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Gerenciando Equipes

Virtuais



• Quem sou eu? O que eu faço? Porque estou aqui?

• Apresentação JAS Forwarding Worldwide LLC

• Equipes Virtuais? O que é isso? Minha empresa pode ter?

• Quais as diferentes razões que levam empresas optarem por equipes

virtuais?

• Desafios e descobertas no gerenciamento de equipes virtuais

• Como superar os desafios, aprender com os erros e melhorar cada vez

mais?

• Perguntas e Respostas

Agenda



• Alfredo Santos – Diretor de TI / Enterprise Solution Team Technical 

Lead

• Graduado em Finanças e TI

• Cursando Pós Graduação em Engenharia de Software e MBA 

Executivo Internacional.

• 14+ anos de experiência em TI sendo 6 em gerenciamento de times 

virtuais.

• Experiência Intercultural na Austrália, Alemanha, Argentina, Italia, 

Londres, Canada, Estados Unidos, Hong Kong e India.

• Participante do grupo de estudos de complexidade da BSP e de 

diversos outros grupos de Computação Cognitiva.

• Pesquisador Microsoft/Intel do conceito IoT e IoE (Internet of things 

e Internet of everything)

• 10+ anos como funcionário da empresa JAS Forwarding 

Quem sou eu ? 



• - Integrador e facilitador de TI e Finanças

• - Arquiteto de soluções corporativas

• - Gestor de equipes virtuais de desenvolvimento de software

• - Analista de Requerimentos

• - Analista de Processo

• - Gerência Local de TI

• - Pesquisador (AI/Cognitive Systems)

O que eu faço ?



Porque estou aqui?



• - Provedor logistico criado nos anos 70 (1978 – Italia)

• - Presente em mais de 80 países sendo 47 deles sedes próprias e 

35 agentes exclusivos.

• - 4000+ funcionários globalmente

• - Serviços oferecidos: Supply Management(Importação, Exportação, 

Desembaraço Aduaneiro (Customs House Brokerage), 

Armazenagem Alfândegada (Bonded Warehousing)), Carga Viva 

(Live Animals), Perecíveis (Perishables), Oléo e Gás (Oil and Gas), 

Projetos (Projects)

• - Principais Clientes: Puma , Nike, Volkswagen, Ford, Canali, Global 

Surf, Rio Tinto, Petrobras, IBM, Minstry of Defense (USA), Bosch, 

3M, Samsung entre outros…

JAS Forwarding Worldwide LLC



• Business Dictionary: Cujos integrantes somente interagem por

meios eletrônicos, podendo estar dentro do mesmo prédio ou em

diferentes continentes.

• Financial Times: Pessoas que se comprometem em entregar um 

projeto específico com pouco ou nenhum contato físico.

• Wikipedia: Grupo de indivíduos que trabalham em diferentes

horários, localidades e barreiras culturais sustentadas pela 

tecnologia com o propósito comum de completar determinada

tarefa/projeto.

• Definição Pessoal: Um pouco de cada uma das anteriores.

Equipes virtuais tem absolutamente as mesmas características de 

qualquer equipe com a diferença na maneira como interagem, suas

conexões.

Equipes Virtuais ? O que é isso ?



Por mais incrivel que possa parecer as equipes virtuais são mais

comuns do que imaginamos:

• Equipes separadas por baias (mesmo andar)

• Equipes separadas em diferentes andares

• Equipes separadas em diferentes localidades dentro de uma mesma

cidade

• Equipes separadas em diferentes cidades

• Equipes separadas em diferentes países

• Equipes separadas por uma chamata telefônica (ex. Assistência

técnica de TV a cabo ou de linha telefônica)

Como é uma equipe virtual ? 

Minha empresa pode ter uma ?



No contexto de globalização existem diversas razões pelas quais

empresas procuram por “Equipes Virtuais”, sao elas:

• Uso eficiente do tempo: com equipes distribuídas tarefas podem

ser completadas mais rapidamente obtendo também suporte

constante.

• Melhora da comunicação: O gerenciamento de equipes virtuais

requer um nível de comunicação e organização melhores por parte 

da organização e do funcionários.

• Pensamentos “Menores” (Foco): Diferentes times podem focar em

partes do processo afetando o todo ao invés do contrário aonde o 

todo é olhado e as partes nunca são alcançadas.

• Maleabilidade de pessoas: individuos especialistas podem ser

introduzidos ou excluídos do processo conforme necessidade sem

afetar ou com impacto mínimo no processo.

• Maior Autonomia nos processos: Times isolados podem controlar

as variáveis externas, incertezas afastando-se do caos. 

Quais razões levam as empresas a quererem

“Equipes Virtuais” ?



No contexto de globalização existem diversas razões pelas quais

empresas procuram mais e mais por “Equipes Virtuais”, sao elas:

• Melhor controle dos individuos: equipes menores oferecem

melhor oportunidade de gerenciamento, controle de tempo e 

produtividade.

• Redução de Custos: Virtualização de equipes oferece redução de 

custos para a empresa (regionalização (ex. Desenvolvedor nos USA 

x India) e não investimento em estrutura própria.)

• Gerenciamento de Recursos Humanos distribuido: Diferentes

culturas agregam ao produto final da empresa. A distribuição

geográfica também permite maior exposição a diferentes

tecnologias.

Quais razões levam as empresas a quererem

“Equipes Virtuais” ? (cont)



The Challenges of Working in Virtual Teams

http://www.rw-3.com/VTSReportv7.pdf

Gerenciamento de Equipes Virtuais -

Desafios comuns …

http://www.rw-3.com/VTSReportv7.pdf


Desafios relatados por membros de equipes

virtuais

The Challenges of Working in Virtual Teams

http://www.rw-3.com/VTSReportv7.pdf

http://www.rw-3.com/VTSReportv7.pdf


Desafios relatados por gestores de equipes

virtuais

The Challenges of Working in Virtual Teams

http://www.rw-3.com/VTSReportv7.pdf

http://www.rw-3.com/VTSReportv7.pdf


• Construindo relacionamentos/confiança dentro de times 

virtuais: Como criar um laço de confiança baseado em performance 

ao invés de relacionamentos interpessoais identificando o potencial

individual de cada integrante do grupo. 

• Criar um ambiente envolvente e de confiança: Considerando as 

diferentes culturas criar um ambiente de conforto para evitar a 

sindrome de isolamento e negligência.

• Criar um mecanismo de comunicação efetivo: encontrar uma

maneira de ultrapassar as barreiras de culturais, físicas (localidades) 

e idiomáticas também desenvolvendo canais efetivos de transporte

de informação e correta interpretação das mesmas.

Gerenciamento de Equipes Virtuais -

Desafios enfrentados pela JAS  …



• Gerenciamento da produtividade: como gerenciar efetivamente a 

produtividade dos diferentes times 

• Compartilhar ideais da empresa: Como fazer todo o time aderir

aos ideais e objetivos da empresa.

• Dificuldade de Identificar Insatisfação da equipe: Dada a falta de 

contato interpessoal se torna dificil a identificação da insatisfação

dos funcionários e prover feedback.

• Reverência pela diversidade: reconhecer que o diferente pode ser

só diferente e não errado.

• Responsabilidade Compartilhada: Fazer entender que o time não

é um individuo mas um grupo , o sucesso de um é o sucesso de 

todos e a falha de um também será a falha de todos. Trabalho em

conjunto, colaboração e cooperação.

Gerenciamento de Equipes Virtuais -

Desafios enfrentados pela JAS  … (cont)



Entao como gerenciar um time eficazmente ?



Seja um Lider – Inspire Confiança - Esteja presente.

What do I do ?

Como eu Faço ?

Parla Italiano ?Voce pode me 

ajudar?
Will help you…  - Io 

Capisco – Claro 

que posso !…

Somos um Time !



• Esteja Disponível: como líder você deve estar disponível para suas

diferentes equipes. Organize diferentes horários para que possa

acomodar reuniões com equipes com o propósito de os fazer se 

sentir parte integrantes de um grupo.

• Menos Formalidade e mais casualidade: com o advento da 

tecnologia diversas ferramentas estão disponíveis para estreitar a 

distância entre partes. Emails e conversas instantaneas (Chats) 

podem ser impessoais mas video conferencias podem ajudar o 

processo.

• Fornecer Feedback Constante: Sempre se certificar que seu time 

esta sendo informado do progresso do trabalho assim como metas e 

objetivos da empresa. Quando necessários ter sessões “One on 

One”. 

“O time virtual não é diferente de um time local, seus valores

sãos os mesmos somente separados fisicamente “ 

Não existe fórmula – Basta querer…



Promover constante dialogo e contato

ultrapassando a barreira da distância…

Interculturalidade



• Promova encontros: Sempre que possível tente visitar suas

localidades para criar um laço de confiança entre as partes.

• Planejamento é a chave: Tanto quanto o relaciomento com seu

time o planejamento se faz importante. O estudo das diversas

caracteristicas de seu time, caracteristicas locais (feriados, 

condições climáticas etc) e distribuição de tarefas. O sucesso de seu

time será diretamente proporcional ao esforço que o gestor colocará

no “Planejar”.

• Clareza na Comunicação: Falar não é o suficiente, se comunicar

eficazmente significa estar apto a transmitir uma mensagem com 

integridade e se certificar que a outra parte entender e fará de 

acordo. 

Não existe formula – Basta querer… (cont)



Framework do Gerenciamento de equipes virtuais

Planejamento, Definição de Estratégia, 

estabelecimento de Objetivos e Metas

Definição de Times de acordo com necessidades

e particularidades geográficas

Estabelecimento de Obrigações e Deveres. 

Metas e Prazos. Programação de rotinas de 

gerenciamento (reuniões) e feedback

Integração e comunicação constante nas mais

diferentes formas e quando necessário. 
Phase 4

Phase 1

Phase 2

Phase 3



Fases das “Equipes Virtuais”

Incer
teza



“ Como profissionais conseguem superar desafios multiculturais sem a 

ajuda de profissionais como vocês ?? 

Como podemos mudar a perspectiva das empresas ? “

Tema para discussão



Estão cansados ? 
Agora é hora de perguntar … 



Obrigado pela participação

Alfredo Santos
IT Director / EST Technical Lead
Alfredo.Santos@jas.com
AlfredoSantos@me.com

+55 11 98529-8724
+1 404 725 2828
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