 

dispersos geograficamente. 

 

Nesse contexto do trabalho remoto há vários aspectos e atores do processo a 

serem analisados, entre eles a questão comportamental do papel de liderança, que 

segundo Mello (2011) pode ser uma força restritiva para a implantação do trabalho 

remoto. 

 

Visão corroborada por Samartinho (2013, p.56): “É consensual que ao novo 

líder (e-Líder) será exigido um maior esforço, mudança de atitude, a capacidade de 

atuar em ambientes complexos.”. 

 

Nesse contexto diferenciado que se apresenta ao líder está posto o desafio 

que motivou esta pesquisa de caráter qualitativo e natureza exploratória, que visa 

identificar os fatores que facilitam e os desafios no exercício da liderança nesse 

contexto de trabalho remoto. Pretende-se ainda identificar as competências exigidas 

desse líder. 
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1.1 O Problema de Pesquisa 

 

É fato que governos, empresas e cidadãos vivem momentos mais complexos 

e o papel de liderança não só continua sendo imprescindível para os resultados 

organizacionais, como também enfrenta novos desafios:  

 

Atualmente, com as grandes transformações ocorridas no mercado em 
pleno século XXI e com a intensificação da globalização entre as nações, as 
organizações vêm passando por profundas transformações gerenciais. Hoje 
necessitamos muito mais das habilidades de liderança no mundo 
organizacional para acompanhar as transformações e necessidades em 
decorrência dos novos desafios. (SANTOS; MACHADO; FRANCISCHETTI, 
2013).  

 

Estudos recentes sobre liderança de Vargas Neto e Patah (2014), Leite e 

Albuquerque (2009), DasGupta (2011) e Samartinho (2013) demonstram que são 

muitos os desafios para acompanhar essas transformações no mundo 

organizacional, em especial a questão do trabalho remoto. 

 

 Vargas Neto e Patah (2014) debruçaram-se sobre a questão do desempenho 

nas equipes virtuais e afirmam que seu estudo comprova “... de forma quantitativa o 

impacto positivo entre a virtualidade das equipes e o desempenho operacional de 

projetos”, oferecendo subsídios para o melhor entendimento do papel do líder 

dessas equipes virtuais. 

 

Leite e Albuquerque (2009) também estudaram as equipes remotas e afirmam 

que, embora apresente desafios, é possível conseguir o comprometimento bem 

como o compartilhamento de valores e da identidade organizacional, por parte 

dessas equipes. Ao analisar a gestão estratégica de pessoas, os autores ressaltam 

a exigência de estilos de liderança mais apropriados à geração de 

comprometimento, bem como a participação direta da liderança na obtenção desse 

comprometimento. 

 

Com o objetivo de conceber uma ferramenta capaz de facilitar o 

desenvolvimento dos e-Líderes, Samartinho (2013) dedicou-se ao estudo das 

competências específicas dos e-Líderes e buscou compreender as características, a  
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complexidade e a dinâmica das forças intervenientes na e-Liderança. Samartinho 

(2013) ressalta a “irreversibilidade dos atuais ambientes virtuais” (p.299) e os 

desafios a serem enfrentados pelos e-Líderes na busca dos resultados 

organizacionais, reforçando a oportunidade de pesquisas sobre liderança no 

ambiente virtual. 

 

Ao abordar a e-Liderança, DasGupta (2011, p. 29) afirma que: 

 

...os objetivos fundamentais da e-liderança são ainda os mesmos da 
liderança, e continuam a tratar de assuntos sobre visão, direção, motivação, 
inspiração, confiança, etc. [...] e-liderança é o novo paradigma da liderança 
que requer do líder esta visão dos objetivos, mas através de mediação de 
computador, com times virtuais que estão dispersos no tempo e espaço.  

 

Mello (2011) também deu sua contribuição aos estudos sobre liderança ao 

pesquisar as forças propulsoras e as forças restritivas no uso de teletrabalho em 

empresas de call center e contact center. De acordo com sua pesquisa, pode-se 

afirmar que a busca por produtividade e redução de custos para a empresa e 

qualidade de vida para o trabalhador são aspectos presentes nessa modalidade de 

trabalho. Por outro lado existem preocupações com a segurança das informações e 

com a falta de legislação específica.  

 

O autor aborda as relações entre líder e liderados que passam a ser 

intermediadas pelas tecnologias de informação e destaca que a questão 

comportamental pode ser uma força restritiva do uso de teletrabalho, 

 

...tanto no que se refere ao comportamento do gestor da modalidade 
teletrabalho, bem como no comportamento do subordinado que atua como 
teletrabalhador (MELLO, 2011, p.17). 
 

Mello (2011) ainda aponta inúmeras possibilidades de estudo sobre o tema 

tais como ambiente, tecnologia, isolamento do profissional e ressalta a importância 

de se estudar os contextos específicos que podem envolver os diversos níveis 

hierárquicos de gestores.   
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De acordo com os autores, o contexto apresentado permite afirmar que: 

 

a) o trabalho remoto é uma realidade com a qual as empresas convivem no 

século XXI; 

 

b) o papel de liderança continua tendo fundamental importância para a 

consecução dos objetivos organizacionais; 

 

c) emerge um novo paradigma de liderança: e-liderança, que merece ser 

pesquisado, estudado e compreendido. 

 

Considerando-se estas afirmativas está posto o desafio que leva à proposição 

das questões de pesquisa deste estudo, apresentadas a seguir. 

 

 

1.2 Questões de pesquisa 

 

Como se dá processo de liderança a distância?  

 

Quais são as diferenças e as semelhanças entre a liderança presencial e a liderança 

a distância? 

 

 

1.3 Objetivos do Estudo 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar os fatores que interferem no 

processo de liderança a distância, bem como identificar os desafios e as 

competências demandadas do e-Líder. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para se atingir o objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos, 

expostos a seguir. 

 

• Analisar as características de contexto no processo da liderança a distância.  

 

• Identificar os principais fatores que facilitam o processo de liderança no contexto 

a distância. 

 

• Identificar os principais desafios no processo de liderança no contexto a 

distância. 

 

• Entender as diferenças e semelhanças entre as competências exigidas no 

exercício da liderança em um contexto de trabalho remoto, em face da liderança 

presencial. 

 

 

1.4. Justificativa e Relevância do Estudo 

 

O surgimento de um novo paradigma de liderança gera demanda por novas 

pesquisas e novos estudos que venham contribuir para o entendimento desse 

paradigma, principalmente, levando-se em conta que no Brasil não se localizam 

muitas publicações a respeito. Fonseca et al (2014) realizaram pesquisa nos 15 

principais periódicos de Psicologia e Administração no período de 1996 a 2013 e 

entre os diversos achados citam a defasagem da produção nacional sobre o tema 

em relação à produção internacional.  
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Por outro lado, em 2012, a empresa de recrutamento especializado Robert 

Half realizou uma pesquisa1 com 1.777 diretores de Recursos Humanos de 13 

países, na qual 92% afirmaram que coordenar uma equipe remota é mais desafiador 

do que a gestão de profissionais no local de trabalho. Na época, ou seja, há apenas 

quatro anos, 64% das empresas brasileiras já declararam permitir, ainda que de 

forma esporádica e apenas para alguns cargos, o trabalho em casa, enquanto 11% 

afirmaram ter políticas válidas para todos os empregados.  

 

Assim, este estudo, oferecendo pesquisa e análise sobre os fatores e as 

competências envolvidas no processo de liderança a distância, pretende contribuir:  

 

• com os estudos e pesquisas contemporâneos sobre Administração;  

 

• fornecendo subsídios para o entendimento da evolução do papel de liderança; 

 

• com as práticas de gestão de pessoas nas organizações, em especial para os 

programas de formação e desenvolvimento de lideranças.  

 

 

1.5 Estruturação 

 

Para se atingir os objetivos propostos este trabalho está estruturado em cinco 

capítulos. 

 

O primeiro capítulo, Introdução, encerra-se com este tópico e apresenta as 

principais informações sobre este trabalho. 

 

O segundo capítulo, Fundamentação Teórica, está subdividido em três 

tópicos: Liderança, Trabalho Remoto e e-Liderança, que são objeto de 

aprofundamento teórico.  

  
                                                        

1
 (https://www.roberthalf.com.br/imprensa/coordenar-equipe-remota-e-desafio-do-home-office-no-

brasil, acesso em 02/11/2015)  
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O terceiro capítulo, Metodologia da Pesquisa, apresenta os procedimentos 

metodológicos adotados para a realização desta pesquisa. 

 

O quarto capítulo, Tratamento e Análise dos Dados Coletados, contém a 

análise e a interpretação dos dados coletados.  

 

Por fim, o quinto capítulo, Considerações Finais apresenta a conclusão 

acerca do presente trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo percorrerá os campos de estudo que deram suporte à pesquisa: 

Liderança e Trabalho Remoto. 

 

 

2.1 Liderança  

 

A revisão da literatura sobre liderança contribuirá para o entendimento da 

evolução do tema até os estudos mais recentes, que apresentam uma visão mais 

abrangente, enxergando a liderança como um processo. Samartinho (2013), por 

exemplo, ressalta a importância da atual abordagem menos individualizada e mais 

ampla, entendendo liderança como um processo que se efetiva em um ambiente 

complexo e dinâmico no qual estão inseridas as organizações. 

 

A própria clarificação do conceito revela essa evolução: Hersey e Blanchard 

(1977, p.87) assim definem liderança: “Definimos liderança como um processo de 

influência nas atividades de um indivíduo ou de um grupo, nos esforços para a 

realização de um objetivo em determinada situação”. 

 

Já Maximiano (2004, p.289) define liderança como “o uso da influência não 

coercitiva para dirigir as atividades dos membros de um grupo e levá-los à 

realização de seus próprios objetivos”. 

 

Turano (2014, p.3) já apresenta a liderança enquanto processo:  

  

[...] um processo social de interação entre líderes e seguidores onde o líder 
busca influenciar e os seguidores buscam se engajar voluntariamente, por 
meio de uma associação, para buscar um determinado objetivo comum a 
todos, dentro de um determinado contexto. 

 

Samartinho (2013) traz também a questão da distinção dos conceitos de 

liderança e gestão, que será objeto de uma breve reflexão. Enquanto Hersey e  
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Blanchard (1977) defendem que a liderança é mais abrangente, sendo a gestão um 

tipo especial de liderança na busca dos objetivos da organização, ao afirmar que 

“[...] a diferença fundamental entre os dois conceitos está na palavra organização.” 

(1977, p.4), Mintzberg (1973) considera que a gestão é mais abrangente que o 

conceito de liderança.  

 

Citando Zaleznik (1992), Bennis e Nanus (1985), Samartinho sinaliza que 

liderança e gestão podem ser conceitos “qualitativamente diferentes” e “mutuamente 

exclusivos” (SAMARTINHO, 2013 p.50). Entretanto recorre a House (1995); Zaleznik 

(1997); Kotter (2001); Yukl (2002); Faria (2012); Afonso (2011); para concluir que 

estudos recentes consideram que a gestão e a liderança são processos 

“qualitativamente diferentes”, mas “não exclusivos” (Samartinho, 2013, p.51), pelo 

contrário complementares. 

 

Confirmando essa visão, Robbins (2002, p. 304) destaca que:  

 

As organizações precisam de liderança forte e administração forte para atingir 
sua eficácia ótima. No mundo dinâmico de hoje, precisamos de líderes que 
desafiem o status quo, criem visões de futuro e que sejam capazes de 
inspirar os membros da organização a querer realizar essas visões. Também 
precisamos de administradores para elaborar planos detalhados, criar 
estruturas organizacionais eficientes e gerenciar as operações do dia a dia. 

 

Assim, conforme Robbins (2002) e Samartinho (2013) pode-se afirmar que as 

organizações necessitam, a frente de suas equipes, de gestores que têm o papel de 

formular estratégias, elaborar planos de ação, gerenciar recursos, criar estruturas 

eficientes e gerenciar as operações. Entretanto, também necessitam que estes 

gestores sejam líderes, capazes de criar visões de futuro e inspirar os membros da 

organização a realizar essas visões, que estimulem e ajudem as pessoas a 

identificar e desenvolver suas potencialidades.  

 

Autores contemporâneos tais como DasGupta (2011), Tupinambá (2012), 

Samartinho (2013), Turano (2014) e Adriano e Godoi (2014) demonstram que os 

estudos de liderança não consolidaram o tema, não trouxeram um consenso, senão 

mais polêmicas e questionamentos, mantendo o desafio de se pesquisar e estudar o 

tema.  
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Em relação aos recentes desafios do processo de liderança, Gil et al (2011, 

p.30) ressaltam o trabalho remoto:  

 

Há, também, novas demandas de liderança emergentes das novas formas 
de trabalho, a exemplo de equipes virtuais e equipes distribuídas, que 
modificam as relações tradicionais do líder com seus colaboradores e 
necessitam de um novo tipo de liderança a distância e com delegação de 
função. A descrição da liderança deve transcender a enumeração 
tradicional de um conjunto de características individuais e apontar seu 
caráter diádico, compartilhado, relacional, estratégico e global, enfrentando, 
definitivamente, uma dinâmica social complexa. 

  

 Para melhor entendimento dessas novas demandas, citadas por Gil et al 

(2011), cabe um retrospecto das principais correntes de estudos sobre o tema.   

 

Por muitos anos, o estudo da liderança concentrou-se no que se pode 

denominar a primeira fase dos estudos de liderança a chamada abordagem dos 

traços, segundo a qual a existência de algumas características físicas – energia 

física, por exemplo, psicológicas e sociais garantiriam a prática e o sucesso no 

exercício da liderança.  

 

Pesquisas não comprovaram essa teoria, demonstrando que essas 

características poderiam ser encontradas em líderes e não líderes, não 

caracterizando perfil de liderança, não existindo nenhum traço universal que preveja 

a liderança. (HERSEY; BLANCHARD (1977); ROBBINS (2002), SAMARTINHO 

(2013), TURANO (2014)). 

 

Entretanto, Vader e Aliger (1986 apud Adriano; Godoi, 2014), ressaltam que 

isso não significa a total desconsideração da importância dos traços, considerando 

que, embora não sejam confiáveis para medir a eficácia, são importantes fatores 

para se predizer a percepção de liderança. 

 

A segunda fase dos estudos é a abordagem comportamental, “Vista como 

uma forma de comportamento de líder que conduz os liderados ao alcance dos 

resultados” ADRIANO; GODOI (2014, p.13). Assim, autores como Hersey e 

Blanchard (1977), Robbins (2002), Maximiano (2004), Samartinho (2013),  
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Turano (2014) Adriano e Godoi (2014), apontam comportamentos específicos 

diferenciando líderes dos liderados, que podem ser resumidos conforme o quadro 

01. 

 

Quadro 01 – Teorias Comportamentais 

Estudos da Universidade Estadual de Ohio – Stogdill (1948) 

Estrutura de iniciação:  

o quanto o líder consegue definir e estruturar 
seu papel e dos liderados na busca dos 
objetivos. 

Estrutura de consideração:  

o quanto o líder consegue estabelecer 
relacionamentos, caracterizados por confiança 
mútua e cuidados com os sentimentos. 

Estudos do Survey Research Center da Universidade de Michigan - Mann (1959) 

Orientação para o empregado:  

foco nas relações humanas, aceitação da 
individualidade, das necessidades pessoais. 

Orientação para a produção:  

foco nos aspectos técnicos do trabalho, 
enxergando as pessoas como instrumento 
para a realização dos objetivos da organização 

Managerial Grid – Blake e Mouton (1967) 

A partir dos estudos anteriores, Blake e Mouton (1967) desenvolveram o Managerial Grid, no 
qual foram localizados cinco diferentes tipos de liderança:  

• Empobrecido: esforço mínimo para fazer com que se realize o trabalho exigido. 
• Country Club: atenção às necessidades das pessoas. 
• Tarefa: organização das tarefas com mínima interferência das pessoas. 
• Meio termo: equilíbrio entre a necessidade de realização do trabalho e manutenção do 

moral das pessoas. 
• Equipe: pessoas interessadas, trabalhando com interdependência. 

 
Esse modelo apresenta “uma dimensão de atitude” segundo Hersey e Blanchard (1977, p.96), 
que o diferencia dos anteriores que sinalizavam como o líder é percebido pelo liderado. 

Fonte: pela autora, com base em: Hersey; Blanchard (1977), Robbins (2002), Maximiano (2004), 
Samartinho (2013), Turano (2014), Adriano; Godoi (2014) 

 

 

O aprofundamento dos estudos sobre liderança apontou o que parecia estar 

faltando: considerar os fatores situacionais, outras variáveis da situação que 

interfeririam no processo de liderança, dando origem à abordagem contingencial. 

Pode-se destacar: o Modelo de Fiedler, a Teoria Situacional de Hersey e Blanchard, 

a Teoria da Meta e Caminho de Robert House. 
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Em comum esses estudos indicavam que os líderes eficazes poderiam 

apresentar diferentes comportamentos em consonância com os elementos 

situacionais, na busca da eficácia dos grupos liderados (HERSEY; BLANCHARD 

(1977); ROBBINS (2002), MAXIMIANO (2004), SAMARTINHO (2013), TURANO 

(2014), ADRIANO; GODOI (2014)). 

 

A partir da década de 1970, a mudança de foco dos estudos trouxe o que 

Robbins (2002) classifica de Teorias Neocarismáticas e Samartinho (2013, p.30) as 

classifica de “... transacionais etiquetados de carismáticos, inspiracionais, 

transformacionais e visionários”, afirmando que esses estudos permitem uma visão 

mais holística da liderança.  

 

Adriano e Godoi (2014, p.7) explicam a mudança de pensamento que deu 

origem a essa era de estudos: 

 

Foi a consideração de que a liderança é um fenômeno que não se dá 
somente na pessoa ou na situação, mas que na realidade trata-se de um 
processo de interação social, em que há mútua influência, entre líderes e 
liderados. 

 

Adriano e Godoi (2014) afirmam que a Liderança Transformacional abrange a 

Liderança Carismática e as definem como um processo de influenciar os seguidores, 

comprometendo-os com a missão, estratégias e metas.  

 

Esses mesmo autores, bem como Samartinho (2013), sugerem que a 

Liderança Transformacional – que se caracteriza por oferecer consideração 

individualizada e estímulo intelectual ao liderado - vai além da Transacional, que 

recebe críticas por estabelecer um processo de trocas, com base no cumprimento 

das obrigações (ADRIANO; GODOI, 2014). A Liderança Transformacional, consegue 

produzir resultados que vão além das expectativas e promovem a satisfação dos 

trabalhadores. 

 

Segundo Gil et al (2011, p.39) a Liderança Transformacional  
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[...] propõe que os líderes motivem seus seguidores para atuarem além de 
suas próprias expectativas e os ajudem a obter alta eficiência inspirando 
com a visão articulada pelo líder, altos níveis de comprometimento do 
grupo. 

 

Gil et al (2011), Samartinho (2013) e Turano (2014), citam ainda o que 

chamam de novas formas de liderança: Liderança Autêntica, Liderança Cognitiva, 

Liderança em Complexidade e Liderança Partilhada. 

 

Fonseca et al (2014, p.295) resumem assim essas novas formas de liderança 

que denominam:  

 

temas emergentes que têm despertado a atenção dos pesquisadores: 
 
a) a relação entre liderança e a teoria da complexidade; 
b) liderança compartilhada, estado no qual os membros da equipe lideram 

uns aos outros coletivamente; 
c) perspectivas centradas no liderado e na sua percepção sobre o líder; 
d) liderança servil, caracterizada por comportamentos do líder que o 

coloquem a serviço dos liderados; 
e) liderança espiritual, que envolve a criação de um ambiente de amor 

altruísta, cuidado e apreciação por si mesmo e pelo outro; 
f) liderança virtual, processo decorrente da gestão de equipes virtuais, 

cujos integrantes podem trabalhar em locais e horários diferenciados; 
g) liderança autêntica, caracterizada por um padrão de comportamentos 

gerenciais éticos e transparentes ... 
 

Dentre as denominadas “novas formas de liderança” Fonseca et al (2014, 

p.295) a citada no item f: liderança virtual, evidencia mais uma vez a oportunidade 

de se contribuir para as pesquisas sobre a liderança a distância.  

 

Reforça essa evidência a afirmativa de Samartinho (2013, p.47) sobre a 

chamada e-Liderança: 

 

É aceito, pela comunidade acadêmica e científica, que mais estudos são 
necessários para compreender melhor o paradigma da e-Liderança e as 
formas de relacionamento e de atuação do líder e das e-Teams no seio dos 
ambientes virtuais, que vieram para ficar com a era da globalização. 

 

Para efeito deste estudo, serão utilizados os termos: 
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� e-Liderança para referenciar o processo de liderança, nesse novo paradigma 

citado; 

 

� e-Lider para o indivíduo que atua como líder de equipes não presenciais  

 

Ao encerrar esta sessão cabe referência à denominada Liderança em 

Complexidade que remete às organizações do século XXI, que atuam na Sociedade 

da Informação. Segundo Avolio et al (2009), pode-se afirmar que a liderança é vista 

como um sistema dinâmico, interativo e imprevisível, no qual líderes e liderados 

interagem em redes complexas tendo o feedback como a ferramenta para 

disseminar conhecimento, aprendizagem e adaptação a mudanças. 

 

 

2.1.1 Competências do líder 

 

Para se discutir as competências do líder faz-se necessário um breve resumo 

do pensamento das linhas americana e francesa sobre competência, chegando aos 

autores brasileiros precursores dos estudos sobre o tema no País, cujas obras são 

referências para os pesquisadores. Pode-se afirmar que o artigo “Testing for 

competence rather than intelligence”, de David McClelland, da Universidade de 

Harvard, em 1973, propondo a substituição dos testes de inteligência por análises de 

competências, trazendo o conceito de forma estruturada para a realidade 

organizacional, deu início aos estudos sobre competências. 

 

 O autor diferencia competência e aptidões – talento natural do indivíduo e que 

pode ser aperfeiçoado - de habilidade – aplicação na prática do talento - e do 

conhecimento – o que se precisa saber para o desempenho de uma tarefa - 

afirmando que a competência é uma característica subjacente ao indivíduo e que 

pode ser relacionada com desempenho superior (FLEURY;FLEURY, 2003) 

 
Sarsur (2007, p.73), citando McClelland (1973): 
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[...] a competência é considerada como uma característica subjacente 
relacionada com um desempenho superior na realização de uma tarefa. 
Algo do indivíduo que foi denominado de “estoque”, como aquilo que ele 
possuía em termos de repertório individual. 

 

Os autores americanos sinalizam a importância de se alinhar esse repertório 

individual às necessidades definidas pelos cargos que compõem a estrutura da 

organização, que segundo Fleury e Fleury (2003, p.3) “Nesta linha, a gestão por 

competência é apenas um rótulo mais moderno para administrar uma realidade 

organizacional ainda fundada nos princípios do taylorismo-fordismo.” 

  

 Fleury e Fleury (2003); Maior (2005); Sarsur (2007) destacam importantes 

características sobre a denominada corrente americana de estudos sobre 

competência: 

 

a) Os principais autores que marcaram a literatura americana sobre o tema 

competência foram: Boyatzis (1982), Woodruff (1991), Spencer e Spencer, 

(1993), McLagan (1996), Mirabile (1997). 

 

b) Consideram três dimensões para o entendimento das competências: 

 

� Saber: informações, conceitos e conhecimentos necessários. 

 

� Saber fazer: habilidade de aplicar o conhecimento na prática, garantindo 

desempenho superior. 

 

� Querer fazer: envolve atitude: as motivações, as iniciativas pessoais e a 

vontade de realizar, que é influenciada pelos valores, crenças e pela 

autoimagem. 

 

 Assim para os estudiosos americanos as competências são vistas como 

inputs: “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que afetam o 

desempenho do indivíduo” (FLEURY; FERNANDES, 2007, p.105) 
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c) Classificam as competências em: 

 

 hard competências, que envolvem os conhecimentos e as habilidades que o 

indivíduo necessita para atingir a eficácia em seu trabalho. Essas competências 

podem ser adquiridas por meio de ações de desenvolvimento; 

 

 soft competências, que envolvem comportamentos, traços de personalidade e 

motivos, não são direcionados especificamente para uma atividade e podem ser 

úteis nas mais diversas situações do trabalho. 

 

A denominada corrente francesa surgiu nos anos 1970 e procurava associar 

competências e saberes, entretanto a literatura francesa dos anos 1990 procurou ir 

além do conceito de qualificação. (FLEURY; FLEURY, 2003). 

 

Segundo Sarsur (2007, p.73): 

 

O deslocamento do foco sobre o “estoque” de conhecimentos proposto 
originalmente por McClelland (1973), para a forma como o indivíduo 
mobiliza seu repertório de conhecimentos e habilidades em determinado 
contexto, foi proposto inicialmente por Le Boterf (1995b).  

 

Le Boterf (1995), juntamente com Zarifian (2001) e Geffroy e Tijou (2002) são 

os principais representantes da denominada corrente francesa, que tem como 

algumas de suas características: 

 

a) entender as competências como outputs, ou seja a competência é demonstrada 

a partir do momento em que o indivíduo atinge ou supera os resultados 

desejados; 

 

b)  classificar as competências em Savoir -  competências teóricas; Savoir-faire  - 

competências práticas e Savoir-être competências sociais e comportamentais 

 

c)  enxergar o trabalho como o prolongamento direto da competência mobilizada, 

ao invés de um conjunto de tarefas associadas a determinado cargo; 
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d)  enxergar competência como uma inteligência prática, apoiada em 

conhecimentos e que se transformam em função do contexto e da complexidade 

da situação. 

 

No Brasil, Dutra (2004) e Fleury e Fleury (2003), encontram um equilíbrio 

entre as duas correntes de pensamento sobre competências e Fleury (2002, p.20), 

assim define competência: 

 

Competência é um saber agir responsável e reconhecido que implica 
mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que 
agregue valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

 

 Pode-se observar que a definição considera que a competência agrega valor 

não só ao negócio, mas também ao indivíduo, podendo se estender à sociedade.  

 

 Dutra (2011) incorpora à competência o conceito de “entrega”, ao adicionar 

complexidade e espaço ocupacional, definindo como inputs os conhecimentos, 

habilidades e atitudes e como outputs a agregação de valor. Ou seja, a 

competência, somente se efetiva com a entrega, que está ligada à capacidade e à 

contribuição, sendo inclusive mais perene que o resultado, que pode ser pontual e 

sofrer a influência de outros fatores. 

 

Competência é colocar em prática o que se sabe em determinado contexto, 
marcado geralmente pelas relações de trabalho, cultura da Empresa, 
imprevistos, limitações de tempo e de recursos, etc. Nessa abordagem, 
portanto, podemos falar de competências apenas quando há competência 
em ação, traduzindo-se em saber ser e saber mobilizar o repertório 
individual em diferentes contextos. (DUTRA 2011, p.30) 

 

Em 1995, Hamel e Prahalad apresentam o conceito de core competence 

trazendo o conceito para a dimensão organizacional, que também merecerá breve 

abordagem, para melhor entendimento da origem das competências individuais de 

liderança, que são objeto deste estudo. Os autores consideram a competência na 

dimensão organizacional como o conjunto de conhecimentos, habilidades, 

tecnologias, sistemas físicos e gerenciais inerentes a uma organização, que define a 

vantagem competitiva de uma organização. 
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Segundo Ruas (2005) as Competências Organizacionais podem ser 

classificadas como a seguir. 

 

Quadro 02 – Competências Organizacionais 

Básicas Contribuem decisivamente para a sobrevivência da organização. 

Seletivas 
Contribuem para a diferenciação da organização em seu mercado. Viabilizam 
posicionamentos bem sucedidos de mercado. 

Essenciais 
De difícil imitação, contribuem ao pioneirismo, à diferenciação e à liderança da 
organização em múltiplos mercados. 

Fonte: adaptado de Ruas (2005) 
  

As Competências Organizacionais apresentam relação íntima com o objetivo 

estratégico, sendo a base para a definição das competências individuais e ambas 

deverão estar sempre alinhadas (DUTRA, 2011). 

 

Fleury e Fleury (2001) validam esse alinhamento, apresentando as 

competências em três grandes blocos:  

� competências técnicas profissionais, específicas para a execução de uma tarefa;  

� competências sociais, necessárias para a interação com as pessoas; 

� competências de negócios, necessárias para a compreensão do negócio e seu 

contexto. 

 

Mascarenhas (2008) assim representa a inter-relação das competências 

organizacionais e individuais. 

 

Figura 1 – Inter-relação das competências organizacionais e individuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Mascarenhas, A. O. (2008) 
  

Intenção estratégica Visão Missão 

Competências Organizacionais 

(básicas, seletivas, essenciais) 

Competências individuais/ 

gerenciais 
Competências funcionais 

(grupos/áreas) 
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 As competências individuais necessárias para o e-Líder serão objeto deste 

estudo em comparação com a liderança presencial, o que exige referenciar as 

competências apontadas pela teoria para os lideres presenciais e para o e-Líder.  

 

Cabe ressaltar que será adotado o princípio que liderar e gerir são conceitos 

que se complementam e não se excluem e assim podem ser associados a um 

mesmo indivíduo, considerando que como líder deve ser capaz de gerir e como 

gestor deve ser capaz de liderar. (SAMARTINHO, 2013) 

 

Assim cabe citar Hersey e Blanchard (1977) que se referem a três grandes 

áreas de habilidades gerenciais:  

 

� habilidade técnica – necessária para a realização das atividades 

específicas; 

 

� habilidade humana – que envolve a interação com os liderados; 

 

� habilidade conceitual – que também pode ser denominada administrativa, 

e envolve a compreensão do negócio e a administração dos recursos, na 

busca dos objetivos da organização. 

 

A representação gráfica apresentada na figura 2 demonstra a variação da 

necessidade dessas habilidades, em função da posição gerencial na estrutura 

organizacional. Observa-se que, à medida que se alcança posições mais 

estratégicas, as habilidades conceituais ou administrativas são mais exigidas. Por 

outro lado, o grande denominador comum é a habilidade humana necessária com a 

mesma intensidade em todos os níveis.  
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PERNAMBUCANAS
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DIREÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
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Figura 2: Áreas de habilidades do líder 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de Hersey; Blanchard (1977, p.7) 

 

Considerando-se a evolução dos estudos sobre competências e liderança 

abordadas até o momento, pode-se inferir que as habilidades conceituais e 

administrativas seriam de domínio do papel do gestor, enquanto que a habilidade 

humana seria do papel de líder. 

 

Já Moscovici (2001) afirma que “O comportamento gerencial eficaz inclui 

competência técnica e competência interpessoal”, dando ênfase à competência 

interpessoal e na figura 3 pode-se ver como a autora representa os componentes do 

comportamento do líder. 
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Figura 3: Componentes do comportamento gerencial 

 
Fonte: Moscovici (2001, p.171) 
 

A autora ressalta que há algumas características pessoais que facilitam o 

desempenho do líder, embora não garantam sua eficácia. Afirma ainda, que ao se 

deslocar o foco do líder para a liderança, o objetivo do estudo passa a ser a relação 

líder e liderado, o que fortalece a necessidade do desenvolvimento da competência 

interpessoal. 

 

 A competência interpessoal também aparece em destaque em estudo mais 

recente: Freitas Junior e Klein (2014) realizaram uma revisão bibliográfica, buscando 

identificar atributos da competência de liderança e apresentaram a síntese 

apresentada no quadro 03. Cabe observar que ao apresentar o que denominam 

Síntese dos Atributos, três entre eles estão relacionados à competência 

interpessoal:  

� Relacionamento (interna e externamente);  

 



37 

 

� Resiliência/Adaptação face às mudanças;  

� Estimular (para que o liderado se motive)  

 
 
Quadro 03 - Síntese dos atributos da competência de liderança 

Autor Atributos da competência do líder destacados 
pelos autores 

Síntese dos atributos 

Bennis (1996) 

Visão sistêmica 
Paixão 
Integridade (sinceridade e maturidade) 
Curiosidade 
Audácia 

  
 
 
 
  
1.Relacionamento  
(interna e externamente) 
 
 
 
 
 
2.Resiliência/ Adaptação 
face às mudanças 
 
 
 
 
 
3.Decisão 
 
 
 
 
 
4.Estimular (para que o 
liderado se motive) 
 
 
 
 
 
 5.Planejamento e Visão 
Sistêmica (estratégica) 

 

 
Vries (1997) 

Consciência e energia 
Inteligência 
Domínio e autoconfiança 
Sociabilidade 
Abertura às experiências 
Conhecimento de tarefas relevantes 
Estabilidade emocional 

Bergamini e 
Coda (1997) 

Carisma do líder  
Capacidade de estimular ou inspirar (motivação) 
Capacidade estimular a inteligência e criatividade 
dos liderados na solução de problemas 
Dedicação individualizada aos liderados 

Bennis  e 
Nanus(1998) 

Adaptação às  práticas  organizacionais  diante de 
mudanças ambientais 
Conduzir as mudanças 
Delegar poder aos empregados 
Quebrar barreiras que fortalecem a resistência a 
mudanças 

Rowe, (2002)  Tomador de decisões 

Rochlin (2005)  Gestor de riscos 

Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2005) 

Antecipar e vislumbrar 
Manter a flexibilidade  
Capacitar outros a criar chances de estratégia 

Porter e Kramer 
(2006) Vinculador entre a sociedade e a empresa 

Gardner (2006) Capacidade de relacionamento  
(conhecer seus liderados) 

Ancona(2007) Capacidade de superação 

Botha e Claassen 
(2010) 

Liderar e decidir 
Apoiar e colaborar 
Interagir e apresentar 
Análise e interpretação 
Criar e conceituar 
Organização e execução 
Adaptação e enfrentamento 

OCDE (2005) 

Capacidade de apresentar ideias e ouvir as dos 
outros 
Uma compreensão da dinâmica de debate e na 
sequência de uma agenda 
Capacidade de construir alianças táticas 
Capacidade de negociar 
Capacidade de tomar decisões face a diferentes 
pareceres 

Fonte: Freitas Júnior;Klein (2014) 
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Santos, Rocha-Pinto e Guimarães (2014) realizaram estudo para investigar os 

fatores intervenientes na formação do que denominam competências gerenciais.  

Para tanto, conduziram pesquisa com 14 profissionais que estavam no Banco de 

Potenciais de Gerentes na Unidade de Serviços Compartilhados, de uma empresa 

brasileira do ramo de energia. 

 

No quadro 04, os grupos 1, 2 e 3 apresentam as competências conforme a 

empresa entende o papel gerencial: gerir pessoas, processos e negócios. No grupo 

4 aparecem as denominadas competências transversais que impactam na gestão de 

pessoas, de processos e de negócios. Estas competências segundo Cheetham e 

Chivers (1998) são também denominadas transcompetências. 

 

Quadro 04 Competências Reveladas pelos Entrevistados 

Grupo 1 
Gestão de Pessoas 

Grupo 2 
Gestão de Processos 

 

Grupo 3 
Gestão de Negócio 

 

Grupo 4 
Competências 

Transversais de 
Gestão 

Capacidade de Gestão 
de Pessoas 
 
Liderança 
 
Empatia 
 
Trabalho em Equipe 
 
Capacidade de 
Relacionamento 
Interpessoal 

Capacidade de Gestão 
de Processos 
 
Capacidade de 
Planejamento 
 
Capacidade de 
Organização 
 
Objetividade 
 
Capacidade Redução 
de Custos e 
Otimização 

Capacidade de Gestão 
de Negócios 
 
Foco no Cliente 
 
Empreendedorismo 
 
Capacidade de obter 
resultados 
organizacionais 
 
Capacidade de 
articulação política 

Capacidade de 
Negociação 
 
Capacidade de 
Decisão 
 
Flexibilidade 
 
Criatividade/Inovação 
 
Visão sistêmica 
 
Capacidade de agir de 
forma Proativa 
 
Resiliência 
 
Disciplina 
 
Atenção a detalhes 
 
Iniciativa 

Fonte: Santos, M.R.;Rocha-Pinto, S.R; Guimarães, M.I.P (2014) 
 

 

Os resultados dos estudos apresentados focaram o líder presencial e esse 

estudo deve responder à questão sobre quais seriam as competências necessárias 

para a e-Liderança. 
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Não há como estudar o tema sem referenciar os fatores que interferem no 

exercício de liderança, tais como os abaixo citados por HERSEY E BLANCHARD 

(1977), MOSCOVICI (2001), DASGUPTA (2011), SAMARTINHO (2012), SANTOS et 

al (2014).  

 

� Exigências do trabalho a ser executado; 

� características da organização; 

� cultura e ambiente organizacional; 

� personalidade e expectativas do líder;  

� personalidade, expectativas e nível de maturidade dos liderados; 

� expectativas dos níveis superiores; 

� pressão por resultados; 

� uso mais ou menos intensivo de tecnologia. 

   

E o referido uso mais ou menos intensivo da tecnologia remete a tecnologia como 

mediadora da relação líder e liderado, a principal característica da liderança no 

trabalho remoto, que será o tema da próxima seção. 

 

2.2 Trabalho Remoto.  

 

Nesta seção, a partir dos estudos mais recentes sobre o tema, pretende-se 

apresentar conceito e características do chamado trabalho remoto, suas vantagens 

e desvantagens para os indivíduos, para as organizações e para a sociedade, com 

ênfase na figura do líder de trabalhadores remotos. 

 

O trabalho remoto, segundo a SOBRATT (Sociedade Brasileira de 

Teletrabalho e Teleatividade) é todo aquele executado fora do ambiente da empresa 

com uso de tecnologia de informação e da comunicação (TIC).  

 

Mello (2011, p.35) ressalta: “Esta modalidade de trabalho remota, ou seja, 

fora das instalações empresariais quando executada com a utilização das TICs, 

passou a ser chamada de teletrabalho.” 
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Já na década de 1990, a respeito da virtualização das empresas, Levy (1996, 

p.18) afirma: 

 

A organização clássica reúne seus empregados no mesmo prédio ou num 
conjunto de departamentos. Cada empregado ocupa um posto de trabalho 
precisamente situado e seu livro de ponto especifica os horários de 
trabalho. Uma empresa virtual, em troca, serve-se principalmente do 
teletrabalho; tende a substituir a presença física de seus empregados nos 
mesmos locais pela participação numa rede de comunicação eletrônica e 
pelo uso de recursos e programas que favoreçam a cooperação. 
 

Chesnais (1996), na mesma época afirma que a flexibilização é uma realidade 

do capitalismo global, que está envolvendo todos os países e gerando alternativas 

para as organizações se instalarem em diversos países pelo mundo, buscando 

manter serviço que atenda às expectativas com o menor custo salarial. 

 

Mello (2011) considera o crescimento do teletrabalho como símbolo da 

transição da sociedade industrial para a sociedade de informação e Venco (2015) 

afirma que o trabalho realizado fora do espaço físico da empresa com o apoio da 

telemática - associação das técnicas de telecomunicações com as técnicas da 

informática - é uma situação distinta das existentes na sociedade industrial, 

ressaltando:  

 

Podemos dizer que o capitalismo, para alcançar índices mais elevados de 
lucratividade, faz amplo uso da telemática a fim de superar barreiras 
espaciais e temporais (2015, p.28) 

 

Mello (1999) e Nogueira e Patini (2012) ressaltam que há outros termos 

comumente utilizados como sinônimos de teletrabalho, embora alguns autores 

façam ligeiras diferenciações. 
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Quadro 05 - Termos utilizados como sinônimos de Teletrabalho 

Trabalho Remoto 

Segundo a SOBRATT (Sociedade Brasileira de Teletrabalho e 
Teleatividade) tem o mesmo significado que Teletrabalho. 
Entretanto, Nogueira e Patini (2012, p.26) ressaltam que: “...nem 
todo trabalho remoto poderia ser classificado como teletrabalho, 
porque o mesmo pode ser realizado dentro das dependências da 
empresa.” 

Telecommuting 

Termo criado por Jack Niles em 1976, no livro “The 
Telecommunications Transportation Trade-Off” e se refere ao 
processo de levar o trabalho aos empregados em vez de levar 
estes ao trabalho. Refere-se também a atividade periódica fora da 
empresa um ou mais dias por semana e à substituição parcial ou 
total das viagens diárias do trabalho pelas TICs. 

 
Virtual Office 

 
ou 

 
Escritório Virtual 

Local de trabalho onde o trabalhador tem a sua disposição tudo o 
que necessita para trabalhar (telefone, notebooks, acesso a 
internet, etc.). Ou seja, o local de trabalho dissociado de tempo e 
lugares específicos, podendo ser: a residência do trabalhador, as 
salas de espera de aeroportos, a recepção de um cliente, 
restaurantes e cafés. 

Home Office 
 

ou 
 

Escritório em casa 

Pressupõe uma estrutura de escritório – móveis, materiais e 
equipementos - montada em casa, com acesso a Internet, a rede 
interna da empresa, incluindo os sistemas operacionais 
necessários para o exercício da atividade. A adoção dessa 
modalidade também é flexível: o profissional pode trabalhar todos 
os dias em home office ou intercalando com alguns dias da 
semana na empresa e outros em casa. 

Telework Termo equivalente ao teletrabalho, utilizado na Europa,  
Fonte: pela autora com base nos estudos de Mello (1999) e Nogueira; Patini (2012). 

 

Segundo Zanolini Neto (2016) o termo Telework deu origem aos termos 

regionais: 

• Smart Working (Inglaterra);  

• Télétravail (França);  

• Telearbeit (Alemanha);  

• Telelavoro (Itália);  

• Teletrabajo (Espanha). 

 

Apresenta ainda outras denominações que são utilizadas: 

• trabalho em rede – networking; 

• trabalho à distância - remote working; 

• trabalho móvel - mobile work;2 

• trabalho flexível  - flexible working  

  

                                                        
2
 www.pesquisahomeoffice.com.br,  acessado em  28/06/2016 
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Trabalho remoto será o termo adotado neste estudo e envolverá 

trabalhadores que executam seu trabalho em casa, em centros satélites ou alocados 

em empresas clientes. Envolverá também aqueles que trabalham de forma 

tradicional, mas estão longe de seu gestor por estarem em prédios, cidades, estados 

e até países diferentes daquele em que está alocado seu líder. 

 

Mello (1999) e Nogueira e Patini (2012) ressaltam que o fundamento dessas 

novas formas de trabalho está no conceito de trabalho flexível, que incorpora a 

flexibilidade de horário e local de trabalho, de processo e organização do trabalho, 

de salário e de qualificação. Incorpora ainda a flexibilização do contrato de trabalho, 

que segundo CHESNAI (1996, pg 35): 

 

[...]apesar das grandes diferenças que houve (e ainda há) entre os 
principais países capitalistas, o modelo americano e inglês, com eixo na 
desregulamentação e flexibilização dos contratos de trabalho, vem 
ganhando terreno regularmente.  

 

Ambrosio (2013) destaca ainda a flexibilidade quanto à forma como o 

teletrabalho é empregado.  

 

Quadro 06 – Formas como o teletrabalho é empregado 
Forma Descrição 

Ocasional 
Períodos em que o trabalhador executa suas tarefas de casa com a 
permissão de seus superiores. Duração de poucos dias 

Hoteling 

Reserva de um espaço de trabalho dentro do escritório durante os 
dias em que se está presente no ambiente físico. O lugar não é 
marcado, podendo variar diariamente conforme a disponibilidade. 

Home-based 
O único escritório do funcionário está localizado em sua casa, 
havendo mobilidade para realizar visita aos clientes. 

Totalmente móvel 
O trabalho é totalmente realizado em equipementos móveis, como 
telefones celulares e laptops, não havendo escritórios físicos.  

Fonte: Cascio (2003) apud Ambrosio ( 2013) 
 

Em meio às polêmicas sobre os benefícios para a empresa e para os 

empregados e as ameaças para as conquistas sociais dos trabalhadores, o trabalho 

remoto chega ao Brasil a partir da década de 1990:  
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No caso brasileiro, a partir da década de 1990, com a intensificação da 
globalização e dos processos de reestruturação produtiva, o trabalho 
remoto passa a ser uma realidade e, assim como o trabalho flexível, tem 
sido entendido duplamente, ora como oportunidade, para redução de custos 
e agilização dos negócios, ora como, ameaça às cláusulas essenciais da 
proteção do trabalho. (NOGUEIRA;PATINI, 2012, p.124) 

 

Estudos e pesquisas confirmam o crescimento dessa forma de trabalho, no 

Brasil e no mundo. Mello (2011), por exemplo, apresenta estudo realizado em 2009, 

pela Microsoft SMB Insight Report sobre a crença no aumento do trabalho remoto.  

 

Quadro 07 – Crença no crescimento do trabalho remoto 

Países 
Percentual de empresas que acreditavam no  

aumento do trabalho remoto 
Brasil   49,6% 
Canadá 72% 
Estados Unidos 69% 
França 24% 
Reino Unido 63% 

Fonte: elaborado pela autora com base nas informações de Mello (2011, p.27) 

 

Essa crença foi confirmada como se pode observar nos resultados da 

pesquisa realizada, em 2016, pela SAP Consultoria com o apoio da SOBRATT, na 

qual se identificou que:  

 

Quadro 8: Empresas praticantes de teletrabalho em suas diferentes modalidades  
País Percentual 

Brasil 68% 
Estados Unidos (3) 85% 
Canadá (4) 85% 
França (3) 77% 
Alemanha (3) 77% 

Fonte: elaborado pela autora com base nas informações de www.pesquisahomeoffice.com.br 

 
No Brasil, participaram da pesquisa 325 empresas, sendo 93% do setor 

privado e 07% do setor público, o que representou um crescimento de 47% de 

participações em relação à pesquisa semelhante realizada em 2014. Dentre essas, 

120 empresas já praticam ou estão em processo de implantação de processo formal 

de trabalho remoto. 

  

                                                        
3
 Estudo Trends in Workplace Flexibility – WorldatWork 2015 

4
 Estudo Workplace of the future – Polycom 2015 
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Entre as empresas que adotaram a prática 80% o fizeram nos últimos 5 anos 

e 37% adotam a modalidade home office. O quadro 09 apresenta principais 

características das empresas com maior representatividade. 

 

Quadro 09 – Características das empresas com maior representatividade 
Ramo de Atividade Participação 

Indústria de Transformação 36% 
Serviços 27% 
Manufatura 29% 

Tipo Participação 
Multinacional 58% 
Nacional 42% 

Localização Participação 
Sudeste 85% 
Sul 10% 

Número de funcionários Participação 
Até 100 
101 a 1.000 
1.001 a 5.000 
5.001 a 10.000 
10.001 a 20.000 
Acima de 20.000 

17% 
43% 
27% 
4% 
4% 
5% 

Faturamento (US$) Participação 
Até 100  
101 a 500  
501 a 1.000  
1001 a 2.500  
Acima de 2.500  

32% 
28% 
5% 
9% 
25% 

Fonte: pela autora com base nas informações de www.pesquisahomeoffice.com.br 

 

Foi apenas em 2011, que a legislação brasileira procurou adaptar-se a essa 

nova realidade: 

  [...] viu--se o legislador nacional levado a modificar a redação que já 
vigia há quase 70 anos, adotando uma redação que mais se aproxima dos 
dias atuais, fazendo-o nos termos da modificação trazida pela Lei 12.551, 
de 15 de dezembro de 2011, conforme segue: 

  
Art. 6°. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à 
distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de 
emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se equiperam, para fins de subordinação 
jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio. (MELLO; FERREIRA, 2012, p. 716).  

 

Mello e Ferreira (2012) ressaltam que a nova legislação brasileira é 

“adequada e oportuna” e acreditam que eliminará mitos e medos, que possam estar 

presentes impedindo a implantação do trabalho remoto pelas empresas. Observação  
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pertinente ao se identificar que 90% das empresas que ainda não adotaram a prática 

colocam as questões legais como uma das barreiras para a adoção, pesquisa 

realizada, em 2016, pela SAP Consultoria com o apoio da SOBRATT. 

 

Estudos recentes de Paradella e Peeters (2001), Leite e Albuquerque (2009), 

Mello (2011, 2012), Nogueira e Patini (2012), apontam vantagens e riscos do 

trabalho remoto tanto para as organizações quanto para os trabalhadores que serão 

apresentados a seguir. 

 

 O Quadro 10 apresenta, segundo Paradella e Peeters (2001), Leite e 

Albuquerque (2009), Mello (1999, 2011), Nogueira e Patini (2012), as vantagens e 

desvantagens do trabalho remoto para os indivíduos. 

 

Quadro 10 – Vantagens e desvantagens do trabalho remoto para os indivíduos 
PARA OS INDIVIDUOS 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Maior flexibilidade de horário.  Tendência a trabalhar mais. 

Maior facilidade para conciliar vida familiar 
e dedicação ao trabalho 

Desmobilização do trabalhador enquanto 
classe. 

Possibilidade de adaptação do trabalho ao 
biorritmo. 

Redução do contato social provocando 
sensação de isolamento. 

Aumento das possibilidades de trabalho 
para pessoas com dificuldade de 
locomoção e idosos. 

Necessidade de adaptação do indivíduo e da 
família para integrar o trabalho à vida 
cotidiana da família. 

Aumento das possibilidades de trabalho 
para pessoas que precisam cuidar de 
familiar doente. 

Perda de algumas facilidades oferecidas pela 
empresa, tais como ambiente planejado para 
o trabalho, uniformes, salas de relaxamento, 
sistemas de segurança. 

Ausência de desgaste físico com 
locomoção. 

 

Economia de tempo e custo com 
locomoção. 

 

Maior autonomia no trabalho.  

Fortalecimento das decisões e inciativas 
individuais no trabalho 

 

Possibilidade de atender seus clientes 24x7  

Fonte: elaborado pela autora com base nos estudos de Paradella; Peeters (2001), Leite; Albuquerque 
(2009), Mello (2011, 2012), Nogueira; Patini (2012). 
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Embora autores como Paradella e Peeters (2001) e Nogueira e Patini (2012) 

ressaltem a precarização do trabalho, como a grande desvantagem para o 

trabalhador, pode-se observar nos estudos acima um grande número de vantagens, 

que apontam principalmente para a qualidade de vida. Pesquisa conduzida por 

Tremblay (2002), no Canadá, demonstrou que, principalmente para as mulheres, a 

qualidade de vida foi considerada uma dimensão importante no trabalho remoto. 

 

Nogueira e Patini (2012, p.125) ressaltam ainda a necessidade por parte dos 

indivíduos - líder ou liderados - de “adaptação às formas de trabalho exigidas pelo 

mercado globalizado e pelos processos de reestruturação organizacional”. Mello 

(1999;2013) também aborda a questão, inclusive sobre a adaptação da família 

quando na modalidade home office. 

 

[...] haverá um período de adaptação e momentos difíceis quando se 
começa a adotar o teletrabalho até que ele se torne rotina. (MELLO, 1999 
p.34) 

 

Samartinho (2013, p. 63) ao explicar o paradigma da e-Liderança também se 

remete a questão: 

 

[...] adaptação das equipes às novas características organizacionais. – O 
dilema é, como manter o foco, a orientação, numa direção comum e, ao 
mesmo tempo, reajustá-la face às constantes mudanças a que a 
organização está sujeita. 

 

 O Quadro 11 apresenta, segundo Paradella e Peeters (2001), Leite e 

Albuquerque (2009), Mello (1999, 2011), Nogueira e Patini (2012), as vantagens e 

desvantagens do trabalho remoto para as organizações. 
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Quadro 11 – Vantagens e desvantagens do trabalho remoto para as organizações 
PARA AS ORGANIZAÇÕES 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Redução dos investimentos em espaço físico 
e em mobiliário  

Rever a cultura de poder de controle sobre o 
processo para controle de resultados 

Redução dos custos de manutenção 
Resistência cultural de trabalhadores em se 
distanciar do ambiente organizacional, que 
consideram valorização social e poder.  

Redução dos inconvenientes no horário do 
rush. 

Risco de segurança de dados e informações. 

Aumento da produtividade do trabalhador 

Aumento da produtividade pode ser aparente 
apenas gerado por aumento do tempo de 
trabalho podendo provocar efeito contrário com 
o passar do tempo.  

Melhoria da imagem junto aos clientes e 
sociedade. 

Trabalho pode ser atrativo apenas para 
profissionais autodisciplinados e 
automotivados. 

Ampliação da área geográfica para processo 
seletivo 

Dificuldade em encontrar profissionais com o 
perfil adequado para o trabalho remoto. 

Maior facilidade para preenchimento da cota 
para portadores de necessidades especiais.  

Menor índice de absenteísmo  

Redução dos níveis hierárquicos 
intermediários 

 

Otimização dos mecanismos e ferramentas 
de gestão do conhecimento 

 

Fator de atração e retenção de talentos.  

Fonte: pela autora com base nos estudos de Paradella; Peeters (2001), Leite; Albuquerque (2009), 
Mello (1999, 2011), Nogueira; Patini (2012). 

  

 Entre as 325 empresas que participaram de pesquisa realizada em 2016, 

pela SAP Consultoria com o apoio da SOBRATT 54% identificaram a produtividade 

como ganho obtido com a implantação da prática. Outras 85% identificaram o 

aumento da satisfação e engajamento de colaboradores. 

 

Esses estudos demonstram que o trabalho remoto traz ganhos também para 

as organizações, que terão vários desafios a enfrentar. Segundo Mello (2012) os 

desafios são típicos de inovações, que provocam mudanças comportamentais não 

só nos indivíduos, mas também nas ações das organizações e nas questões 

jurídicas que regulamentam o trabalho.   
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 Entre tais desafios, cabe destacar a captação de profissionais no mercado: se 

por um lado abre-se um espaço geográfico maior para recrutar profissionais, por 

outro o processo seletivo pode ser mais complexo, em função da necessidade de se 

identificar características e competências específicas para os trabalhadores remotos. 

(PARADELLA; PEETERS (2001), LEITE; ALBUQUERQUE (2009), MELLO (2011, 

2012), NOGUEIRA; PATINI (2012)) 

 
 Algumas características e competências citadas pelos autores para o 

trabalhador remoto:  

• autodisciplina,  

• organização,  

• focado em atingir metas,  

• comunicação,  

• não demandar muita supervisão,  

• facilidade de adaptação,  

• sabe definir prioridades,  

• gerenciar o próprio tempo. 

 

Recente estudo da SAP Consultoria (2016), também levantou o 

comportamento esperado dos trabalhadores remotos em home office, pelas 

empresas que adotam a prática.  

 

Quadro 12 – Comportamento esperado dos trabalhadores remotos em home office 
Comportamento esperado Percentual das empresas que apresentaram a expectativa 

Nível de independência 80% 

Aspectos tecnológicos 58% 

Compreensão de seu trabalho 54% 

Produtividade 51% 
Fonte: adaptado de SAP Consultoria (2016) 

 

 Uma vez selecionados e contratados, há que se oferecer condições de 

trabalho adequadas, a propósito das quais Mello (1999), apresenta um modelo de 

infraestrutura utilizado por uma empresa multinacional, demonstrando que a atuação  
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do trabalhador remoto ficava facilitada tanto pelos recursos tecnológicos oferecidos, 

por exemplo, hardware e softwares, quanto pela simplificação da burocracia. Os 

funcionários não precisavam, por exemplo, ir até empresa para solicitar reembolso 

de despesas ou mesmo para receber o dinheiro. 

 

Acredita-se que o trabalho remoto beneficie não só os indivíduos e as 

organizações em especial, mas também a sociedade de modo geral. Paradella e 

Peeters (2001), Leite e Albuquerque (2009), Mello (2011, 2012), Nogueira e Patini 

(2012), citam vantagens para a sociedade, tais como:  

 

• redução da concentração urbana e da poluição; 

 

• melhorias na mobilidade urbana; 

 

• geração de empregos nas zonas rurais, de difícil acesso aos polos urbanos; 

 

• contribuição para inclusão social ao criar condições para as pessoas com 

dificuldade de locomoção; 

 

• alívio da pressão sobre infraestrutura de transporte. 

 

Masi (1999) resume muito bem essa contribuição ao afirmar que o profissional 

que trabalha de casa, promove benefícios não somente para si mesmo, como fugir 

dos problemas de locomoção ou ter mais tempo para a família, mas contribui para 

melhoria do transito, beneficiando também aqueles que necessitam estar 

presencialmente em seu local de trabalho.  

 

Pode-se afirmar que os estudos abordados até aqui demonstram que essa 

modalidade de trabalho, com suas vantagens, desvantagens e desafios que se 

apresentam para todos os envolvidos veio para ficar e deverá provocar mudanças 

nas relações de trabalho, exigindo novos olhares, pesquisas, estudos e ações por 

parte das organizações, dos legisladores e dos trabalhadores. 
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2.3 Liderança a distância – e-Liderança 

 

Estudos internacionais, dentre os quais se podem destacar Avolio e Dodge 

(2001), Gil et al (2011) e nacionais, podendo-se citar os estudos de Mello (2011) e 

Leite (2008) deixam clara a necessidade de se aprofundar pesquisas e estudos 

sobre o processo de liderança nas organizações, frente ao novo cenário que se 

apresenta. Assim, criam-se condições para que os profissionais – líderes e liderados 

– revejam seus paradigmas, desenvolvam novas competências e estejam prontos 

para os desafios do século XXI. Samartinho (2013, p.47) aponta o caminho: 

     

As teorias da liderança, face ao atual enquadramento, em que as 
organizações enfrentam uma sociedade global, onde são obrigadas a 
intervir em ambientes virtuais, nos quais as dimensões tempo e espaço são 
abrangentes e incontornáveis, têm vindo a ser alvo de um conjunto de 
questões, por parte dos investigadores, associados à forma como se deve 
abraçar o paradigma da e-Liderança e das equipes virtuais. 

  

Apresentam-se os conceitos e desafios com a certeza de que a e-Liderança 

vai além, é muito mais, do que transpor a liderança presencial face a face para um 

ambiente virtual.  Segundo Samartinho (2013), citando Avolio et al, 2000, p.59: 

 

Liderança virtual envolve liderar pessoas de diferentes departamentos, 
organizações, países e algumas vezes até organizações concorrentes...  
uma forma de liderança onde indivíduos e grupos estão geograficamente 
dispersos e as interações são mediadas por tecnologias. 

 

Gil et al, (2011) referem-se às emergentes demandas de liderança em função 

das novas formas de trabalho: equipes virtuais e equipes distribuídas, ressaltando 

que as relações tradicionais líder liderados serão substituídas por um novo tipo de 

liderança.  

 

Avolio e Dodge (2001, p.617) assim definem e-leadership: 

 

E-liderança é definida como um processo de influência social mediada pela 
AIT5 para produzir uma mudança de atitudes, sentimentos, pensamento, 
comportamento e/ou desempenho com indivíduos, grupos e/ou 
organizações. 

  

                                                        
5
 Advanced Information Technology (AIT) 
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Explicitada está a interdependência na relação líder e tecnologia, sinalizando 

que ambas se afetam e se transformam mutuamente. Avolio (2001) ressalta ainda 

que o processo de e-Liderança pode ocorrer nos mais variados níveis hierárquicos 

das organizações e o e-Líder pode ter um ou muitos liderados a distância. 

 

DasGupta (2011, p.30) afirma “O novo paradigma proporciona uma grande 

variedade de novas possibilidades, bem como uma série de novos desafios.”. 

 

Samartinho, Silva e Faria (2012) realizaram estudo para compreensão do 

significado da e-Liderança e seu enquadramento no contexto organizacional e 

apresentam os desafios segundo alguns dos autores pesquisados por eles. 

 

Quadro 13 – Desafios da e-Liderança 
Zaccaro e Bander (2003) 

 
Os líderes precisam lidar com duas forças inter-relacionadas: dispersão global das divisões, 

unidades e outros e a explosão exponencial das tecnologias. 

Avolio e Kahai (2003) 
 

Os fundamentos da liderança se mantêm, mas a tecnologia da informação provoca impacto, em 
especial em função da alteração da forma com as informações são adquiridas, interpretadas e 
difundidas. A influência é direta sobre como as pessoas são influenciadas e as decisões são 

tomadas. 

DasGupta (2011) 
 

Apresenta como novos desafios para o e-Lider:  
comunicar de forma eficaz e transmitir entusiasmo utilizando meios eletrônicos; 
construir confiança a distância; 
conseguir inspirar e promover motivação a distância; 
gerir e orientar as equipes virtuais; 
estabelecer contato social, fazendo-se presente; 
dominar tecnologia para que não seja um empecilho. 

Fonte: pela autora.  

 

Samartinho (2013), volta ao tema desafios e afirma que está implícito no novo 

paradigma e-Liderança, sinalizando que permitem a utilização das oportunidades 

tais como a possibilidade de compartilhar conhecimento com pessoas dispersas 

geograficamente. 
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Novos desafios para os e-Líderes e suas equipes, pois os primeiros devem 
agora estar capacitados para comunicar com eficácia através de meios 
eletrônicos e em ambientes virtuais, ser capazes de criar confiança nos 
elementos da equipe virtual, ter capacidade de fazerem sentir a sua 
presença nos ambientes virtuais em que as equipes virtuais operam, 
conseguir transmitir motivação e inspiração aos elementos das equipes, 
conseguir equilibrar a sua vida pessoal e apoiar a vertente social das 
equipes de trabalho e conseguir acompanhar as equipes 24 horas por 7 
dias da semana (SAMARTINHO, 2013, p.43) 

 

Samartinho e Faria (2012) concluem seus estudos, afirmando a carência de 

modelos que sirvam de referencial para a e-Liderança, entretanto ressaltam: 

 

O e-lider garante os objetivos da liderança tradicional continuando a focar-
se nos problemas da visão, direção, motivação, inspiração, confiança mas 
terá de os implementar eletronicamente, em ambiente virtual. Para isso o e-
líder passa a carecer de um sistema capaz de suportar o ambiente virtual 
bem como de incrementar e potenciar as sinergias de equipe. Neste 
enquadramento o e-lider necessitará de competências (skills) específicas 
que terá de identificar para as poder adquirir através de treino. 
(SAMARTINHO; FARIA, 2012, p.14) 

 

Como afirmam os autores, não se encontra um modelo referencial definido 

para o e-Líder, entretanto é possível identificar nos trabalhos de pesquisadores 

como Avolio et al (2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011), Nogueira e 

Patini (2012), Samartinho (2013) indicações de desafios a serem enfrentados, 

fatores que influenciam diretamente o processo da e-Liderança e competências a 

serem desenvolvidas.  

 

O quadro 14 apresenta os desafios e os fatores que interferem na atuação do 

e-Líder.  
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Quadro 14 – Desafios e fatores que influenciam a atuação dos e-Líderes 

Principais 
desafios 
 

Dominar todas as ferramentas tecnológicas disponíveis. 
 
Aprender a lidar com as variáveis: tempo e espaço. 
 
Aprender a lidar com variedade cultural. 
 
Ser capaz de transmitir a cultura organizacional. 
 
Superar as dificuldades para tratar a dimensão do comportamento humano tais 
como confiança, relacionamento e feedback entre outras. 
 
Controlar o cumprimento das metas e avaliar o desempenho do trabalhador 
 
Manter a equipe motivada e alinhada com os valores da empresa. 
 
Selecionar, integrar e desenvolver liderados. 
 
Inserir a gestão do conhecimento nesse novo cenário. 
 
Superar a barreira da falta do contato face a face. 

Fatores que 
influenciam 
 

Tecnologia (TIC), em que se pode destacar a qualidade e quantidade de 
ferramentas disponíveis, bem como a compatibilidade de hardware e software entre 
outras questões. 
 
Infraestrutura que ofereça suporte para a realização do trabalho e facilite a 
comunicação entre líder e equipe. 
 
Equipe dispersa por espaços geográficos distintos e distantes que podem envolver 
vários fusos horários. 
 
Características da equipe: profissionais com o conhecimento técnico e o perfil 
necessário para o trabalho remoto, que deve incluir autodisciplina, autocontrole, 
automotivação. 
 
Motivação da equipe. 
 
Confiança da equipe no líder e na organização. 
 
Cultura organizacional. 
 
Tempo e espaço. 
 
Relacionamento, comunicação, feedback. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em: Avolio et al (2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello 
(2011), Gil et al (2011), Nogueira; Patini (2012), Samartinho (2013).  
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O quadro 15 apresenta as competências apontadas por Avolio et al(2001), 

Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil et al(2011), Nogueira e Patini (2012) 

e Samartinho (2013) como essenciais para o e-Líder. 

 

Quadro 15 – Competências exigidas para os e-Líderes 

Competências 
 

 
Adaptação /receptividade a mudanças 
 
Agilidade nas decisões e nas ações 
 
Comunicação – verbal oral e escrita 
 
Construir confiança 
 
Controle 
 
Direcionar a satisfação do cliente 
 
Empatia 
 
Enfrentar situações complexas 
 
Flexibilidade 
 
Inovação 
 
Inspirar membros distantes 
 
Integridade 
 
Mentalidade multicultural, global 
 
Negociação 
 
Agir por antecipação/pensamento proativo 
 
Orientação do modelo baseado 24 x 7 
 
Relacionamento Interpessoal 
 
Resiliência 
 
Visão sistêmica 

 
Ser capaz de utilizar com segurança os TICs 

Fonte: elaborado pela autora, com base em: Avolio et al (2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello 
(2011) Gil et. al.(2011), Nogueira e Patini (2012), Samartinho (2013).  
 

 Segundo pesquisa realizada, em 2016, pela SAP Consultoria com o apoio da 

SOBRATT, 71% das empresas responderam que a frase “Gerenciamento baseado 

em resultados, ao invés da presença física” é a que melhor define o processo de 

Home Office, uma das modalidades de trabalho remoto. Pode-se inferir desse 
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 resultado que ser capaz de gerir por resultados será uma das competências 

demandadas ao e-Líder e também corrobora um dos desafios apontados no Quadro 

14 o exercício do controle, acompanhamento e avaliação.  

 

 Paradella e Peeters (2001) ressaltando a substituição do controle com a 

presença física por um tipo de controle focado nos resultados do processo afirmam: 

 

Nesse caso existe a necessidade de uma vasta capilarização dos objetivos 
estratégicos nos diversos níveis hierárquicos da empresa, e estes objetivos 
devem estar desdobrados em metas de processo claras para que cada 
trabalhador remoto continue sendo parte de um todo e não um acessório de 
uma estrutura anacrônica. (PARADELLA; PEETERS 2001, p.8) 

 

 Já Nogueira e Patini (2012) ressaltam a dicotomia entre controle do resultado 

com o controle de como se está atingindo esse resultado afirmam: 

 

Isto é, ao estar fisicamente distante de uma equipe fica bastante difícil 
controlar a maneira como cada funcionário realiza uma tarefa, e 
considerando que o resultado final é o que realmente importa, o gestor 
passa a ser objetivo e mais focado no resultado final, demonstrando ao 
trabalhador confiança em seu trabalho e fazendo uso das características 
que tem um trabalhador remoto, como por exemplo, o de autogerenciar. 
(Nogueira; Patini 2012, p.8) 

 

 Os autores abordam também outro aspecto bastante discutido quando se 

analisa o trabalho remoto: a confiança que, juntamente com o contato presencial, foi 

objeto de estudos de Mello (1999), por exemplo. O autor afirma que o líder deve 

prever reuniões presenciais, uma vez que o contato humano é fundamental para 

manter uma relação de confiança e não pode ser totalmente substituído pelo contato 

virtual. Em estudos mais recentes, Gil et al (2011) corroboram essa visão ao afirmar 

que a reunião presencial com a equipe no início do projeto, promove a confiança e a 

integração da equipe. 

 

 Ainda sobre competências, as apontadas por Avolio et al (2001), Leite 

(2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil et al (2011), Nogueira e Patini (2012), 

Samartinho (2013) como necessárias para os e-Líderes foram comparadas as 

competências indicadas para os líderes presenciais em dois estudos recentes de 

Freitas Júnior e Klein (2014) e Santos et al (2014). 
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Quinze competências foram comuns a ambos, cabendo citar visão sistêmica, 

inovação, planejamento, organização e controle, corroborando DasGupta (2011) e 

Samartinho (2013) que afirmam que os objetivos da liderança continuam os 

mesmos: visão, direção, motivação, inspiração, mas agora precisam ser atingidos 

por uma equipe dispersa no tempo e no espaço e mediadas pela telemática. O 

quadro 16 apresenta as quinze competências. 

 
Quadro 16 – Competências comuns ao líder presencial e ao e-Líder  

LIDER PRESENCIAL E-LÍDER 

Adaptação a mudanças Adaptação/receptividade a mudanças 

Apresentar ideias e ouvir as dos outros Comunicação – verbal oral e escrita 

Controle Controle 

Criatividade/Inovação Inovação 

Empatia Empatia 

Estimular para que o liderado se motive Inspirar membros distantes 

Flexibilidade Flexibilidade 

Foco no cliente Direcionar a satisfação do cliente 

Negociação Negociação 

Organização Organização/Coordenação 

Planejamento Planejamento 

Proatividade Agir por antecipação/pensamento proativo 

Relacionamento Interpessoal Relacionamento Interpessoal 

Resiliência Resiliência 

Visão Sistêmica Visão sistêmica 
Fonte: pela autora com base em: Freitas Júnior; Klein (2014), Santos et. al. (2014), Avolio et al 
(2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil et al (2011), Nogueira; Patini (2012), 
Samartinho (2013). 

 

A seguir, no quadro 17 são apresentadas as competências que foram citadas 

exclusivamente para uma das modalidades – liderança presencial ou e-Liderança 

pelos mesmos autores. Percebe-se nos estudos sobre e-Liderança que os autores 

estão focados em apresentar as novas competências necessárias para os e-Líderes, 

o que pode explicar a ausência de algumas citadas pelos estudos sobre o líder 

presencial e que poderiam ser necessárias também para os e-Líderes. DasGupta 

(2011) ressalta que algumas competências sugeridas para os e-Líderes são comuns 

ao trabalhador da Era do Conhecimento, tais como: Enfrentar situações complexas, 

Integridade e Mentalidade multicultural, global.  
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Quadro 17 – Competências citadas apenas para uma das modalidades de liderança 

LIDER PRESENCIAL E-LÍDER 

Atenção a detalhes Agilidade nas decisões e nas ações 

Articulação política Construir confiança 

Decisão Enfrentar situações complexas 

Disciplina Integridade 

Empreendedorismo Mentalidade multicultural, global. 

Gestão de custos Orientação do modelo baseado em 24x7 

Iniciativa Ser capaz de utilizar com segurança as TICs 

Liderança   

Trabalho em equipe  
Fonte: elaborada pela autora com base em: Freitas Júnior; Klein (2014), Santos et. al. (2014), Avolio 
et al(2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil et al(2011), Nogueira; Patini (2012), 
Samartinho (2013). 
 

 Para Gil et al (2011) esse novo cenário exigirá novas responsabilidade para 

estruturar processos e desenvolver pessoas, tornando insuficientes os modelos 

tradicionais de liderança, que consideram a relação face a face, exigindo a revisão 

do papel do líder tradicional.  

   

 Assim, este estudo propõe-se a dar sua contribuição para melhor 

entendimento do processo de liderança no complexo, multicultural e desafiador 

cenário que se apresenta para os líderes no século XXI.  
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3.METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Segundo Andrade (2006) pesquisa científica é um conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, com objetivo de encontrar soluções para 

problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos.  

 

Quanto à forma de abordagem, segundo autores como Gil (2002), Andrade 

(2006) e Grey (2012) a pesquisa pode ser quantitativa ou qualitativa. Enquanto a 

pesquisa quantitativa, utilizando recursos estatísticos procura traduzir em números 

as informações, para então classificá-las e analisá-las, a pesquisa qualitativa 

trabalha com “dados abertos e múltiplas interpretações” (GREY, 2012, p.137). 

 

Grey (2012) aponta características da pesquisa qualitativa dentre as quais 

cabe destacar ser contextual, ou seja, ter as informações coletadas em um contexto 

natural, permitindo ao pesquisador obter um panorama integrado de um estudo. 

Ressalta ainda que o principal foco da pesquisa qualitativa “é entender as formas 

como as pessoas agem e explicar suas ações” (GREY, 2012, p.137) 

 

Com relação aos seus objetivos a pesquisa pode ser descritiva, explicativa ou 

exploratória. Segundo Marconi e Lakatos (2003), pesquisas exploratórias  

 

[...] são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos. (2003, p.188) 

 

 Para Cooper e Schindler (2003, p.131) o estudo exploratório também é útil 

quando: “Variáveis importantes podem não ser totalmente conhecidas ou não estar 

totalmente definidas.” 

 

Gil (2002) complementa afirmando que o planejamento da pesquisa deve ser 

flexível, possibilitando considerar os vários aspectos relativos ao objeto de estudo e 

ressalta que, em geral, essas pesquisas envolvem:  
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(1) levantamento bibliográfico;  
(2) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e  
(3) análise de exemplos que "estimulem a compreensão  

(Selltiz et al, 1967, p. 63 in Gil 2002) 
 

Neste trabalho, considerando os objetivos propostos, foi realizado um estudo 

de caráter qualitativo e a pesquisa foi de natureza exploratória, uma vez que se 

pretendeu buscar a compreensão de determinado fenômeno (SELLTIZ et al, 1967). 

No caso deste estudo, o fenômeno do qual se buscou a compreensão foi o da 

atuação do líder no trabalho remoto. 

 

Para maior clareza o Quadro 18 apresenta a estrutura metodológica deste 

estudo.  

   



60 

 

Quadro 18 - Estrutura da pesquisa 
QUESTÕES DE PESQUISA 

Como se dá o processo de liderança? 
Quais são as diferenças e as semelhanças entre a liderança presencial e a liderança a distância? 

 

OBJETIVO GERAL 
Identificar os fatores que interferem positivamente no processo de liderança a distância, bem como 
identificar os desafios e as competências demandadas do e-Líder. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Analisar as características de contexto no processo da liderança a distância.  
 
Identificar os principais fatores que facilitam o processo de liderança no contexto a distância. 

 
Identificar os principais desafios no processo de liderança no contexto a distância. 

 
Entender as diferenças e semelhanças entre as competências exigidas no exercício da liderança em 
um contexto de trabalho remoto, em face da liderança presencial.  

 

 

 

Fonte: pela autora  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Liderança e competências do líder. 
Hersey; Blanchard (1977), Moscovis (2001), Robbins (2002), Fleury e Fleury (2001), Fleury (2002), 
Maximiano (2004), Ruas (2004), Sarsur (2007), Mascarenhas (2008), DasGupta (2011), Dutra 
(2011), Gil et al (2011), Tupinambá (2012), Samartinho (2013), Adriano e Godoi (2014), Turano 
(2014), Freitas Junior e Klein (2014), Santos et al(2014). 
 
Trabalho Remoto 
Levy (1996), Chesnais (1996), Paradella e Peeters (2001), Tremblay (2002), Mello (1999 - 2011), 
Nogueira e Patini (2012), Leite (2012), Mello; Ferreira (2012), Ambrosio (2013) Venco (2015). 
 
Liderança a distância 
Avolio; Dodge (2001), Mello (1999 - 2011), DasGupta (2011) Gil et al (2011), Samartinho et al (2012), 
Nogueira; Patini (2012),  Samartinho (2013). 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  
a) Você percebe/sente alguma diferença no exercício da liderança com relação aos subordinados 

que estão a distância? Quais diferenças? A que as atribui? 
 
b) Quais suas principais dificuldades para liderar essas equipes presenciais e a distância? 

 
c) O que facilita seu exercício da liderança, nas duas situações? 

 
d) Quais são as competências que você já tem e utiliza  

 
e) Existem outras que gostaria de desenvolver para liderar essas equipes? 

OUT PUTS 
Características do contexto da e-Liderança. 
 
Fatores que interferem facilitando o exercício da e-Liderança. 
 
Desafios a serem enfrentados pelos e-Líderes. 
 
Competências necessárias para o e-Líder. 
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3.1 Método da Pesquisa 

 

Nesse estudo, dadas suas características e seus objetivos, a ferramenta 

utilizada foi a entrevista que, segundo Gil (2002), “pode ser entendida como a 

técnica que envolve duas pessoas numa situação "face a face" e em que uma delas 

formula questões e a outra responde.” 

 

Brito Jr e Ferez Jr (2011) citando Richardson (1999) p. 207 destacam: 
 

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. 
Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação com algo. Entre indica a 
relação de lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. 
Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre 
duas pessoas. RICHARDSON (1999) p. 207 in Brito Jr e Ferez Jr (2011). 

 

Godoi e Mattos (2010) citam as três modalidades principais de entrevista 

qualitativa, ou entrevista em profundidade, que classificam como “forma de 

realização de conversações com fins de pesquisa” (GODOI; MATTOS, 2010, p.306). 

 

a) entrevista conversacional livre em torno do tema da pesquisa; 

 

b) entrevista com roteiro previamente preparado, mas que dá flexibilidade ao 

entrevistador para ordenar as perguntas durante a realização da entrevista; 

 

c) entrevista padronizada, que se caracteriza por uma lista de perguntas 

redigidas e ordenadas da mesma forma para todos os participantes. 

 

Para esta pesquisa foi utilizada a entrevista com roteiro previamente 

preparado, conforme descrito no item b acima, ou seja, uma entrevista 

semiestruturada (Boni; Quaresma, 2005) combinando questões abertas e fechadas, 

permitindo a flexibilidade necessária para se atingir aos objetivos propostos. 

    

A entrevista semiestruturada tem como objetivo principal compreender os 
significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas 
ao tema de interesse. (GODOY 2012, p.134) 
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O roteiro da entrevista, apresentado no Apêndice 1, foi elaborado 

considerando que Godoy (2012) ressalta que o roteiro não deve ser rígido a ponto 

de impedir o entrevistado de seguir uma lógica diferente da prevista pelo 

entrevistador ou ainda impeça que ele se expresse em sua própria linguagem. 

 

Assim, para a coleta de dados, foram agendadas entrevistas em dias, 

horários e locais sugeridos pelos entrevistados, de forma a mantê-los em situação 

que fosse a mais confortável possível. Os entrevistados demonstraram interesse em 

participar, o tempo médio por entrevista foi de quarenta minutos e o resultado foi um 

vasto material para análise. As entrevistas foram gravadas com a autorização dos 

respondentes. 

 

 

3.2 Critérios para escolha dos respondentes 

 

Segundo Godoi e Mattos (2010), a escolha dos respondentes na pesquisa 

qualitativa, ou seja, definir quem será entrevistado e o número de entrevistas é uma 

decisão difícil e para a qual não há fórmulas predefinidas. Se por um lado 

proporciona flexibilidade, exige análise cuidadosa para definir os critérios do trabalho 

em campo. 

 

As técnicas quantitativas fixam a priori o desenho amostral da pesquisa, 
enquanto na realidade da visão qualitativa o investigador está impedido de 
determinar previamente o número de entrevistas necessárias à sua 
investigação. (GODOI; MATTOS, 2010 p.308) 

 

Os autores citam como estratégia para a definição do número de 

entrevistados a técnica de “saturação” ou de “redundância” apresentadas por 

Glasser e Strauss (1967). Explicam que ocorre quando o entrevistador constata que 

não se encontram mais dados adicionais além dos já colhidos ao confrontá-los com 

a fundamentação teórica. Essa estratégia foi utilizada para a definição do número de 

entrevistados. 
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Considerando a “viabilização de acesso ao espaço onde se encontram os 

sujeitos em potencial e a redução da interferência do pesquisador no processo de 

atividades dos sujeitos” (Godoi; Mattos, 2010, p.310), para a seleção dos 

participantes da pesquisa foram definidos os seguintes critérios: 

 

a) os profissionais devem exercer ou ter exercido, há menos de cinco anos, a 

liderança presencial;  

 

b) os profissionais devem exercer atualmente a liderança a distância; 

 

c) os líderes devem atuar em organizações de médio ou grande porte dos mais 

diversos segmentos. 

 

Assim, considerando-se os critérios definidos foram entrevistados seis 

profissionais com experiência em liderança presencial e em e-Liderança, atuando 

em organizações de médio e grande porte, em segmentos diversos.  

 

 

3.3 Coleta, tratamento e análise dos dados  

 

O grande desafio da pesquisa qualitativa reside no tratamento e análise dos 

dados coletados, de modo a proporcionar credibilidade na consecução dos objetivos 

propostos.  Para Gray (2012, p.399), 

    

Um dos desafios da pesquisa qualitativa é que não há regras amplamente 
aceitas sobre como os dados qualitativos devem ser analisados, além de a 
abordagem ser indutiva em termos gerais e envolver a codificação de 
dados. 

 

Para vencer esse desafio e atingir os objetivos específicos que conduziriam 

a resposta das questões de pesquisa desse trabalho, inicialmente foram 

predefinidas e estudadas as seguintes categorias: 
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1.Contexto no processo da e-Liderança.  

 

 Esta categoria trata do contexto definido pelas características do trabalho 

remoto realizado fora do espaço físico da empresa, com apoio de técnicas de 

telecomunicação e técnicas de informática, em espaços de tempo os mais diversos, 

ou seja, síncrono ou assíncrono com o trabalho realizado nas instalações da 

empresa (MELLO, 2011; NOGUEIRA, PATTINI, 2012; VENCO, 2015.)  

 

 

 2. Fatores que facilitam o processo de liderança no contexto a distância. 

 

Pesquisadores como Avolio et al (2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello 

(2011), Nogueira e Patini (2012), Samartinho (2013) indicam fatores que interferem 

diretamente no processo da e-Liderança e esta categoria envolve aqueles que 

influenciam positivamente o processo da e-Liderança, facilitando a atuação do e-

Líder.  

 

 

3. Desafios no processo de liderança no contexto a distância. 

 

DasGupta (2011) destaca que muitas são as oportunidades oferecidas pelo 

novo paradigma da e-Liderança, mas lembra que não deixam de existir os muitos 

desafios. Desafios estes que também aparecem elencados nos estudos de Avolio et 

al (2001), Leite (2008), Mello (2011), Gil et al (2011), Nogueira e Patini (2012), 

Samartinho (2013) e que serão objeto de estudo nesta categoria. 

 

 

4.Competências exigidas no exercício da e-Liderança.  

 

Estudiosos como Avolio (2011), DasGupta (2011) Gil et al (2011) e 

Samartinho (2013) enfatizam que o e-Líder deverá desenvolver competências 

específicas e esta categoria apresenta as competências percebidas pelos 

entrevistados como necessárias para sua atuação. 
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 Após diversas leituras dos resultados das entrevistas a opção foi organizar os 

dados por subcategoria de respostas, em cada uma das principais categorias acima 

apresentadas.  Essas subcategorias foram definidas a posteriori a partir dos dados 

coletados, considerando os objetivos deste estudo e a teoria utilizada e o quadro 19 

demonstra como estão organizadas.  

 

Entretanto, cabe observar que a apresentação na forma de categorias e 

subcategorias, visa facilitar a leitura e a compreensão do estudo, uma vez que na 

prática eles se misturam, se entrelaçam, se sobrepõem compondo um complexo 

pano de fundo para a atuação do e-Líder. O mesmo acontece com o registro das 

falas dos entrevistados: estas muitas vezes se repetem em momentos diferentes, 

mas foram utilizadas uma única vez, na categoria que pareceu mais relevante, 

preservando-se a linguagem informal do entrevistado. 
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Quadro 19 – Categorias estudadas e respectivas subcategorias 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORIAS 

1. Contexto no processo da e-Liderança.  

 

1.1 O espaço em que o liderado exerce sua atividade 

1.2 O horário de trabalho dos liderados. 

1.3 Os recursos de tecnologias da informação e da 
comunicação utilizados pelo líder 

1.4 Os recursos de informática utilizados pelo líder 

  

2. Fatores que facilitam o processo de 
liderança no contexto a distância. 

.2.1 Tecnologia 

.2.2 Características da equipe 

.2.3 Infraestrutura 

2.4 Reuniões virtuais 

  

3. Desafios no processo de liderança no 
contexto a distância 

3.1 Controle 

3.2 Motivação da equipe 

3.3 Adaptação ao novo modelo 

  

4. Competências exigidas no exercício da e-
Liderança 

 

Fonte: pela autora 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

A maioria dos entrevistados foi de homens, todos com pós-graduação e com 

experiência de cinco anos ou mais em liderança presencial e atualmente exercendo 

a liderança a distância. O quadro 20 apresenta o perfil pessoal desses 

respondentes. 

 

Quadro 20 – Perfil pessoal dos respondentes 
Entrevistado Sexo Idade Grau de Instrução 

E1 Masculino 63 Pós-Graduação 

E2 Masculino 52 Pós-Graduação 

E3 Masculino 70 Pós-Graduação 

E4 Masculino 44 Pós-Graduação 

E5 Masculino 35 Mestrado 

E6 Feminino 40 Pós-Graduação 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Considerando que o foco da pesquisa é a percepção do indivíduo sobre o 

exercício da e-Liderança, não se colocou nenhum pré-requisito com relação às 

organizações em que atuavam os líderes que seriam entrevistados. Um dos 

entrevistados atua em uma ONG (Organização não Governamental) e os outros em 

empresas privadas de segmentos variados, como se poderá observar no Quadro 21.  

 

Analisando-se os cargos dos e-Líderes e o número de subordinados, 

apontados no Quadro 21, confirma-se a afirmativa de Avolio (2001) que o processo 

de e-Liderança pode ocorrer nos mais variados níveis hierárquicos das organizações 

e o e-Líder ter um ou muitos liderados a distância. Cabe ressaltar a situação de certa 

forma diferenciada da Entrevistada 6: tem subordinados diretamente 4 supervisores 

que supervisionam equipe de 180 pessoas, entretanto também mantém algum 

contato com os subordinados indiretos, principalmente em relação a aspectos 

motivacionais. 

  



68 

 

Quadro 21 - Perfil Profissional dos respondentes 

Entrevistado Tipo de Empresa Cargo 
Número de Subordinados 
Remotos Presenciais 

E1 ONG Diretor 20 1 

E2 TI Gerente de Consultoria 12 -0- 

E3 Educacional Coordenador Pedagógico 22 -0- 

E4 Serviços Business Partner 06 03 

E5 Educacional Gerente de Operações 27 42 

E6 Telemarketing Gerente Geral 
4 diretos  

180 
indiretos 

-0- 

Fonte: pela autora 

Dentre os entrevistados, apenas o Coordenador Pedagógico trabalha em home office. 

 

 

4.2 Tratamento e análise dos dados coletados 

 

4.2.1 Contexto no processo da e-Liderança. 

 

Esta categoria trata do contexto definido pelas características do trabalho remoto 

realizado fora do espaço físico da empresa, com apoio de técnicas de 

telecomunicação e técnicas de informática, em espaços de tempo os mais diversos, 

ou seja, síncrono ou assíncrono com o trabalho realizado nas instalações da 

empresa (MELLO, 2011; NOGUEIRA, PATTINI, 2012; VENCO, 2015.)  

 

 

4.2.1.1 O espaço em que o liderado exerce sua atividade 

 

Para este estudo foi adotado o termo trabalho remoto para o liderado que 

trabalha distante de seu líder seja: em sua própria casa – home office, em centros 

satélites, alocados em empresas clientes ou ainda em unidades da empresa em 

cidade, estado ou país diferente daquele em está baseado seu líder. Esta pesquisa 

encontrou equipes alocadas em instalação da empresa, localizada em cidade e/ou 

estado diferente daquele em que está baseado o líder, instalações do cliente e de 

parceiro e home office.  
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 Entre os entrevistados apenas um deles não tem subordinado trabalhando em 

home office, o que é compatível com os resultados da pesquisa realizada pela SAP 

Consultoria (2016) que apontam home office como a modalidade de trabalho a 

distância adotada por 37% das empresas pesquisadas que adotam trabalho remoto. 

No quadro 22, ao final da seção é possível observar os diversos espaços nos quais 

estão alocados os liderados dos entrevistados. 

 

Os entrevistados não relataram diferenças relevantes para a execução do 

trabalho em relação ao espaço em que é realizado ou em relação a distância em 

que ocorre, ressaltando que a diferença está na relação líder e liderado. 

 

Acredito que o caminho deste tipo de atividade (telemarketing) será home 
office, cada vez mais haverá tecnologia para isso e as pessoas gostam. As 
empresas também porque há muita economia e, no nosso caso, dividimos 
parte com a equipe na forma de prêmios. Quando o trabalho pode ser 
medido, por exemplo, um revisor em 8h produz x páginas, um projeto é 
mais fácil deixar remoto, não teria diferença fazer na empresa ou em casa. 
(ENTREVISTADO 1) 
 
No caso da minha área de atuação, não tem muita diferença se o trabalho é 
remoto ou presencial, pois trabalhamos por projetos, que tem tarefas e 
datas. Ele tem que executar usando as técnicas que conhece, do meu lado 
ou estando a 10 km, 20 km ou do outro lado do mundo. A diferença é muito 
mais na relação. (ENTREVISTADO 2) 
 
Atuamos a distância há muito tempo, mas sem ter muita clareza de como 
fazer isso, agora estamos nos organizando melhor. O trabalho feito aqui e 
nas outras localidades é exatamente o mesmo e com os mesmos 
procedimentos, não vejo comprometimento porque não estou lá fisicamente. 
Há muitos outros trabalhos que poderiam tranquilamente ser feitos em casa. 
A diferença é mais no relacionamento: quando você está com a pessoa no 
dia a dia, em geral o subordinado vai aprendendo com você e você com o 
subordinado existe uma troca, uma interação grande, a distância fica mais 
difícil, ainda precisamos entender como fazer isso. (ENTREVISTADO 5) 
 
 

 Embora não seja o foco específico desse estudo, é interessante destacar que 

cinco entrevistados citaram a redução de custos com espaço físico como ganho para 

seu centro de custos e consequentemente para a organização. Ao citar essa 

redução os entrevistados confirmam os estudos de Paradella; Peeters (2001), Leite; 

Albuquerque (2009), Mello (2010, 2012), Nogueira; Patini (2012), em que redução de 

custos com espaço físico e instalações aparece como uma das vantagens que o 

trabalho remoto traz para as organizações. 
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4.2.1.2 O horário de trabalho dos liderados. 

 

Muito próximo ao espaço na relação líder e liderado há a questão do horário 

de trabalho, uma vez que o e-Líder terá que atingir seus objetivos “...com times 

virtuais que estão dispersos no tempo e espaço” (DASGUPTA, 2011, p.29). Nas 

entrevistas, identificou-se variedade de horários, sempre com algum grau de 

flexibilidade, que é a tônica quando se pensa em trabalho remoto. Segundo Mello 

(1999) e Nogueira e Patini (2012), o conceito de trabalho flexível, envolvendo 

flexibilidade de horário, de local de trabalho, de processo e organização do trabalho, 

de salário e do próprio contrato de trabalho, é o fundamento do trabalho remoto. 

 

Entretanto, os resultados das entrevistas demonstraram que as 

características do trabalho podem impor alguns limites, como se observa nos relatos 

dos Entrevistados 1 e 3. O Entrevistado 1 explica um controle mais rígido sobre 

horário em função da característica do público.  

 

O horário é mais ou menos flexível, eles podem fazer os contatos com os 
doadores entre 8h e 20h, de 2ª a 6ª feira e sábado das 10h às 14h, pois fora 
desse período poderia ser inconveniente. Após esse horário o acesso ao 
sistema fica bloqueado, para garantir que não farão contato.  

 

O entrevistado 3 relatou uma limitação relativa à característica do trabalho. 
 

O ensino a distância dá muita flexibilidade tanto para o aluno que pode 
estudar no horário que quiser como para o professor que pode responder ao 
fórum ou corrigir as provas em qualquer horário. Só para os chats há datas 
e horários fixados, que precisam ser rigorosamente cumpridos pelo 
professor e que posso controlar pela Plataforma. 
 

 

4.2.1.3 Os recursos de tecnologias da informação e da comunicação 

utilizados pelo líder.  

   

Samartinho (2012, p.12) afirma que as TIC (Tecnologias da informação e da 

comunicação) “[...] são o elo tecnológico neste paradigma da liderança 

organizacional e condição «sine qua non» para a ligação (link), para o 

estabelecimento da comunicação, entre e-Leaders e e-Teams”. Afirmativa que o 

relato dos entrevistados corrobora.    
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No final da seção, o quadro 21 demonstra a variedade de recursos utilizados 

pelos e-Líderes. Seus relatos revelam a preocupação em manter a equipe 

informada, comprometida, motivada, bem como em ter acesso às informações de 

que necessitam em tempo hábil.  

 

Observa-se também que existe a preocupação com encontros presenciais, 

citados por Mello (1999) e Gil et al (2011) como necessários nos primeiros contatos, 

principalmente para estabelecer relação de confiança. Os entrevistados justificam 

esses encontros como facilitadores para o relacionamento interpessoal, sentimento 

de pertencimento e identificação com a organização. Pode-se inferir que ao criar 

condições para manter bom relacionamento com a equipe, estimular a identificação 

com a organização e o sentimento de pertencimento a relação de confiança entre 

líder e liderado será fortalecida.  

 

Todo o dia abro o Sistema com frase motivacional, para substituir o “bom 
dia” que daria se estive junto com eles. Durante o dia sempre faço algum 
contato, mando um whatsApp, por exemplo. Às 15h dou uma olhada em 
tudo e quando vejo um resultado maior do que a média ou alguma coisa 
diferente envio uma mensagem. O interessante é que, se não faço, eles 
cobram. É como se cobrassem a presença do líder. Faço também uma 
reunião quinzenal, para a pessoa não se sentir sozinha, saber que tem mais 
gente fazendo o mesmo trabalho, criar espírito de equipe e identificação 
com a organização. Para essas reuniões sempre programo também um 
treinamento, uma palestra, pensando em desenvolver e motivar a equipe.  
(ENTREVISTADO 1). 
 

... e precisa ter a atenção de ter uma relação presencial com alguma 
frequência, mantemos um plano de reuniões uma vez por trimestre, para 
encontrar as pessoas, porque as pessoas se sentem sozinhas. Minha chefe, 
por exemplo, gosta de fazer uma vídeo conferência por semana, porque ela 
tem também um contato visual conosco.  (ENTREVISTADO 2) 
 

O processo seletivo poderia ser online, mas faço questão que seja 
presencial, assim como treinamento para criar espírito de equipe, 
sentimento de pertencimento. (ENTREVISTADO 6) 

 

Outro aspecto destacado por Mello (1999) e corroborado pelos entrevistados 

é saber utilizar a tecnologia de informação para evitar isolamento, o sentimento de 

solidão durante o trabalho. O Entrevistado 2, por exemplo, afirma que principalmente 

quando o profissional começa a trabalhar remotamente precisa “ouvir sua voz”, 

saber que o líder está próximo, mas “quando já tem experiência com trabalho 

remoto, isso já não é tão essencial”.  



72 

 

4.2.1.4 Os recursos de informática utilizados pelo líder  

 

O próprio conceito de e-Liderança deixa explícita a interdependência na 

relação líder e tecnologia e os estudos demonstram que ambas se afetam e se 

transformam mutuamente exigindo das organizações proporcionar a infraestrutura e 

do e-Líder o domínio da tecnologia (AVOLIO; DODGE, 2001; GIL et al, 2011 

SAMARTINHO, 2012). O resultado das entrevistas demonstrou que os líderes tem 

acesso a uma variedade de recursos tecnológicos oferecidos pelas empresas tais 

como sistemas integrados e softwares de controle. Esses recursos serão objeto de 

novas considerações uma vez que foram citados por todos os entrevistados como 

facilitadores para o exercício da e-Liderança.  

 

Podemos afirmar que todos os entrevistados fazem uso intensivo da chamada 

telemática – associação das técnicas de telecomunicações com as técnicas da 

informática – (VENCO, 2015), como ressalta o Entrevistado 2. 

 

A empresa precisa ter uma infraestrutura para o trabalho remoto que 
permita trabalhar em qualquer lugar: de casa, no cliente, no  aeroporto, no 
Starbucks, rsrs coisa que costumo fazer. Empresas americanas atualmente 
te provêm ferramentas que podem conectar do computador ou do celular. 
(ENTREVISTADO 2) 

 

 Ao final da seção, no quadro 22 é apresentado um resumo dos resultados da 

pesquisa sobre a categoria Contexto no processo da e-Liderança.  

 

O entendimento do contexto do trabalho do e-Líder permite compreender 

melhor o significado da e-Liderança, ao mostrar as condições específicas que 

praticamente a definem. Por outro lado torna possível visualizar os desafios a serem 

enfrentados pelo e-Líder e pelos liderados remotos. Os resultados das entrevistas 

demonstram como esses profissionais estão se adaptando e buscando a melhor 

maneira de realizar seu trabalho e atingir os resultados esperados pela organização, 

nesse novo contexto no qual estão inseridos.  
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Quadro 22 - Contexto no Processo da e-Liderança 

 Espaço Horário de trabalho TIC e outros canais de 
comunicação 

Informática 

E1 Home office 
Horário comercial 
estendido (8h às 20h) 

Telefone, Skype, 
WhatsAPP 
 
Reuniões presenciais 
quinzenais 

Sistema 
compartilhado que 
permite 
acompanhar o 
trabalho em tempo 
real 

E2 
Instalações do cliente 
(Brasil e exterior) ou 

home office 

Horários variados, 
basicamente 
definidos pela 

demanda do cliente, 
que sofrem impacto 

de fuso horário 

Telefone, WhatsApp, 
Teleconferência. 

Vídeo conferência, Chats 
 

Reuniões presenciais 
trimestrais com a equipe 

e outras semestrais 
envolvendo diversas 

equipes 

Sistema 
compartilhado e 

Time Report  

E3 Home Office 

 São predefinidos 
pela instituição os 

horários para agendar 
chat com aluno. Para 
as outras atividades o 

horário é livre. 

Telefone, WhatsApp, 
Skype, comunicado e 
correio eletrônico na 

Plataforma de 
Aprendizagem Virtual 

 
Encontro presencial na 

contratação 

Plataforma de 
aprendizagem 

virtual. 

E4 
Escritório na cidade 

em que está alocado 
o profissional 

Horário flexível 

Telefone, e-mail, Skype, 
WhatsApp 

 
Visitas periódicas aos 

escritórios. 

Sistema integrado 

E5 

Escritórios na cidade 
em que está alocado 
o profissional. Sala na 

instituição parceira. 
Home office 

Horário de 
funcionamento da 
“matriz” e/ou no 

horário das aulas 
presenciais 

Telefone, Rádio, 
WhatsApp, Skype, 

comunicado, correio 
eletrônico e ocorrência 

na Plataforma de 
Aprendizagem Virtual 
Relatórios em arquivo 
Word enviados por e-

mail 
 

Contatos presenciais 
eventuais 

Plataforma de 
aprendizagem 

virtual 
 

Sistema único de 
gestão 

E6 Home office 
Horários diversos, já 

que o serviço é 
prestado 24 horas 

Skype, e-mail,WhatsApp, 
Telefone, call conference 
 
Relatório diário gravado, 
referente à análise do 
desempenho da equipe 

Sistema integrado 

Fonte: pela autora 
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4.2.2 Fatores que facilitam o processo de e-Liderança 

  

 

4.2.2.1 Tecnologia 

 

Houve unanimidade com relação ao que podemos denominar ferramental 

tecnológico, corroborando estudo de Avolio e Dodge (2001) que consideram a 

tecnologia, inerente à e-Liderança e ressaltam a interdependência entre ambas, bem 

como DasGupta (2011) e Samartinho (2013) que, em estudos mais recentes, 

reforçam a necessidade do e-Líder formar equipes de alto desempenho, sendo 

capaz de desenvolver estilos de gestão e liderança que tire proveito das tecnologias 

que tem a sua disposição e minimize eventuais barreiras do trabalho remoto. 

  

 O Entrevistado 5, ao citar a necessidade de melhoria dos recursos hoje 

disponíveis na empresa em que atua, reforça a importância da qualidade do 

ferramental tecnológico para o sucesso do líder, enfaticamente defendido por todos 

os entrevistados.  

 

Tecnologia é um recurso indispensável, a empresa precisa oferecer 
recursos para planejar as atividades, acompanhar a realização, facilitar a 
comunicação. Embora tenhamos um sistema integrado e uma plataforma de 
aprendizagem virtual, o fato de ainda precisarem de ajustes, só faz reforçar 
o quanto uma tecnologia de qualidade é importante para agilizar e 
racionalizar nosso trabalho. (ENTREVISTADO 5) 

   

Já o Entrevistado 2 demonstra como a tecnologia consegue superar a barreira 

da distância. 

 

Nosso sistema permite que as informações gerenciais estejam disponíveis a 
qualquer hora, em qualquer lugar e não só as da minha equipe. Para o 
trabalho remoto funcionar o ecossistema da empresa precisa estar 
preparado. Quando você está na empresa, se precisa de informação de 
outra área liga, passa na sala e resolve. Quando está remoto não dá! É 
preciso ter acesso imediato, até porque na estrutura global, a área que 
produz informação pode estar distante: por exemplo, nas empresas 
americanas é comum a Central de Serviços Compartilhados na Índia. 
(ENTREVISTADO 2) 
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4.2.2.2 Características da equipe 

 

 Samartinho (2013) afirma que líder e liderados necessitarão de novas 

competências para que possam fazer parte de equipes virtuais. Nogueira e Patini 

(2012) e Ambrosio (2013) em seus estudos buscaram identificar características 

comportamentais, atributos e essas novas competências que deveriam compor o 

perfil do trabalhador remoto.  

 

 Os resultados das entrevistas demonstram que o perfil da equipe é um 

facilitador quando os profissionais apresentam determinadas características e 

competências, corroborando esses estudos. Muitas características ou competências 

foram citadas por mais de um entrevistado e o quadro 23 apresenta a tabulação das 

respostas  

 

 

Quadro 23 - Perfil do liderado remoto pelos entrevistados 
Características Competências 

Ser responsável Administração do tempo 

Ter maturidade Atenção concentrada 

Saber trabalhar com autonomia Autodisciplina 

Gostar e ter facilidade em utilizar tecnologia Decisão 

Saber administrar a relação com a família Empreendedor 

Ter comprometimento Foco em resultados 

Estar bem informado sobre objetivos, políticas, 
normas, procedimentos 

Iniciativa 

 Organização 
  

Fonte: pela autora. 

 

Mello (1999) ressalta o cuidado na escolha do profissional que irá trabalhar 

remotamente, uma vez que existem aqueles que são mais eficientes quando 

trabalham em grupo e por outro lado há aqueles que desperdiçam energia com os 

contatos sociais.  
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 Cabe ressaltar algumas falas: o Entrevistado 1, quando perguntado sobre o 

que facilitaria a atuação do líder, citou primeiramente o perfil da equipe. 

 

O perfil do trabalhador quando é bem selecionado! Precisa ter perfil 
empreendedor, ser determinado, quer dizer não deixa as coisas tirarem a 
atenção. Ser responsável: saber que o trabalho precisa ser feito, sem ter 
alguém olhando e cobrando. (ENTREVISTADO 1) 

 

 A Entrevistada 6 ao citar o perfil de equipe, que seria um fator facilitador para 

a atuação do líder, fez referência à satisfação com o trabalho em casa e o nível dos 

funcionários atraídos por essa oferta, o que corrobora estudos que apontam atração 

e retenção de talentos como uma das vantagens do trabalho remoto para as 

organizações. (PARADELLA; PEETERS (2001), LEITE; ALBUQUERQUE (2009), 

MELLO (2011), NOGUEIRA; PATINI (2012)). 

 

[...] a satisfação da equipe por estar trabalhando em casa. Fiz uma pesquisa 
com a equipe e tenho números excelentes mostrando a satisfação deles e 
isso gera comprometimento. Meu turnover é muito baixo. Outro aspecto 
interessante é o nível dos profissionais que se consegue atrair comparando 
com o telemarketing tradicional. A oferta (o trabalho em home office) é mais 
bacana. Em geral em telemarketing o pessoal tem nível de escolaridade 
baixo, é um perfil difícil para selecionar e preparar. Hoje, tenho equipe com 
muitas pessoas com formação superior, pessoas mais capacitadas e 
responsáveis. (ENTREVISTADA 6) 

  

Realmente, ao se analisar a citada pesquisa realizada com a equipe, os 

resultados validam as afirmações: 50% da equipe têm curso superior completo ou 

está cursando faculdade. Outro dado interessante é que 42% dos entrevistados na 

referida pesquisa trocaram um salário maior pela possibilidade de trabalhar em 

home office. Entre os principais motivos citam o fato de poder estar mais próximo da 

família e ser mais fácil estudar. 

 

 

4.2.2.3 Infraestrutura 

 

 Samartinho (2013) reforça a necessidade de infraestrutura tecnológica para 

todas as ações de gestão com ênfase na infraestrutura de comunicação.  
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Mello (1999), já no final do século, apresentava um modelo de infraestrutura utilizado 

por empresa multinacional, permitindo que todos os serviços burocráticos pudessem 

ser realizados a distância, cita como exemplos o planejamento de visitas a cliente, a 

solicitação de reembolso de despesas, o agendamento de reuniões ou visitas. 

 

 O Entrevistado 2 demonstra que a tendência apontada na implantação do 

trabalho remoto pela empresa citada, não só se tornou realidade como foi otimizada 

graças aos recursos disponíveis atualmente. 

   

Chamo de infraestrutura para conseguir exercer a liderança: ter condições 
de programar treinamentos para seus liderados, viajar para encontrá-los 
quando necessário, ter ferramentas de controle semelhantes ao presencial 
mas que possam ser acessadas a qualquer hora de qualquer lugar. E ainda 
os serviços self service, por exemplo, para uma viagem: reserva de hotel, 
compra de passagem, tudo se faz pelo sistema não é preciso falar com 
ninguém. O relatório de despesas que eu preciso aprovar, também acesso 
pelo sistema. Até o controle: se alguém não fizer o time report, por exemplo, 
o sistema envia um comunicado avisando. (ENTREVISTADO 2) 

 

 Os Entrevistados 3, 4 e 6 destacam não só a infraestrutura tecnológica mas 

todo tipo de suporte oferecido pela organização, voltados para apoiar o líder que tem 

equipe remota. 

 

...são as condições de trabalho: além da infraestrutura tecnológica, a 
plataforma que dá um milhão de recursos, temos o apoio da equipe de 
monitores, que atendem a um pequeno grupo de coordenadores como eu. 
Então o que não consigo resolver pela plataforma, aciono um dos monitores 
que prontamente me orienta ou resolve a questão. (ENTREVISTADO 3) 

 

Sem uma boa infraestrutura não dá! Temos um ótimo sistema, vários 
recursos para nos comunicarmos a distância, que podemos utilizar sem 
restrições, tenho verba e autonomia para fazer uma agenda de viagens e 
quando trago alguma situação específica, levo ao meu gestor e tenho todos 
os canais abertos para resolver. (ENTREVISTADO 4) 

 

Facilitam muito meu trabalho a qualidade de tecnologia disponível e a 
metodologia de gestão: planejamento, controle, acompanhamento, feedback 
imediato, disponibilidade das chefias a qualquer momento. 
(ENTREVISTADA 6) 
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4.2.3.4 Reuniões virtuais  

 

Embora se encontre referências à importância das reuniões virtuais e sobre o 

papel do líder nessas reuniões em Avolio (2001), Nogueira e Patini (2012) e 

Samartinho (2013), não foram encontrados, neste e nos outros autores utilizados 

para este trabalho, estudos que comparassem a eficiência e eficácia de reuniões 

presenciais e reuniões virtuais. 

 

Entretanto, este pareceu ser um assunto importante para os lideres, em 

especial os três entrevistados dos quais registramos as falas, nas quais fizeram 

questão de comentar sobre suas experiências, enquanto líderes conduzindo 

reuniões com suas equipes.  

 

A reunião virtual é mais objetiva, a pessoa não dispersa. Na presencial até a 
roupa ou um gesto do outro já dispersa a atenção. Também não se perde 
alguns minutos em conversa, aquecimento, cafezinho. (ENTREVISTADO 1) 

   

Quando você está numa teleconferência, que tem várias pessoas, você 
procura ser objetivo e claro, vai direto ao ponto, não perde tempo com 
outras coisas e se vai abrir uma discussão, provavelmente vai ligar para a 
pessoa depois. A gente fala para as pessoas: se tem um conflito, procure 
alinhar antes de entrar na reunião, não que precisam concordar, mas alinhar 
como vão colocar esse ponto de conflito na reunião. As pessoas 
remotamente têm menos conflitos. Quando estão remotas, a emoção não 
transparece na sua face. Por isso é menos frequente o conflito ou 
discussões acaloradas nas reuniões virtuais. (ENTREVISTADO 2) 

   

Quando tenho um assunto mais complexo a tratar com o professor marco 
uma reunião que pode ser presencial ou via Skype e percebo que via Skype 
a reunião é mais rápida e mais objetiva. A gente não dispersa, vai direto ao 
ponto, não fica jogando conversa fora. (ENTREVISTADO 3) 

 

Nas suas falas os lideres comparam suas experiências na condução de 

reuniões presenciais e reuniões virtuais e se percebe que consideram – parecendo 

terem feito uma descoberta – que estas últimas são mais objetivas e produtivas. 
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 4.2.3 Desafios no processo de e-Liderança 

 

 

4.2.3.1 Controle  

 

Todos os estudos considerados para esse trabalho apontam para a grande 

mudança na postura do gestor com relação ao controle: aprender a controlar por 

resultados. Esses estudos ressaltam também a importância do e-Líder ser capaz de 

acompanhar e estar disponível para orientar e dar feedback. (AVOLIO et al (2001), 

LEITE (2008), DASGUPTA (2011), MELLO (2011) GIL et al 2011), NOGUEIRA E 

PATINI (2012), SAMARTINHO (2013) 

 

As entrevistas corroboram esses estudos: todos de alguma forma e em algum 

momento citaram controles e resultados, como por exemplo, o Entrevistado 1 que 

afirma. 

Às vezes o controle a distância até facilita, porque a cobrança é por 
resultado e não por “comportamento”, ver a pessoa parada, por exemplo, 
acaba gerando ansiedade e o líder cobra. Ou tempo: ficamos com a 
impressão de que o liderado está demorando demais numa ligação e já 
queremos intervir. (ENTREVISTADO 1) 

 

Destacam-se os relatos de dois entrevistados, bastante significativos com 

relação ao tema. O entrevistado 3 deixa muito claro sua insegurança em não 

conseguir controlar o “como estão executando” e sua busca por uma nova postura, 

que corrobora resultado de pesquisa realizada pela SAP Consultoria (2016) em que 

a frase “Gerenciamento baseado em resultados, ao invés da presença física” foi 

considerada pelos pesquisados como a frase que melhor define trabalho remoto. 

  

Nossa preocupação, normalmente, é controlar se as ações e 
comportamentos esperados estão sendo executados da maneira que se 
espera que aconteçam. O controle é feito por meio de relatórios ou outros 
instrumentos de comunicação e controle que mostram apenas o que estão 
conseguindo, mas não como estão conseguindo. Mas me pergunto, será 
que precisa?  Se eles liderados assimilaram a cultura da organização e 
tiverem clareza das políticas, normas e procedimentos saberão fazer a sua 
maneira, mas respeitando esses princípios. Então, meu grande desafio é 
mudar meu foco e aprender a me preocupar mais com o resultado do que 
com “o como as coisas estão sendo feitas”. (ENTREVISTADO 3) 
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 Essa dificuldade foi abordada por Nogueira e Patini (2012), que ressaltam a 

importância do resultado e afirmam que o gestor ao focar o objetivo demonstra 

confiança na forma como o trabalhador atinge esse resultado. 

 

 A Entrevistado 6 demonstra como a tecnologia supre a necessidade de estar 

presente para exercer controle, assunto abordado por Mello (2013) como um 

aspecto questionado pela empresa e pelos gestores, quando da implantação do 

trabalho remoto: há sempre o receio de não se conseguir controlar o trabalho da 

equipe, em função de estarem distantes, de não estarem ao alcance dos olhos. 

 

O sistema integrado permite controle total das ligações efetuadas e até da 
qualidade das conversas, já que grava todos os atendimentos. Permite 
várias formas de controle, inclusive em tempo real, quem está logado, hora 
a hora do atendimento. Operador tem que discar 20 se um consegue e o 
outro disca 10 não trabalhou, é estatística! O sistema de controle permite 
esta análise. Posso acompanhar também a atuação dos meus supervisores 
porque os chats entre eles e suas equipes também ficam gravados. Cada 
coordenador faz um reporte diário das gravações que ouviu e analisou tudo 
gravado e formalizado. Assim os feedbacks são imediatos. 
(ENTREVISTADO 6) 

 

 Percebe-se que controle não só do resultado final, mas também da maneira 

como está sendo feito o trabalho, numa clara preocupação com a qualidade dos 

atendimentos, o que se pode explicar pela característica da empresa que presta 

serviços de telemarketing para clientes de segmentos diversos.   

  

 Ainda a Entrevistada 6 chama a atenção para um aspecto interessante, do 

controle a distância dos liderados, que de certa forma se contrapõe ao perfil de 

responsável e autogerenciável apontado pelos entrevistados e por pesquisadores 

como Gil et al(2011), por exemplo. 

    

Disciplinar o colaborador fica mais fácil. No presencial ele consegue ver, ele 
sabe o que o supervisor está fazendo, se está acompanhando o trabalho 
dele ou não. No remoto, como ele não sabe quando está sendo observado 
anda na linha. (ENTREVISTADO 6) 
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4.2.3.2 Motivação da Equipe 

 

 Equipe motivada, comprometida com os resultados e alinhada com os valores 

da organização são preocupações de todo líder – presencial ou a distância – e 

Dasgupta (2011) lembra que o grande desafio do e-Líder é conseguir esse resultado 

em ambiente mediado pela tecnologia.  

 

 O Entrevistado 2 considera a motivação da equipe seu grande desafio e 

corrobora DasGupta (2011) que ressalta a importância do líder fazer sua presença 

ser sentida no grupo. 

 

Não chamaria de dificuldade, mas de desafio: manter as pessoas 
motivadas, já que o líder nem sempre estará próximo. Ele precisa de 
alguma maneira interagir, passar as tarefas, revisando e dando feedback  
do trabalho para elas se sentirem motivadas, entender que há alguém que 
está acompanhando o trabalho delas, que dá suporte. (ENTREVISTADO 2) 

 

 Enquanto o Entrevistado 4 surpreende ao afirmar que não sente diferença 

com relação aos liderados remotos 

  

Com relação à motivação, não sinto diferença entre a equipe presencial e a 
equipe a distância. Os que estão em outros estados, estão sempre 
conectados, sabem que podem entrar em contato comigo sempre que 
necessário, não passo um dia sem manter contato com eles e nossos 
encontros presenciais periódicos reforçam essa proximidade e mantém o 
pique da equipe. Nunca senti queda na produção ou no entusiasmo por 
causa da distância. (ENTREVISTADO 4) 

 

 Um aspecto citado por DasGupta (2011) e Samartinho (2013) e que foi tema 

de dois entrevistados é o receio do liderado de que a distância pode fazer com que 

não seja lembrado para promoção, crescimento na carreira o que pode ser um fator 

desmotivador, os entrevistados 2 e 4 observam: 

 

Se a pessoa entrega o projeto com qualidade, no prazo, com o orçamento 
previsto e não deixar de atender a expectativa do cliente ele vai ser 
reconhecido presencialmente ou a distância.  Eu, por exemplo, já me 
reportei a pessoas que ficavam em cidade nas quais a empresa não tem 
escritório e uma dessas pessoas já chegou a vice-presidente trabalhando 
em casa e continua trabalhando em casa. (ENTREVISTADO 2) 
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Acredito que a distância, o colaborador acaba aprendendo a ser mais 
empreendedor, a tomar mais decisões e se desenvolve mais rápido que os 
subordinados presenciais e contraria a teoria de que o profissional não é 
visto, não é percebido para crescimento. Eu mesmo, quando mudei de 
unidade, precisava indicar alguém para me substituir e indiquei a pessoa 
mais preparada, que era justamente a que estava a distância, e que está se 
saindo muito bem. (ENTREVISTADO 4) 
 

 
  Já os entrevistados 1 e 5 apontam como o grande desafio a dificuldade em 

perceber rapidamente se houve algum comprometimento da motivação e remetem a 

questão da perda do contato face a face, ao qual Samartinho (2013) se refere como 

sinal não verbal e cuja ausência é outro grande desafio a ser vencido pelo e-Líder.  

 
O líder é um facilitador, um inspirador sempre! Quando a equipe está 
presencial só de olhar o jeito da pessoa a gente percebe que tem algum 
problema, questiona, conversa, atua, é na hora. Quando a equipe está a 
distância, pode demorar um pouco mais, as vezes só vai perceber pelos 
resultados. (ENTREVISTADO 1) 

 

Quando o funcionário está doente, com algum problema até insatisfeito com 
salário, por exemplo, v. logo percebe a cara feia, a má vontade é fácil 
perceber que está precisando de um apoio emocional e intervir. Já a 
distância fica mais difícil a gente demora mais para perceber, às vezes vai 
descobrir a desmotivação quando já comprometeu o resultado. O líder 
precisa estar mais atento, para se antecipar aos possíveis problemas e afiar 
a percepção. (ENTREVISTADO 5) 

  

 

4.2.3.3 Adaptação ao novo modelo  

 

Nogueira e Patini (2012), Mello (1999:2013) e Samartinho (2013) ressaltam 

necessidade de líder e liderados adaptarem-se as novas formas de trabalho flexíveis 

e mediadas pela tecnologia. Essa adaptação pode ser mais complexa ainda para o 

líder, que precisa estar atento também à adaptação da equipe, mantendo o foco na 

busca dos resultados, como bem explicita o Entrevistado 1: 

 

Cuidado com a adaptação da equipe! Primeiro uso toda minha experiência 
para fazer uma seleção bem cuidadosa, procurando perceber se a pessoa 
tem perfil para trabalhar remotamente, acompanho diretamente o 
treinamento e depois cuido da adaptação do home office: tem que ajudar a 
organizar o lugar do trabalho para evitar desconforto e distrações para 
conseguir atingir os resultados. Temos também que orientar a lidar com a 
flexibilidade de horário. (ENTREVISTADO 1) 
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 O Entrevistado 2 reforça a necessidade de apoio ao trabalhador remoto, ao 

afirmar que o e-Líder “... deve assumir o papel de coaching para treinar, orientar e 

apoiar o liderado para ele conseguir fazer bem o trabalho remoto. Para se adaptar 

com mais facilidade e ter sucesso” e narra uma situação diferente que vivenciou: o 

cancelamento da implantação de trabalho remoto,  

 

Cultura é complicado! Há pessoas que demoram para se adaptar ao 
trabalho remoto. Vi muitas pessoas perdidas por meses. Chega no 
escritório, não tem mesa fixa. Tudo meio self service, seu chefe está nos 
EEUU. Os líderes precisam estar atentos. No início do ano 2000, eu 
trabalhava em outra empresa e institui o trabalho remoto: consultores não 
precisam vir ao escritório quando estavam alocados em um projeto, 
trabalhavam em casa, estava funcionando muito bem. Quando chegou um 
novo diretor, pediu para retroagir! Tem líder que gosta de ver a pessoa perto 
dele. Na verdade foi a única alegação dele. (ENTREVISTADO 2) 

 

O Entrevistado 5 fala de seu encantamento com o trabalho a distância e 

ressalta os desafios da equipe e do líder, remetendo inclusive a uma oportunidade 

citada por Samartinho (2013) que é o compartilhamento de conhecimentos com 

pessoas distantes fisicamente. 

 

O lado positivo é ver tantas pessoas que acreditam no mesmo projeto 
espalhadas pelo Brasil, a empresa faturando dessa forma, gerando 
empregos fora do seu espaço físico. O difícil, e veja não é lado negativo, é 
só difícil, desafiador é nos adaptarmos. Nós gestores e a equipe que ainda 
não tem o hábito de entrar em contato na hora que enfrenta uma 
dificuldade, que ainda tem alguma dificuldade com o uso da tecnologia e 
nem sempre tem discernimento para entender seu limite de alçada. E nós, 
gestores que precisamos ter os processos bem desenhados e 
documentados, precisamos lembrar que temos pessoal a distância e saber 
como lidar com eles, envolvê-los mais. Essa semana, tínhamos um 
problema a resolver, me reuni com os supervisores que trabalham aqui 
comigo e por Skype fiz o supervisor de uma das unidades participar. Ele 
contribuiu muito e pude perceber a satisfação dele, até agradeceu! Às vezes 
a gente esquece, dá mais atenção a quem está presencial E ele contribuiu 
muito com boas observações, alertas e sugestões. (ENTREVISTADO 5) 
 

 

4.2.4. Competências exigidas no exercício da e-Liderança 

 

 O quadro 24 apresenta um comparativo entre as competências propostas 

pelos autores e as competências elencadas pelos entrevistados para o e-Líder  
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Quadro 24 - Comparativo das competências dos e-Líderes 
AUTORES ENTREVISTADOS 

Adaptação/receptividade a mudanças Adaptabilidade a mudanças 

Agilidade nas decisões e nas ações Agilidade 

Comunicação – verbal oral e escrita Comunicação – oral e escrita 

Controle Controle 

Construir confiança - 0 - 

Direcionar a satisfação do cliente - 0 - 

Empatia Empatia 

Enfrentar situações complexas - 0 - 

Flexibilidade Flexibilidade 

Inovação Criatividade 

Inspirar membros distantes Motivador 

Integridade Ser justo, honesto, transparente, respeitoso 

Mentalidade multicultural, global - 0 - 

Negociação - 0 - 

Orientação do modelo baseado em 24x7 Disponibilidade  

Planejamento Planejamento 

Agir por antecipação/pensamento proativo Proatividade 

Relacionamento Interpessoal Relacionamento Interpessoal 

Resiliência Resiliência 

Ser capaz de utilizar com segurança os TICs Dominar a tecnologia 

- 0 - Autodesenvolvimento: cursos, leitura 

- 0 - Capacidade de síntese 

- 0 - Definir prioridades 

- 0 - Disciplina 

- 0 - Feedback assertivo 

- 0 - Foco, objetividade e planejamento para delegar 

- 0 - Percepção 

- 0 - Selecionar e treinar a equipe 
Fonte: pela autora com base em Avolio et al(2001), Leite (2008), DasGuptta (2011), Mello (2011) Gil 
et al(2011), Nogueira; Patini (2012), Samartinho (2013) e nas respostas dos entrevistados. 

 

 O quadro 25 permite uma visão mais clara das quinze competências citadas 

pelos entrevistados e que corroboram as competências sugeridas pelos autores 

estudados para este trabalho. 
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Quadro 25 -  Competências apontadas por estudiosos e entrevistados 
AUTORES ENTREVISTADOS 

Adaptação/receptividade a mudanças Adaptabilidade a mudanças 

Agilidade nas decisões e nas ações Agilidade 

Comunicação – verbal oral e escrita Comunicação – oral e escrita 

Controle Controle 

Empatia Empatia 

Flexibilidade Flexibilidade 

Inovação Criatividade 

Inspirar membros distantes Motivador 

Integridade Ser justo, honesto, transparente, respeitoso 

Orientação do modelo baseado em 24x7 Disponibilidade  

Planejamento 
Planejamento, foco, objetividade e planejamento 

para delegar 

Agir por antecipação/pensamento proativo Proatividade 

Relacionamento Interpessoal Relacionamento Interpessoal 

Resiliência Resiliência 

Ser capaz de utilizar com segurança os TICs Dominar a tecnologia 
Fonte: pela autora com base em Avolio et al(2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil et 
al (2011), Nogueira; Patini (2012), Samartinho (2013) e nas respostas dos  entrevistados. 

 

 Planejamento é uma das competências apontada pelos estudiosos e pelos 

entrevistados sendo que com relação aos entrevistados, pode-se incluir o que três 

deles chamaram de foco para planejar e/ou delegar. As respostas dos entrevistados 

4, 5 e 6 que demonstram como eles percebem, como eles vivenciam o planejamento 

no seu dia a dia. 

 

É preciso planejar muito bem a delegação, com prioridades, agenda 
definida, para os contatos virtuais e presenciais. Não dá para ficar ligando, 
ou enviado WhatsApp, e-mail a toda hora. O planejamento precisa ser 
preciso, objetivo (ENTREVISTADO 4) 

 

Claro que preciso planejar para trabalhar com a equipe presencial e temos 
conseguido fazer isso bem, temos conseguindo cumprir o que foi previsto e 
ter pouco erros, principalmente se considerarmos a complexidade do nosso 
trabalho. Mas para quem está a distância, o planejamento precisa ser mais 
rigoroso, com a clara definição de prioridades, com a previsão de um plano 
b, já se antecipando a possíveis problemas. [...] são então três 
competências que se interligam: planejamento, proatividade e definição de 
prioridades. E ainda planejar muito bem os processos. (ENTREVISTADO 5) 

    

Foco: para delegar, para planejar tudo, o trabalho, as reuniões, os contatos. 
Não dá para falar com a pessoa sempre que se lembrar de algo, como, 
geralmente, fazemos no presencial. (ENTREVISTADO 6) 
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 As cinco competências indicadas pelos autores como necessárias ao e-Líder 

e que não foram citadas pelos entrevistados aparecem no quadro 26, Embora, o 

entrevistado 2 atue em uma empresa multinacional e os entrevistados 4 e 6 em 

empresas nacionais com atuação global, tenham chegado a comentar sobre cultura 

e diversidade, não chegaram a identificar como competência o que os autores 

denominam “mentalidade multicultural, global.” É possível que já esteja tão 

incorporado por eles, sentem como algo tão natural, que nem percebem como uma 

competência. 

 

Quadro 26 - Competências identificadas apenas nos estudos utilizados 

Construir confiança. 

Direcionar a satisfação do cliente.  

Enfrentar situações complexas. 

Mentalidade multicultural, global. 

Negociação. 

Fonte: pela autora com base em Avolio et al (2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil 
et al (2011), Nogueira; Patini (2012), Samartinho (2013) 
 

 Por outro lado, observam-se sete competências citadas pelos entrevistados e 

não encontradas nos estudos utilizados para este trabalho. Elas parecem refletir 

respostas a situações vivenciadas pelos entrevistados, como pode ser percebido 

nas transcrições apresentadas. 

 

Quadro 27 - Competências indicadas pelos entrevistados 

Autodesenvolvimento: cursos, leitura. 

Capacidade de síntese. 

Definir prioridades. 

Disciplina. 

Feedback assertivo. 

Percepção. 

Selecionar e treinar a equipe. 

  Fonte: pela autora com base nas respostas dos ENTREVISTADOS. 
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  Os Entrevistados 1 e 3 enfatizam a importância do líder estar 

preparado para selecionar e treinar a equipe que estará a distância, destacando que 

mesmo com uma área de Recursos Humanos, bem preparada para lidar com o 

trabalhador remoto o líder precisa estar mais presente e realmente dar a palavra 

final na contratação. 

 

Uma competência que a gente pode deixar um pouco de lado na hora de 
montar a equipe presencial precisa estar muito bem desenvolvida quando a 
gente tem equipe remota: selecionar e treinar a equipe. Não basta a 
empresa preparar só o RH para lidar com essa nova forma de trabalho, o 
líder também precisa estar muito bem treinado. Ele que está diretamente 
com a equipe, que percebe as dificuldades e por mais que esteja alinhado e 
troque informação com o RH, será ele que poderá escolher quem 
conseguirá fazer o trabalho remoto e trazer resultados. É ele que precisa 
treinar presencialmente para criar uma proximidade, um elo com o liderado. 
(ENTREVISTADO 1) 

    

 Os entrevistados 2, 3, 4, 5 citaram disciplina como uma competência 

importante para o e-Líder. O entrevistado 2 resume bem a visão dos três sobre 

esta competência 

 

Disciplina é fundamental: numa reunião seguir rigorosamente a pauta. 
Numa reunião presencial, principalmente no Brasil a pessoa conversa sobre 
futebol e outras coisas. Numa reunião virtual não dá, é caro e em geral a 
pessoa já tem outra reunião agendada em seguida, tem que ser atento, 
focado na pauta. Disciplina com horário: é ridículo chegar atrasado em 
teleconferência. Se for preciso parar e voltar para atualizar a pessoa, os 
outros que estão longe, sozinhos, só escutando provavelmente já começam 
a fazer outra coisa, olhar e-mail por exemplo. Perde-se o foco da reunião. 
Disciplina para os contatos virtuais programados, principalmente quando é 
internacional e existe a questão do fuso horário. Muitas vezes seu 
subordinado trabalhou o dia inteiro no cliente é só pode falar com você 
depois do final do expediente, à noite. Deixá-lo esperando ou esquecer é 
terrível, desrespeitoso. (ENTREVISTADO 2) 

 

 Também a Entrevistada 6, ao falar sobre a metodologia de gestão - 

“planejamento, controle, acompanhamento, feedback imediato, disponibilidade das 

chefias a qualquer momento” -  que facilita sua atuação, cita a necessidade da 

disciplina para usar a metodologia. 
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Avolio et al (2009), assim como Nogueira e Patini (2012) e Samartinho (2013) 

colocam o feedback como importante ferramenta de gestão inclusive para 

disseminar conhecimento, aprendizagem e adaptação a mudanças. Entretanto não 

indicam feedback como uma competência específica da mesma forma que os 

entrevistados apontaram.   

 

O líder precisa dar feedback muito assertivo, explicando bem o 
comportamento inadequado e como fazer para corrigir. Não dá para fazer  
como muitas vezes se faz – e também não deveria, mas faz – que é “dar um 
toque” para ver se a pessoa percebe. Como ela está por perto você vai 
dando vários “toques”. Isso não funciona com a equipe remota. 
(ENTREVISTADO 6). 

 

Procuro deixar os feedbacks para dar nos encontros presenciais, por isso 
vou registrando tudo que precisa ser pontuado, levo para o encontro, 
explico muito claramente o que não foi correto, o que precisa ser feito, o que 
eu espero. Não dá para esquecer alguma coisa e depois ficar ligando, 
interrompendo a pessoa. Precisa se planejar, ter disciplina e ser assertivo. 
(ENTREVISTADO 4)    

 

A avaliação do aluno é um importante feedback para o professor, mas nem 
sempre ele consegue ser assertivo. Este é o meu papel: transformar a 
reclamação do aluno em um feedback assertivo para que o professor 
entenda exatamente onde falhou e como deveria proceder. E fazer isso a 
distância é diferente do que fazer no face a face: precisa ter mais 
assertividade, mais cuidado. (ENTREVISTADO 3) 

 

Os entrevistados entendem feedback assertivo como uma competência que 

precisa ser desenvolvida por ser importante para desenvolver o liderado e atingir 

resultados. É interessante observar na fala dos Entrevistados 4 e 6 a preocupação 

com o planejamento do feedback.  

 

Este capítulo nos proporcionou a percepção dos entrevistados, enquanto e-

Líderes sobre o contexto do trabalho remoto, os fatores que interferem facilitando 

sua atuação, os desafios que enfrentam em sua rotina e finalmente sobre as 

competências que necessitam para atingir seus objetivos. 

 

 No capítulo seguinte, serão apresentadas as conclusões finais que o 

resultado da pesquisa permitiu. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar os fatores que interferem no 

processo de liderança a distância, bem como identificar os desafios e as 

competências demandadas do e-Líder. Para melhor entendimento de como se 

atingiu o objetivo proposto serão apresentadas as principais conclusões para cada 

um dos objetivos específicos. 

 

 

 5.1 Analisar as características de contexto no processo da liderança distância. 

 

As características identificadas e analisadas foram aquelas indicadas por 

estudiosos tais como por Mello (2011), Nogueira e Pattini (2012), Venco (2015) e 

que praticamente definem o trabalho remoto. Ao fazê-lo apresentam o contexto no 

qual os e-Líderes devem atuar, envolvendo tempo e espaço duas variáveis 

intimamente associadas e que refletem a flexibilidade, também considerada 

característica básica nesta modalidade de trabalho. Envolve ainda a chamada 

telemática – associação das técnicas de telecomunicação e técnicas de informática 

(VENCO, 2015) e todos entrevistados demostraram fazer uso intensivo da mesma.  

 

Os resultados demonstraram também que os e-Líderes entrevistados estão 

procurando se adaptar ao novo contexto que caracteriza a e-Liderança e buscando a 

melhor forma de cumprir seu papel. Gil et al (2011) afirmam que será preciso rever o 

papel do líder tradicional e essa revisão passa necessariamente pela profunda 

compreensão do significado de cada elemento que compõe o contexto da e-

Liderança. Assim, o e-Líder deve procurar entender como esses elementos - tempo, 

espaço e tecnologia - impactam na sua relação com a equipe e adaptar suas 

práticas de liderança para atender as expectativas da equipe e atingir os resultados 

esperados pela organização. 
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5.2 Identificar os principais fatores que facilitam o processo de liderança no 

contexto a distância. 

 

Inicialmente, foram selecionados três fatores citados por todos entrevistados e 

que corroboram os estudos de Avalio e Dodge (2001), DasGupta (2011), Nogueira e 

Patini (2012), Ambrósio (2013) e Samartinho (2013) que ressaltam a importância da 

tecnologia disponível, das características da equipe e da infraestrutura para o 

sucesso do e-Líder. Os entrevistados demonstraram como esses fatores conseguem 

ajudá-los a superar a barreira da distância e contribuem para a atuação do e-Líder e 

de sua equipe.  

 

Mais uma vez, o e-Líder deverá ser capaz de adaptar-se: rever seu estilo de 

liderança e suas práticas de gestão de forma que possa tirar proveito da 

infraestrutura e da tecnologia disponíveis, para fortalecer o relacionamento com a 

equipe e criar um ambiente produtivo. Sobre a tecnologia, cabe observar que 

estudiosos e entrevistados colocam como competência necessária para o e-Líder o 

domínio da tecnologia e é preciso entender que esse domínio implica não só ser 

capaz de utilizar os recursos disponíveis, mas também pensar junto com a área de 

TI as melhores soluções para otimizar os processos e facilitar o trabalho para a 

equipe. 

 

O quarto fator citado pelos entrevistados, reuniões virtuais, surpreendeu pela 

abordagem diferente da utilizada pelos autores estudados para a realização deste 

trabalho. Embora todos tenham se referido à prática de reuniões virtuais, metade do 

grupo de entrevistados foi enfática em afirmar que estas são mais objetivas, rápidas 

e até reduzem conflitos e nos estudos pesquisados não se encontrou afirmativa 

semelhante.  

 

 Podem-se especular quais seriam as razões. O custo foi citado por um dos 

entrevistados e é possível que os e-Líderes, atentos aos custos de sua área, 

transmitam essa preocupação para a equipe, mas, certamente, não se podem 

ignorar as questões relativas ao comportamento humano nas organizações, em 

especial naquelas com equipes virtuais, e que poderia ser objeto de estudos 

específicos.  
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5.3 Identificar os principais desafios no processo de liderança no contexto a 

distância. 

 

Também aqui foram selecionados três desafios citados por todos 

entrevistados corroborando estudos considerados para este trabalho: AVOLIO et al 

(2001), LEITE (2008), DASGUPTA (2011), MELLO (2011) GIL et al (2011), 

NOGUEIRA E PATINI (2012), SAMARTINHO (2013).  Estes fatores são: controle, 

motivação da equipe e adaptação ao novo modelo.  

 

Controle foi um tema que mobilizou os entrevistados, já que se pôde perceber 

que também é um tema de trato difícil na liderança presencial. É possível afirmar 

que as preocupações, insegurança até, com relação ao controle na liderança 

presencial foram trazidas para a e-Liderança agravadas pelas variáveis típicas do 

contexto da relação virtual. Foram muito usadas expressões como “ver”, “perceber”, 

“sentir a presença”, o que de certa forma leva a inferir que suas práticas de controle, 

enquanto líderes presenciais têm algo de informal, de vigiar e pouco de indicadores 

e ferramentas. A se confirmar essa inferência, ficaria demonstrada mais uma vez 

que a mudança de postura para controle por resultados, em um ambiente de 

confiança indicada como ideal no processo de e-Liderança, exigirá certo esforço dos 

e-Líderes. 

 

Com relação à motivação as respostas corroboram os estudos, em especial 

podendo-se citar DasGupta (2011) que lembra o desafio de manter a equipe 

motivada, comprometida e alinhada com valores da organização e todos 

demonstram procurar formas de manter a equipe motivada. 

 

Finalmente, a adaptação ao novo modelo: o que fica muito claro nas 

entrevistas é o esforço dos líderes que, enquanto se adaptam e aprendem a liderar a 

distância, necessitam estar atentos e focados na adaptação da equipe: desde a 

adaptação ao ambiente físico onde irão atuar remotamente os liderados, até ao mais 

difícil que é a mudança dos hábitos e costumes. 
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Lidar com os desafios citados exige do e-Líder, esforço, treinamento e 

disciplina. Esta última recebeu comentários dos entrevistados em momentos 

diversos, sendo inclusive indicada como uma competência necessária para o e-

Líder. Analisando estes comentários, em especial dos Entrevistados 1, 2, 5 e 6 

pode-se propor aos e-Líderes o caminho do método de trabalho disciplinado, com a 

utilização dos recursos tecnológicos e da própria infraestrutura de forma intencional, 

planejada e metódica como instrumento não só para acompanhamento/controle, 

mas também para motivação e adaptação da equipe. 

 

 

5.4 Entender as diferenças e semelhanças entre as competências exigidas no 

exercício da liderança em um contexto de trabalho remoto, em face da 

liderança presencial. 

 

Inicialmente, foram comparadas competências elencadas por Avolio et al 

(2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil et al (2011), Nogueira e 

Patini (2012), Samartinho (2013), com as competências citadas pelos entrevistados. 

Foram identificadas quatorze competências apontadas pelos pesquisadores e 

corroboradas pelos entrevistados, sinalizando um caminho para um programa de 

desenvolvimento de competências para os e-Líderes.  

 

Apenas cinco competências foram elencadas pelos autores utilizados e não 

citadas pelos pesquisados. Construir confiança, por exemplo, não foi citada como 

competência, entretanto as falas dos entrevistados permitem inferir a preocupação 

em ter a confiança permeando a relação com o liderado. Os autores também se 

referem a mentalidade multicultural, global, não identificada como competência. 

Neste caso, a hipótese é que para os três entrevistados que atuam em empresas 

com atuação global, esteja tão incorporado, seja tão natural esse convívio 

multicultural que não percebem que é uma competência a ser desenvolvida. Por 

outro lado para aqueles que trabalham em organizações nacionais, com atuação 

local, estes não chegam a perceber a necessidade desta competência. 
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Em situação contrária, sete competências não localizadas nos estudos de 

Avolio et al (2001), Leite (2008), DasGupta (2011), Mello (2011) Gil et al(2011), 

Nogueira e Patini (2012), Samartinho (2013)  foram citadas pelos entrevistados. 

Pode-se afirmar pelas explicações dos entrevistados que são competências 

específicas dos e-Líderes, embora uma delas disciplina apareça citada na relação 

dos líderes presenciais, segundo Freitas Júnior; Klein (2014), Santos et al (2014). 

Entretanto, mesmo esta competência recebe uma justificativa relacionada 

exclusivamente ao contexto do e-Líder, conforme se pode constatar na transcrição 

das entrevistas.  

 

Algumas hipóteses poderiam explicar estas competências citadas apenas 

pelos entrevistados. Primeiramente, é possível, que os autores ao pesquisarem 

sobre os e-Líderes tiveram a preocupação em ser tão específicos que deixaram de 

citar competências que já haviam sido estudadas para o líder presencial, como por 

exemplo, decisão, iniciativa, disciplina.  

 

A outra hipótese é sobre o quanto o foco no tema e-Liderança é relativamente 

novo. Samartinho e Faria (2012) inclusive afirmam que há carência de modelos que 

possam ser referencial para a e-Liderança. Pode-se observar, ao longo desta 

pesquisa, o crescimento do interesse das organizações com relação à implantação 

do teletrabalho, mas ainda com alguns questionamentos e inseguranças, que 

aparecem refletidos também nas falas dos entrevistados.  Assim, é possível que 

sejam competências que foram percebidas nesses últimos anos, uma vez que a e-

Liderança é um processo que vive a dinâmica da solidificação. Deve-se levar em 

conta também que a maioria dos estudos utilizados é do período de 2008 a 2013.  

 

Por outro lado, cabe relembrar que Samartinho (2013) se refere a 

competências específicas para determinados contextos e pode-se afirmar que as 

sete competências são bem específicas para contexto da e-Liderança. Pode-se 

afirmar ainda que refletem as experiências, as expectativas e até as ansiedades 

vivenciadas pelos entrevistados e típicas do enfrentamento do novo, do 

desconhecido.  
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No item 5.3 pode-se observar como consideram importante a disciplina para o 

e-Líder e podemos destacar também o autodesenvolvimento, que reflete muito bem 

a questão do enfrentar uma nova situação, um novo contexto de trabalho, ainda sem 

muitos modelos que possam servir de inspiração, de orientação.  

 

É possível afirmar que estas sete competências apontadas pelos 

entrevistados devem completar o programa de desenvolvimento para e-Líderes, que 

normalmente seria baseado nas competências indicadas pelos pesquisadores. As 

mesmas competências, podem também orientar a busca dos e-Líderes pelo 

autodesenvolvimento.   

 

Ao encerrar este capítulo é possível afirmar que este trabalho pode ainda 

contribuir com as organizações para um melhor entendimento da atuação do e-

Líder, fornecendo subsídios para: 

• a definição da infraestrutura que se precisa oferecer a eles;  

• nortear os programas de formação e desenvolvimento de lideranças;   

• orientar a definição de um protocolo de boas práticas para a atuação do e-Líder; 

• a implantação ou aperfeiçoamento de um projeto de trabalho remoto.  

 

 Não se pode deixar de citar as limitações deste estudo, pois embora o perfil 

dos entrevistados apresente certa variedade de gênero, de idade e de atuação, já 

que atuam em organizações com características diversas, as limitações são próprias 

da pesquisa qualitativa, que não permite generalizações. (SILVA et al, 2010). Outra 

limitação que pode ser considerada é o fato de se ter ouvido apenas os líderes, 

abrindo assim oportunidade para futuros estudos com liderados. 

  

 Ainda sobre futuros estudos, este estudo deixa em aberto oportunidades para 

pesquisas: 

 

• aprofundando os conhecimentos sobre reuniões virtuais, em função da 

abordagem dada ao tema pelos entrevistados; 
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• identificando estratégias e boas práticas que possam contribuir para a adaptação 

de líder e liderados ao modelo de trabalho remoto; 

 

• aprofundando as pesquisas sobre as sete competências apontadas pelos 

entrevistados; 

 

• pesquisando sobre estilos de liderança mais adequado a e-Liderança; 

 

• estudando líderes que já iniciaram sua carreira de líderes com equipes remotas; 

 

• identificando semelhanças e diferenças entre os critérios para promoção de 

funcionários de equipes presenciais e equipes remotas. 
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Apêndice 1 – Roteiro para entrevista semiestruturada 

 

1. Dados pessoais do entrevistado. 
Entrevista nº: Data: Horário 

Formação Acadêmica: Sexo: Idade: 

Empresa: Tempo na Empresa: 

Negócio da Empresa: 

Cargo/função: 

Tempo no cargo: 

Número de liderados  Presenciais: A distância: 

Liderados a distância 

Trabalham em casa: 

Trabalham em outra unidade na própria cidade: 

Trabalham em outra unidade em outra cidade: 

Trabalham em outra unidade em outro estado: 

Trabalham em outra unidade em outro país: 

 

 

2. Questões a abordar 

a. Você percebe/sente alguma diferença no exercício da liderança com relação 
aos subordinados que estão a distância? Quais diferenças? A que as atribui? 

b. Quais suas principais dificuldades para liderar essas equipes presenciais e a 
distância? 

c. O que facilita seu exercício da liderança, nas duas situações? 
d. Quais são as competências que você já tem e utiliza? 
e. Existem outras que gostaria de desenvolver para liderar essas equipes?  
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