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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo identificar como se aplicam as práticas de gestão a 

distância dos líderes bem-sucedidos de um banco de grande porte. Para tanto, a 

opção foi por um estudo de caráter qualitativo, e a pesquisa, de natureza exploratória. 

A ferramenta utilizada foi a entrevista com apoio de roteiro semiestruturado. Foram 

entrevistados 18 líderes regionais de um grande banco brasileiro, que realizam seu 

trabalho de forma remota. 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 gestão de desempenho e liderança a distância, 

que apontam para a existência de um sistema gerencial focalizado na gestão de 

resultado, conforme preconiza a gestão não presencial. Foram identificados os 

seguintes fatores que interferem como facilitadores da atuação do líder remoto: a 

tecnologia, as características da equipe e a infraestrutura que as organizações 

oferecem. Como principais desafios foram identificados a motivação da equipe, a 

adaptação ao novo modelo, que corroboraram os estudos, e o controle, que se tornou 

ponto crítico após proibição de ranking de resultados. 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-Chave:  Trabalho remoto. Gestão de desempenho. e-Líder. e-Liderança. 

Líder remoto. Liderança remota. Competências de gestão. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to identify the characteristics of remote management practices used 

by successful leaders of a large banking institution. For this end, we have decided for 

a qualitative, exploratory study, based on interviews conducted with support of a semi-

structured script. Eighteen regional leaders of a large Brazilian bank who work 

remotely were interviewed. Data from the interviews were grouped, categorized and 

analyzed to make it easier to read and understand the study. The conclusions of the 

research corroborate the studies on performance management and distance 

leadership, which point to the existence of a management system focused on the 

management of results, as recommended in remote business management. The 

following factors interfering with the remote leader's performance, acting as facilitators 

for this performance, have been identified: technology, characteristics of the team and 

infrastructure provided by the organizations. The main challenges identified were: 

motivating the team and adaptation to the new model, corroborating results of previous 

studies, and control, a factor that became critical after the prohibition of ranking results. 

With respect to the competences, fifteen that corroborated other studies on the subject 

were identified, five were pointed out by the researchers and not mentioned by the 

interviewees, and other seven which were mentioned by the interviewees were not 

found in the studies discussed in this work. 

 

Keywords: Remote work. Performance management. e-Leader. e-Leadership. 

Remote leader. Remote leadership. Management skills. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos de administração sempre dedicaram atenção ao desempenho 

e à obtenção de melhores resultados de cada trabalhador. Ao realizar gestão de 

desempenho é necessário considerar comportamentos, resultados e fatores de 

competência (BRUMBACH, 1988). 

Dessa forma, não se deve pensar na gestão de desempenho como uma 

simples ferramenta gerencial, pois se trata de um processo com atividades 

específicas, como definição de metas e objetivos, coaching, motivação e feedback, 

com relação direta com avaliação de desempenho e políticas de remuneração, 

treinamento e desenvolvimento profissional (EGAN, 1995).  

Paralelamente ao desenvolvimento e à sofisticação das ferramentas de 

gestão de desempenho e em resposta às transformações dos mercados 

potencializadas pelo desenvolvimento tecnológico, surgiram novas modalidades de 

trabalho praticadas pelas corporações, fornecendo terreno fértil para novas formas de 

relações de trabalho, gestão e liderança das equipes. E, nesse contexto, o surgimento 

de equipes dispersas geograficamente é cada vez mais comum (HOWELL, 2005).  

Ao mesmo tempo, surge o que pode ser denominado gestão a distância ou 

gestão remota (NOGUEIRA; PATINI, 2012), cujos objetivos da liderança continuam a 

focalizar visão, direção, motivação, inspiração e confiança (DASGUPTA, 2011), mas, 

em sua evolução, passou a ter a necessidade de implementar esses objetivos 

eletronicamente, num ambiente onde possa mediar as equipes virtuais dispersas 

geograficamente e no tempo (SAMARTINHO, 2013). 

Na indústria bancária brasileira 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 ambiente de trabalho remoto, 

há vários aspectos e atores do processo a serem analisados, entre eles, a questão 

comportamental do papel de liderança, que exigirá maior esforço, mudança de atitude 

e a capacidade de atuar em ambientes complexos. Vale lembrar que o processo de 

gestão tradicional precede da observação dos comportamentos dos integrantes da 

equipe mediante a presença mais contínua do líder. Problemas com baixa 

performance em vendas, por exemplo, podem ter como causa observada a indisciplina 
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na frequência da oferta ou a baixa qualidade da abordagem aos clientes, porém 

realizar esse diagnóstico de forma remota é tarefa mais difícil para o líder.  

Nesse complexo contexto no qual se encontra o líder, está a motivação 

para esta pesquisa, com caráter qualitativo e de natureza exploratória, que visa 

identificar como são as práticas de gestão de desempenho a distância dos líderes 

bem-sucedidos de um banco de grande porte.  

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

 

Este estudo tem como objetivo identificar como são as práticas de gestão 

de desempenho a distância dos líderes bem-sucedidos de um banco de grande porte. 

Esta pesquisa tem relevância porque para uma corporação ter sucesso em 

um ambiente de mudanças constantes é necessário desenvolver uma cultura forte e 

um processo de gestão de desempenho homogêneo para todos os departamentos 

(WORTZEL-HOFFMAN; BOLTIZAR, 2007). Se implantado e operado corretamente, 

um sistema de gestão de desempenho efetivo reforça a prática de feedbacks 

regulares, estimula a comunicação irrestrita e encoraja funcionários e gestores a 

trabalharem em conjunto. O contrário, por sua vez, fará com que o processo seja 

levado ao fracasso e as avaliações provocarão medo e desconfiança (COLLINS; 

HUSSEY, 20050.   

Os elementos fundamentais para um processo de gestão de desempenho 

saudável são: definição de metas e objetivos, o entendimento das necessidades e 

motivação dos funcionários, as práticas de coaching e feedback, a avaliação de 

desempenho e gestores aptos a aplicar o processo (LUECKE, 2006).  Sobre a 

avaliação de desempenho, deve-se considerar a existência de erros decorrentes 

desse processo e que podem ser intensificados pela distância entre avaliador e 

avaliado (BOHLANDER, 2003).  

Este trabalho pode contribuir para o estudo do tema da gestão de 

desempenho ao identificar as práticas de gestão a distância, o contexto em que isso 

acontece, bem como os fatores que facilitam ou dificultam esse processo.  
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1.2 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO 

 

 

Em muitas empresas, a vantagem competitiva é expressa mediante a 

valorização de atividades que dependem exclusivamente de pessoas. Percebe-se 

que, cada vez mais, as pessoas são fatores determinantes para o sucesso da 

organização (BRANDÃO; GUIMARÃES; BORGES-ANDRADE, 2001). 

Nesse contexto é possível visualizar a gestão de desempenho como novo 

instrumento voltado para oferecer alternativas eficientes de gestão das organizações 

(BRANDÃO; GUIMARÃES; BORGES-ANDRADE, 2001). Tem-se referido que muitos 

são os que se beneficiam de um processo de gestão de desempenho: os 

colaboradores, porque podem experimentar uma evolução na carreira, aumentos 

salariais, orientação sobre um desempenho ruim, elogios e maior estabilidade no 

emprego; os gestores, pelo aumento da produtividade e desempenho de seus 

subordinados; e os demais interessados, como acionistas, fornecedores e clientes, 

pelo resultado positivo da empresa, que, por apresentar um quadro de colaboradores 

altamente competentes e que possuem objetivos claramente definidos, produzem 

resultados positivos e geram mais valor para a empresa. 

O surgimento de uma nova modalidade de trabalho gera um novo 

paradigma de liderança, novas atividades gerenciais e de liderança e novas formas 

de fazer tarefas tradicionais. Fonseca (2014), em pesquisa dos principais periódicos 

de administração e psicologia, menciona a defasagem da produção nacional sobre o 

tema gestão a distância. Nogueira (2012) menciona que o trabalho remoto gera 

benefício para os indivíduos, como equilíbrio da vida pessoal e profissional; e também 

para as empresas, como redução de custos com instalações; e para sociedade, como 

redução do trânsito e da poluição.  

Segundo Esteves (2016), em torno de 59% das empresas médias ou 

grandes operam com alguma modalidade de trabalho remoto, o que representa um 

crescimento de 24% em 2016. Ainda segundo o autor, a flexibilização recente das leis 

trabalhistas no Brasil representou a queda da última barreira para expansão das 

modalidades não tradicionais de trabalho, principalmente o home office.  
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Dessa forma, se, por um lado, estudar a evolução da gestão de 

desempenho é tarefa necessária no ambiente de mudanças (LUECKE, 2006), por 

outro, é urgente a necessidade de se pesquisar as novas modalidades de trabalho, 

gestão e liderança (AVOLIO, 2001). Portanto, o estudo da gestão de desempenho no 

ambiente remoto parece ter a importância correspondente à soma das importâncias 

anteriores.  
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2 REVISÃO TEÓRICA  

 

 

2.1 A GESTÃO DO DESEMPENHO  

 

 

As mudanças sempre existiram na história da humanidade, mas não com 

o volume, a rapidez e o impacto com que ocorrem hoje. Vários fatores contribuem 

para isso: as mudanças econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, legais, políticas, 

demográficas e ecológicas que atuam de maneira conjugada e sistêmica em um 

campo de forças que produz resultados inimagináveis, trazendo imprevisibilidade e 

incerteza para as organizações (CHIAVENATO, 2006).  

Nesse cenário de extrema competitividade, a adequada gestão do 

desempenho é fundamental para o sucesso no mundo corporativo. Tal importância 

pode ser observada pelas inúmeras publicações sobre o tema, seja na definição do 

conceito de gestão de desempenho há décadas ou ajustando sua aplicação nos 

tempos atuais, como o artigo “O futuro das relações de Trabalho” (ESTEVES, 2016), 

onde a autora discorre sobre os desafios da gestão de desempenho nas modalidades 

de gestão remota, e no artigo “Avaliação de desempenho: o fim da camisa de força” 

(GOMES, 2017), que relata o abandono dos métodos tradicionais de gestão de 

desempenho em grandes empresas, como a avaliação de desempenho periódica e 

curva forçada.  

A discussão sobre gestão de desempenho pode ser iniciada pela definição 

de Luecke (2004). Para o autor, a gestão de desempenho é um sistema composto de 

diversas atividades que incluem a definição de objetivos, observação de mudanças, 

coaching, motivação, avaliação e desenvolvimento do colaborador. Geralmente, ao 

final de um ano, é feita uma avaliação final que aponta se o colaborador executou 

suas atividades e atingiu seus objetivos, e, assim, considerar uma possível promoção, 

aumento salarial e pagamento de bônus.  

Egan (1995) menciona que as informações referentes ao desempenho são 

necessárias para direcionar ações corretivas por meio de um sistema de 

desenvolvimento colaborativo entre gestor e gerido. Os gestores diretos 

desempenham um papel fundamental na implantação dessas práticas e na percepção 
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dos funcionários. Essas percepções e atitudes afetam o desempenho, o 

comprometimento, a motivação e a confiança dos funcionários que, por sua vez, 

afetam o desempenho da organização (HARTOG, 2004).  

É importante lembrar que os gestores devem ter habilidades específicas 

para conduzir adequadamente as ações e direcionar os integrantes da equipe. Nesse 

sentido, a gestão de desempenho deve contemplar não só o cumprimento de 

determinadas tarefas e atividades, mas também verificar se o colaborador possui 

habilidades e competências necessárias para realizar as tarefas e atingir os objetivos 

sob sua responsabilidade (HARTOG, 2004).  

De forma mais didática, vários autores, como Luecke (2006) e Armstrong 

(2000), concordam que a gestão de desempenho pode ser entendida como um 

sistema gerencial, cuja aplicação dos componentes promove o desenvolvimento do 

colaborador e resultados positivos para empresa. Os componentes principais são: 

definição de metas e objetivos, feedback, coaching e avaliação de desempenho. Ainda 

segundo os autores, alguns desses elementos são passíveis de aplicação isolada, 

porém a gestão coordenada desses elementos em um processo cíclico e contínuo 

potencializa os resultados e aceleram o crescimento dos colaboradores. A 

identificação desse sistema gerencial e os respectivos componentes serão a primeira 

lente teórica a respeito do tema ser utilizada nesta pesquisa. A expectativa é que a 

sobreposição da teoria e da prática evidencie lacunas que possam representar 

oportunidades para aprimoramento da gestão de desempenho como ferramenta 

gerencial, por um lado, e o surgimento de novos fenômenos ainda não explorados 

pelos teóricos, por outro.  

 

 

2.1.1 Definições de metas e objetivos  

 

 

A adequada definição da estratégia corporativa simplifica a atribuição de 

metas e objetivos claros e tangíveis para cada departamento e respectivos 

colaboradores; ordena, integra e aloca recursos, capacidades e competências da 

empresa (IRELAND; HITT; SIRMON, 2003).  
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Segundo Armstrong (2000), as metas definem os resultados que as 

pessoas devem atingir para realizar as atividades e os objetivos propostos para 

desenvolver seus projetos e sua carreira. Metas bem-definidas possibilitam realizar 

uma boa avaliação de desempenho e recompensar colaboradores pelo atingimento 

dos objetivos, considerando seu desenvolvimento e sua autonomia para executar 

suas atividades. Ainda segundo Armstrong (2000), objetivos bem-definidos são claros 

e utilizam palavras positivas para descrevê-los, que são mensuráveis tanto de forma 

quantitativa como qualitativa e que apresentam consistência com os valores e 

objetivos da organização.  

A capacidade dos indivíduos deve ser considerada na definição de 

objetivos realizáveis em determinado prazo para cumprimento, inserido no contexto 

da equipe e, além disso, devem ser definidos em conjunto pelo funcionário e gestor 

de forma que não ocorra uma imposição das metas. Luecke (2006) alerta sobre a 

necessidade de diferenciar as tarefas cotidianas dos funcionários das metas em 

definição. As tarefas mostram como o tempo será preenchido durante o trabalho, já 

os objetivos evidenciam os resultados que devem ser perseguidos pelos funcionários. 

Tanto Luecke (2006) quanto Armstrong (2000) compartilham alguns pontos na 

definição de objetivos e afirmam que esses devem ser de reconhecida relevância, 

alinhados com a estratégia organizacional, claros, escritos em termos específicos, 

mensuráveis e colocados dentro de um contexto de tempo, alcançáveis, porém 

desafiadores e apoiados por recompensas apropriadas.   

No ambiente corporativo, vários benefícios são gerados pela existência de 

metas para os colaboradores, pois o trabalho diário é direcionado para as atividades 

que são mais relevantes para empresa, com ganho em foco na otimização do tempo 

e na realização das atividades (LUECKE, 2006). Outra vantagem importante, obtida 

com metas e objetivos previamente definidos e alinhados com a estratégia da 

empresa, é a possibilidade de disseminar tais objetivos entre as diversas equipes, 

evidenciando a interdependência e estimulando o espírito de colaboração entre as 

áreas, especialmente nas tarefas que são realizadas por departamentos diferentes 

em conjunto, gerando ganho em agilidade e integração dos colaboradores e 

respectivos times. 

É de fundamental importância que os objetivos dos indivíduos, áreas, 

unidades de negócio e empresa estejam adequadamente alinhados, sendo um a 
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decomposição ou consolidação de outros.  Ou seja, os objetivos estratégicos da 

empresa determinam os objetivos individuais e responsabilidades dos funcionários, 

bem como dos respectivos departamentos, em um processo cooperativo direcionado 

para a sustentabilidade corporativa.  

Para Luecke (2006), a definição dos objetivos deve seguir o processo top-

down, de cima para baixo, garantindo o alinhamento com os grandes objetivos da 

empresa. Essa decisão reflete em todas as camadas hierárquicas seguintes e 

garante agilidade na definição das metas e dos objetivos. De forma 

complementar, Armstrong (2000) aponta que as pessoas devem ter oportunidades 

de indicar como podem contribuir individualmente com os objetivos da equipe e com 

a estratégia da empresa. Essa é a forma bottom-up, de baixo para cima, que, por um 

lado, pode gerar mais comprometimento dos funcionários, uma vez que fizeram parte 

da tomada de decisão, mas, por outro lado, demanda mais tempo no processo de 

definição de objetivos, pois precede de debate aprofundado entre os funcionários.  

 

 

2.1.2 Motivação 

 

 

Apesar de se tratar de assunto complexo e sem consenso, a teoria aponta 

a motivação como um importante componente da gestão de desempenho. No sistema, 

ela estimula a performance dos colaboradores. Ao líder, cabe garantir alinhamento 

dos objetivos corporativos aos desejos e às necessidades dos colaboradores.  A 

motivação pode ser conceituada como uma tendência a uma ação com origem em 

uma razão ou necessidade. Já a satisfação ocorre quando a necessidade é satisfeita. 

Segundo Archer (1997), as necessidades revitalizam o comportamento, porém a 

satisfação e a contrassatisfação são os fatores determinantes. Logo, a motivação está 

presente em todo comportamento, entretanto o que determina uma performance 

positiva é a existência de algum nível de satisfação.  

Herzberg (2003) menciona a existência de dois tipos de necessidades 

humanas. Uma é proveniente da natureza do ser humano, um direcionador que busca 

sobreviver no meio ambiente, como fome e sede. A outra, subsequente e 

condicionada à primeira, busca suprir a necessidade biológica, como caçar ou 
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encontrar água. Um terceiro tipo de necessidade acontece quando um crescimento 

psicológico é alcançado por alguma realização do ser humano.  

O teor do trabalho é um incentivo para necessidade de desenvolvimento 

que direciona ao crescimento.  Dessa forma, o incentivo ao comportamento que evita 

sofrimento está ligado ao ambiente de trabalho. Já os fatores de desenvolvimento ou 

motivadores inerentes ao trabalho são o crescimento profissional, responsabilidades 

e reconhecimento. Além desses, os fatores extrínsecos que evitam a insatisfação 

quanto ao trabalho em si (fatores higiênicos) são a segurança, relações interpessoais, 

condição de trabalho, supervisão e salário. Segundo Herzberg (2003), os fatores 

motivadores são a principal fonte de satisfação, enquanto os fatores higiênicos são a 

principal fonte de insatisfação no trabalho. Nesse contexto, conhecer as necessidades 

e os anseios das pessoas é importante para que o gestor apoie o colaborador rumo 

ao seu objetivo. Isso gera maior satisfação, comprometimento e melhor desempenho 

em suas atividades.  

Luecke (2006) refere que é possível elaborar sistemas de recompensa que 

sensibilize aspectos de interesse do indivíduo, alinhando-os às metas do trabalho, 

extraindo maior resultado do funcionário. O autor indica alguns pontos de atenção ao 

medir a performance: (i) resultado gerado por fatores controláveis, como dedicação 

dos vendedores, e não controláveis, como crise econômica; (ii) tangibilidade da meta 

(por exemplo, qualidade de atendimento) e a (iii) interdependência do resultado, como, 

por exemplo, medir a performance de um treinador. 

 

 

2.1.3 Feedback 

 

 

O feedback é uma parte fundamental do processo de gestão de 

desempenho e uma poderosa ferramenta de mudança de comportamento. Fiorelli 

(2004) dá a definição de feedback como um processo de ajuda para as mudanças de 

comportamentos; uma comunicação para uma pessoa, ou grupo, no sentido de 

fornecer-lhe informações sobre como sua atuação está afetando outras pessoas. 

Minicucci (1995) define feedback como uma palavra inglesa, traduzida por 
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realimentação, que significa: verificar o próprio desempenho e corrigi-lo se for 

necessário.  

A gestão de desempenho apresenta oportunidades de aprendizado durante 

todo o processo (ARMSTRONG, 2000). Esse deficit de informação pode gerar 

ineficiência na execução das atividades, com impacto no cumprimento das metas e 

dos objetivos do indivíduo e da área ou do departamento do qual faz parte. Cabe ao 

gestor identificar as oportunidades de desenvolvimento dos membros da equipe e 

buscar meios para correção dessa deficiência, inicialmente, mediante feedback e, em 

alguns casos, com treinamento e outras formas de aprendizagem.  

Assim, o feedback deve orientar o funcionário sobre seu desempenho na 

realização das atividades sob sua responsabilidade, com reforço positivo daquilo que 

está de acordo com as expectativas, bem como esclarecer quais pontos precisam de 

mudanças de comportamento para garantir cumprimento das suas metas e dos 

objetivos, seja em aspecto qualitativo ‒ como fazer ‒ ou quantitativo ‒ quanto fazer.  

O gestor deve apoiar o colaborador para entender como realizar suas tarefas e 

apontar quais habilidades e/ou conhecimentos devem ser desenvolvidos.  

Para Mantovani (2017), apesar dos benefícios do feedback na construção 

de uma carreira, não é fácil receber críticas, sejam elas de superiores ou até de 

pessoas que estão abaixo na hierarquia. É comum, por impulso, algumas pessoas 

contestarem as opiniões dos outros a seu respeito, questionarem e, claro, não 

concordarem.  

No quadro a seguir, Fiorelli (2004) registra alguns mecanismos e 

comportamentos de defesa criados pelas pessoas ao receber feedback. 
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Quadro 1 - Mecanismo de defesa ao receber feedback 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Fiorelli (2004)  

 

Essa resistência de parte dos colaboradores, a diversidade na formação 

dos times e a intensificação da concorrência tornaram a gestão dos colaboradores 

tarefa cada vez mais complexa. Para Edwards e Ewen (1996), a técnica do feedback 

evoluiu de um modelo de avaliação de mão única, no qual o gestor avaliava os pontos 

fortes e fracos do funcionário, de forma unilateral, para um modelo de avaliação 

bilateral, em que o gestor e o funcionário discutem o desempenho do funcionário, e, 

mais recentemente, a evolução segue para o modelo de avaliação 360º, que utiliza a 

visão de diversos pares, parceiros, clientes e fornecedores para a avaliação de 

desempenho do funcionário.  

Luecke (2006) sugere quatro ações que contribuem com a recepção do 

feedback pelos colaboradores. Primeira: o gestor deve ser objetivo e específico, 

apontando o fato e apresentando exemplos para ilustrar as ocorrências que estão ou 

não de acordo com o que é esperado pela organização; segunda: a conversa não 

deve ser focalizada somente nas críticas ou na baixa performance do funcionário, é 

necessário exemplificar as situações que correspondem ao que é esperado do outro 

na realização de determinada atividade; terceira: deve mostrar as atitudes que se 

podem repetir futuramente, priorizando aquelas que não são situações isoladas; e 

quarta: tempestividade na aplicação do feedback após comportamento observado ou 

atividade realizada, reduzindo o risco de reincidência da falha.  

Mecanismo Comportamento

Isolamento

A pessoa para de ouvir e isola-se em seu mundo interior 

encerrando a conversa com expressões “pensarei a esse 

respeito” ou “vou fazer o possível nesse caso”, sem, de 

fato, promover ações de mudança.

Negação da realidade

A pessoa, em lugar de concentrar-se nas percepções 

apresentadas, passa a procurar falhas de interpretação do 

interlocutor.

Racionalização

A pessoa até ouve, mas justifica-se com argumentos do 

tipo “afinal, em outras organizações também não é 

assim?”.

Deslocamento
Gera frases de defesa, do tipo: ‘concordo com suas 

colocações, mas a situação seria muito pior se...’.

Distração
De repente, a pessoa surpreende-se folheando a agenda 

ou chamando a secretária.

Distorção cognitiva
A pessoa acredita ser responsável por tudo que acontece 

na organização.
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Não existe uma forma ou técnica única para aplicar feedback. As 

características dos colaboradores e dos gestores, bem como as peculiaridades do 

negócio, devem ser consideradas para definir o melhor método. O quadro que segue 

apresenta um método prático de dar feedback, em quatro níveis, conforme 

Mclougnhney (2007).  

 

Quadro 2: Método de Mclougnhney 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Para Marshall (1996), cabe ao emissor a responsabilidade sobre a 

compreensão da mensagem. Nesse sentido, o gestor deve checar o entendimento do 

feedback, confirmando a clareza na exposição dos fatos e, se necessário, 

complementar o esclarecimento.  A percepção do funcionário sobre o feedback 

permite ao gestor conferir a compreensão do que foi discutido, mitigar os riscos de 

acionamento dos mecanismos de defesa (FIORELLI, 2004) e ratificar a importância 

desse processo como uma importante forma de contribuição ao seu desenvolvimento 

profissional. 

 

 

2.1.4 Coaching 

 

 

A palavra coaching vem da palavra inglesa coach e significa treinador. 

Trata-se de uma importante ferramenta utilizada para gerenciar o desempenho dos 

Comportamento
O foco deve ser o comportamento do indivíduo e não em 

sua personalidade.

Impacto

O gestor deve estabelecer o impacto que o 

comportamento específico daquele funcionário causa na 

equipe ou na empresa.

Soluções

O feedback  deve ser direcionado para os comportamentos 

e resultados esperados no futuro. O colaborador é 

responsável pelo seu próprio desempenho e, portanto, o 

plano de ação para evolução nas entregas deve ser 

construído em conjunto com o gestor.

Tempo

Fundamental definir em qual prazo as mudanças 

estabelecidas devem ocorrer, garantindo a recuperação do 

desempenho do colaborador.
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colaboradores, promovendo o desenvolvimento individual e a evolução dos 

resultados. De forma didática, pode-se afirmar que coaching é um processo pelo qual 

gestores interagem com funcionários objetivando corrigir erros no desempenho, 

disseminar o conhecimento e ensinar as habilidades, além de repassar valores e 

comportamentos necessários ao trabalho (LUECKE, 2004). Já Peterson e Hicks 

(1995) definem Coaching como um processo que fornece instrumentos, 

conhecimentos e oportunidades para desenvolvimento, tornando as pessoas mais 

efetivas.  

Os funcionários precisam de apoio em aspectos que vão além do 

desempenho, como, por exemplo, descoberta de novas habilidades e competências, 

preparação para novas responsabilidades, mais motivação, gerenciamento mais 

efetivo e superação de obstáculos pessoais (LUECKE, 2004).  

No processo de interação do gestor e funcionário, o vínculo emocional é 

fortalecido pela colaboração mútua. Existem três componentes principais: ajuda 

técnica, apoio pessoal e desafio individual (LUECKE, 2004).  

O coaching é uma das ferramentas mais poderosas para melhorar o 

desempenho das pessoas e das equipes em uma organização, pois estreita a relação 

entre gestores e funcionários, possibilitando que ambos conheçam melhor suas 

necessidades, dificuldades, desejos, ambições pessoais e profissionais. Entretanto, 

para colocá-lo em prática de forma adequada, é necessário considerável investimento 

no relacionamento dos envolvidos, fortalecendo a confiança. O funcionário precisa 

estar efetivamente aberto ao diálogo, expor sua visão sobre aspectos inerentes ao 

desempenho do seu trabalho e motivação.  

Wright (2005) afirma que o coach é uma pessoa que deve saber ouvir, 

observar e adequar sua abordagem de forma personalizada a cada pessoa que está 

recebendo o coaching. Essa customização gera variações na forma como o coaching 

é aplicado. Feldman e Lankau (2005), porém, apontam que existem algumas fases 

essenciais nesse processo, conforme o quadro que segue. 

 

 

 

 

 



 

25 

 
 

  

Quadro 3: Etapas do processo de coaching 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Feldman e Lankau (2005)  

 

O coaching, para os funcionários, promoverá maior fluidez na relação do 

gestor com equipe e ajudará a solucionar problemas de desempenho, desenvolver 

habilidades das pessoas, além de aumentar a produtividade, formar sucessores 

dentro da empresa, melhorar clima organizacional (LUECKE, 2004). 

 

 

2.1.5 Avaliação de desempenho  

 

 

O objetivo principal da avaliação de desempenho é comunicar o 

desempenho, estimular a alta performance e corrigir desvios, ou seja, trata-se de um 

método formal para determinar quão bem uma pessoa está agindo em relação às 

metas combinadas (LUECKE, 2004). É nesta etapa da gestão do desempenho que o 

colaborador recebe feedback sobre o modo como as tarefas são realizadas para 

atingir os objetivos e metas estabelecidas previamente, sinalizando um avanço ou 

uma alerta sobre o desenvolvimento da carreira.  

Primeira etapa

 Na primeira etapa as expectativas sobre o coaching 

devem ser alinhadas, ratificando a confidencialidade do 

processo e iniciando a coleta de informações através de 

entrevistas com equipe, parceiros e gestor, além da 

conversa com o colaborador.

Segunda etapa

A segunda etapa é um feedback específico sobre as 

informações coletadas na etapa anterior, ajudando o 

funcionário a entender suas forças e traçando um plano de 

ação para os pontos críticos.

Terceira Etapa

 A terceira etapa contempla a monitoria e reforço das 

atividades, mudança planos definidos anteriormente e 

debate sobre maneiras para derrubar a resistência às 

mudanças.

Quarta Etapa

A avaliação é a última etapa e deve medir a aplicação das 

orientações prestadas durante o coaching nas experiências 

vividas posteriormente e como estas afetaram a 

efetividade das ações e decisões tomadas na organização.
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Não há uma regra definida para realizar uma avaliação de desempenho, 

mas Luecke (2004) afirma que, geralmente, esse processo acarreta oito passos 

básicos e estão listados no quadro que segue: 

 

Quadro 4: Processo da avaliação de desempenho  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Luecke (2004)  

 

A avaliação de desempenho é muito valorizada pelas empresas e pelos 

colaboradores porque, muito frequentemente, é utilizada como critério para definir 

aumentos salariais por mérito e promoções.  

Luecke (2004) mostra que a percepção sobre a avaliação dos funcionários 

fica distorcida caso o feedback não seja o esperado. No entanto o próprio autor 

soluciona o problema ao colocar que, quando o gestor atua como coach e há uma 

relação de confiança entre as partes, ocorre maior conscientização do próprio 

desempenho pelo funcionário e dificilmente haverá surpresas na avaliação final.  

Preparação

O gestor deve colher informações que vão suportar esse 

momento. O colaborador deve refletir sobre seu 

desempenho através da autoavaliação.

Condução do encontro
Ressaltar os benefícios para ambas as partes, preparando 

psicologicamente o colaborador.

Identificação de falhas no desempenho
O foco da conversa deve ser o gap entre o desempenho e 

as metas previamente acordada.

Identificação da raiz do problema

Essa estratégia fornece foco e objetividade para 

identificação em conjunto da solução mais apropriada aos 

problemas encontrados, sem estabelecer relação de 

ataque e defesa.

Planejamento da solução para as falhas

O colaborador deve ser o responsável pela construção de 

um plano de ação para melhorar os indicadores abaixo do 

esperado. Ao gestor cabe verificar se as ações sugeridas 

realmente solucionam os problemas e, caso o colaborador 

apresente dificuldade nessa construção, o gestor deve ser 

mais ativo no desenvolvimento do plano.

Revisão dos objetivos

Neste momento as metas são revistas, gerando um novo 

compromisso para o próximo ciclo de avaliação. Esses 

objetivos devem ser realizáveis de acordo com as 

limitações do funcionário e este deve conhecer a 

importância da evolução nas entregas para o 

desenvolvimento da sua carreira.

Registro do encontro
Documentar a reunião, registrando os pontos principais, 

compromissos assumidos e prazos para entrega.

Acompanhamento

Será combinado a periodicidade com que verificações de 

acompanhamento acontecerão pelo gestor. Nesses 

encontros há oportunidade para realizar o coaching .
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Para Armstrong (2000), algumas possíveis fraquezas podem ser 

capturadas no processo de avaliação de desempenho. O autor menciona que a) 

distintos gestores avaliarão a mesma pessoa diferentemente, decorrente da escolha 

de parâmetros diversos; b) o gestor possui pouco conhecimento do colaborador ou 

tarefa realizada, o que impacta na deturpação da visão da realidade; c) seletividade é 

avaliação feita com base apenas em aspectos desejados pelo gestor, gerando uma 

visão tendenciosa do desempenho do colaborador; d) má interpretação; e, e) a 

subjetividade na avaliação de desempenho ocorre quando os critérios definidos na 

análise não são tangíveis e facilmente mensuráveis, sem exemplos mensuráveis e 

com percepção diferente do colaborador, o que coloca dúvida na validade da 

avaliação.  

 

 

2.1.5.1 Erros na avaliação de desempenho  

 

 

Ao escolher um método para fazer avaliação de desempenho, deve-se 

conhecer a existência de erros decorrentes desse processo. É importante que os 

avaliadores tenham consciência que as distorções, mesmo que involuntárias, possam 

provocar a diminuição da objetividade e minar os efeitos pretendidos com o processo. 

Dessa forma, conforme alguns autores (CAETANO; VALA, 2002; BOHLANDER, 

2003), os erros mais encontrados são: (1) o efeito de halo, (2) o efeito de tendência 

central, (3) erro de primeira impressão, (4) erro de fadiga/rotina, (5) erro de 

estereótipo, (6) erro de precisão, (8) efeito da profecia autoconfirmatória e (8) inveja.  
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Quadro 5: Erros na avaliação de desempenho 
 

 

 
Fonte: Elaborado com base em Bohlander (2003) e Caetano e Vala (2002) 

 

O conhecimento da imperfeição dos modelos de gestão de desempenho 

deve ser sucedido da criação de mecanismos com objetivo de evitar ou reduzir a 

ocorrência dos erros supramencionados. É pertinente utilizar diferentes avaliadores, 

dando-lhes formação e conscientizando-lhes dos erros que um processo de avaliação 

possa ter (CUNHA et al., 2007). Da mesma forma, os responsáveis pela avaliação 

Tipo Comportamento

Efeito de halo

Consiste no fato de o avaliador estender uma avaliação positiva, 

conhecida como efeito de Halo, ou negativa, conhecida como efeito de 

Horn, de uma determinada pessoa. Na cabeça do avaliador que comete 

este erro, se o funcionário avaliado é bom em determinada tarefa, ele, 

automaticamente será bom em todas as outras.

Efeito de tendência central

Tendência para atribuir nota média, evitando classificações baixas com 

receio de prejudicar ou elevadas com receio de se comprometer para o 

ano seguinte. 

Erro de primeira impressão

Tendência para dar relevância a situações recentes que marcaram o 

desempenho, provocando este um efeito desproporcional na avaliação. 

Aqui, o avaliador usa apenas sua memória recente para atribuir notas aos 

seus avaliados. 

Erro de fadiga/rotina

Em empresas com muitos funcionários, onde o volume de avaliações é 

elevado, é normal que os avaliadores cheguem ao final do dia muito 

cansados. E após realizarem inúmeras avaliações, os critérios de análise 

dos colaboradores já começam a serem esquecidos, dando lugar ao 

cansaço e à fadiga. 

Erro de estereótipo

Quando o avaliador estabelece um estereótipo em relação ao 

desempenho do avaliado e esta situação não se altera nem com o 

processo de avaliação de desempenho, mesmo que o desempenho seja 

superior ou inferior ao estereótipo estabelecido pelo avaliador. 

Erro de precisão
É aquele em que o avaliador tende a dar aos colaboradores classificações 

excecionalmente boas ou más. 

Profecia autoconfirmatória

O avaliador gera expetativas fracas sobre o colaborador desde o início do 

processo de avaliação, as quais podem traduzir-se num mau 

desempenho.  

Inveja

O avaliador sabe que o colaborador é bom, mas a avaliação não o 

demonstra pois tem medo de criar um concorrente que ocupe o seu 

lugar.



 

29 

 
 

devem agendar uma sessão de feedback em que o avaliador deve justificar o porquê 

da atribuição daquela classificação.  

Para Bohlander (2003), é imprescindível avaliar o trabalho realizado pelos 

avaliadores e questionar a eficácia das suas decisões, sendo sempre essencial a 

predominância do empenho no processo de avaliação de desempenho, com atuação 

exemplar e elevado nível de exigência. 

Eventualmente, o programa de avaliação de desempenho não apresenta o 

resultado desejado, seja porque sua realização apresentou algum problema na 

condução, ou porque os colaboradores não aceitaram o resultado apresentado. 

Assim, ainda de acordo com o autor, podem ser apontadas as seguintes causas 

principais do fracasso do programa de avaliação de desempenho: a) falta de 

informação do gerente a respeito do desempenho real de um colaborador; b) padrões 

de desempenho não são claros e objetivos; c) a chefia não dá muita importância à 

avaliação e, muitas vezes, não está preparada; d) os avaliadores não são honestos 

ou não possuem as aptidões necessárias para exercer a avaliação, ou porque não 

usam uma linguagem simples e clara, ou não conseguem fornecer o feedback porque 

se sentem pouco à vontade no confronto frente a frente. Por fim, fracassos acontecem 

porque, muitas vezes, os colaboradores sentem que a avaliação de desempenho não 

os beneficiará em nada, não compreendendo o seu real sentido (CUNHA et al., 2007). 

 

 

2.2 GESTÃO E LIDERANÇA: CONCEITOS E DIFERENÇAS PRÁTICAS 

 

 

Como será observado na continuidade, são claras as diferenças entre o 

papel e as atribuições do gestor e do líder no ambiente corporativo. Aos gerentes são 

atribuídas as funções de planejamento, organização e controle, sendo que ao líder 

cabe o papel principal de atuar junto às pessoas, buscando alcançar, com motivação 

e entusiasmo, os objetivos traçados (BERGAMINI, 2000.). Por um lado, o gerente é 

aquele que representa o lado mais analítico, estruturado e organizado e tem 

características comportamentais de quem se preocupa em garantir a continuidade da 

empresa no tempo; por outro lado, o líder é responsável pela mudança do status quo, 
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significando o lado mais prático, visionário, flexível, não controlado e, por vezes, até 

mais criativo das organizações (HICKMAN, 1991). 

Apesar da distinção dos papéis, cada um deles contribui de forma 

fundamental e complementar para o desempenho das organizações e na manutenção 

da vantagem competitiva. Dessa forma, o convívio harmonioso entre a gestão e a 

liderança é um dos fatores de sucesso nas corporações. Em síntese, pode-se inferir 

que as empresas precisam de gestores capazes de conduzir as operações de forma 

eficiente, mas que sejam, ao mesmo tempo, líderes capacitados a criar visões de 

futuro e influenciar os colaboradores da organização a materializar essas visões, 

estimulando o desenvolvimento dessas potencialidades (ROBBINS, 2002).  

De forma resumida, gestão implica, basicamente, manter o bom 

funcionamento de um sistema ou organização já existente, fornecendo um produto ou 

serviço com a qualidade necessária dentro do prazo certo e do orçamento fixado 

(KOTTER, 1990). Para isso, o gerente deve desempenhar atividades tipicamente 

administrativas e que estejam associadas à missão de resolver problemas concretos 

e atuais. É bem por isso que ao gerente são atribuídas atividades de planejar o dia a 

dia, organizando o ambiente no qual as pessoas trabalham. Em se tratando do quadro 

de pessoal, todas as fases de avaliação de desempenho são uma atividade gerencial. 

Quando se leva em conta a rotina da empresa, é ao gerente a quem são atribuídas às 

atividades de acompanhamento dos processos produtivos a fim de que seja mantida 

a direção já estabelecida em função aos objetivos organizacionais delineados no 

passado.   

A liderança, por sua vez, é um processo de influência nas atividades de um 

indivíduo ou de um grupo, nos esforços para a realização de um objetivo em 

determinada situação (HERSEY; BLANCHARD, 1986). Vale lembrar o carácter não 

coercitivo da influência para dirigir as atividades dos membros de um grupo e levá-los 

à realização de seus próprios objetivos (MAXIMIANO, 2007). Segundo Covey (2003), 

a liderança pode ser desmembrada em três funções ou atividades básicas: explorar, 

alinhar e dar autonomia. Na atividade "explorar", encontra-se a visão e missão que, 

através de um caminho estratégico, vincula seu sistema de valor às necessidades dos 

clientes e de outros grupos de interesse. "Alinhar" é a segunda função e consiste em 

assegurar que o sistema e os processos operados pelas pessoas estejam em 

consonância com a visão, a missão e a estratégia previamente definidas. A terceira 
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atividade ocorre quando é obtido o real alinhamento da missão e dos objetivos 

individuais à visão corporativa, o que foi denominado, pelo autor, empowerment. 

Warren Bennis, em seu livro “Diferenças Básica entre Líderes e Gerentes” 

(1996), discorre sobre o predomínio de atividades e funções de motivação e 

entusiasmo pelos líderes e funções e tarefas de organização, planejamento e 

execução pelos gerentes. No quadro que segue, estão listados os comportamentos 

esperados, segundo o autor: 

 

Quadro 6: Distinção comportamental entre gerentes e líderes 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bennis (1996)  

 

Assim, ainda de acordo com Bennis (1996), um gerente competente 

oferece todas as condições para que o trabalho seja realizado da forma mais eficiente 

e com elevado nível de qualidade, sem abrir mão do prazo de entrega. Porém dar 

sentido ao trabalho e apoiar os colaboradores a sentirem orgulho e satisfação do que 

fazem resta a cargo do líder. Trata-se de recorrer à necessidade de sentir-se 

importante, de fazer parte de algo maior, que é uma das necessidades humanas.  

Kotter (1990) reforça a ideia já apresentada de que a gerência e a liderança 

têm importâncias diferentes nas organizações que não podem ser hierarquizadas. Os 

profissionais apresentam soluções diferentes quanto ao seu posicionamento na 

empresa e atuação nos respectivos cargos. Ainda acrescenta a complexidade com as 

quais os gerentes precisam lidar, especialmente, nas grandes corporações. Sem a 

prática gerencial, a própria existência da empresa pode ser comprometida. Logo, o 

gerente deve executar as atividades inerentes ao planejamento de orçamentos, 

GERENTE LÍDER

Administra Inova

É uma cópia É o original

Focaliza-se em sistemas e estruturas Focaliza-se nas pessoas

Apoia-se no controle Inspira confiança

Tem uma visão a curto prazo Tem uma perspectiva a longo prazo

Pergunta como e quando Pergunta o que e por que

Tem os olhos sempre nos limites Tem seus olhos sempre no horizonte

Limita Dá origem

Aceita o status quo Desafia o status  quo

É o clássico bom soldado É sua própria pessoa

Faz certo as coisas Faz a coisa certa
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organizar e direcionar adequadamente os colaboradores nas funções essenciais, 

controlar os resultados e corrigir eventuais desvios. Ainda segundo o autor, as 

corporações estarão condenadas à estagnação e ao fracasso em seus negócios, caso 

não tenham uma forte atuação da liderança. As novas tecnologias e o aumento da 

competição têm aumentado a tendência de transformações mercados e exigido 

respostas rápidas e ajustes corporativos constantes, o que torna o papel do líder cada 

vez mais relevante. Nesse sentido, o líder deve estabelecer uma direção, a chamada 

visão do futuro, para então alinhar os indivíduos aos interesses da organização. A 

seguir, no quadro, coloca-se resumo com os principais papéis entre os gerentes e os 

líderes, segundo o autor: 

 

Quadro 7: Contraposição gerente – líder 

 
Fonte: Elaborado pelo autor baseado em Kotter (1990) 

 

Entender os papéis supraelencados como válidos significa afirmar que as 

empresas precisam tanto de gerentes que organizem o dia a dia como de líderes que 

apontem mudanças necessárias para enfrentar crises ou capturar oportunidades no 

mercado, mas que também se comprometam em seguir o caminho definido. Portanto, 

os limites que determinam a atuação de líderes e gerentes devem ser tênues o 

suficiente para que um possa executar parte da tarefa do outro.   

Efetivamente, os períodos de estabilidade propiciam fortalecimento antes 

de uma nova crise e oferecem terreno fértil para atuação do gerente competente em 
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busca de eficiência. Ao mesmo tempo, períodos de crise oferecem ricas 

oportunidades para avanços. Nesse ponto, a empresa deve contar com líderes que 

produzam as crises necessárias para que progressos complementares aconteçam. 

Empresas em harmonia na relação entre gerentes e líderes, beneficiam-se em 

períodos de crise e estabilidade. Hickman (1991) lembra que mesmo a mais excelente 

das organizações não terá um desempenho perfeito em todas as situações. O autor 

aduz que empresas guiadas pela liderança podem ter mais foco na inovação e 

aproveitar oportunidades. Ao mesmo tempo, empresas controladas pela gerência 

apresentam elevada capacidade de defesa dos negócios existentes.  

 

 

2.3 LIDERANÇA A DISTÂNCIA E COMPETÊNCIAS DO GESTOR REMOTO 

 

 

Transformações sociais, econômicas, políticas e culturais tornaram os 

mercados ainda mais complexos, exigindo novas formas de atender às necessidades 

dos consumidores e consequente inovação no processo produtivo e nas estratégias 

das organizações (CHIAVENATO, 2008). As relações de trabalho e os modelos de 

gestão sofrem similar pressão para se adaptar a esse cenário.  

Fonseca (2014) cita a liderança a distância como uma reposta natural ao 

surgimento das equipes virtuais, cujos integrantes podem trabalhar em locais e 

horários diferenciados. Essas novas configurações dos times modificam as relações 

tradicionais do líder com seus colaboradores e necessitam de um novo tipo de 

liderança. Dessa forma, surgem condições para que os líderes e liderados revejam 

seus paradigmas, desenvolvam novas habilidades e estejam mais preparados para 

os novos desafios (GIL et al., 2011). 

Avolio e Dodge (2001) definem a liderança a distância como um processo 

de influência social mediado pela tecnologia para produzir uma mudança de atitudes, 

sentimentos, pensamento, comportamento e/ou desempenho dos indivíduos, grupos 

e/ou organizações. De certa forma, pode-se referir que a tecnologia é a principal 

mediadora da relação líder e liderado, e essa é a característica mais marcante da 

liderança no trabalho remoto. Samartinho e Faria (2012) corroboram essa ideia ao 

mencionar que o líder atual cumpre os objetivos da liderança tradicional, priorizando 
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os problemas de visão, motivação, direção, inspiração e, principalmente, confiança, 

mas terá como cenário de atuação ambientes virtuais e com interação por meios 

eletrônicos.  Samartinho (2012) sublinha a necessidade de um sistema capaz de 

suportar o ambiente virtual, bem como de incrementar e potencializar as sinergias de 

equipe.  

A definição de liderança no modelo remoto precisa ir além da identificação 

de um grupo de características individuais e deve apontar o aspecto didático, 

estratégico, compartilhado e conciliador da gestão, adequando-se a um contexto 

social mais complexo. Para Lopes (2017), diferenças culturais são potencializadas, 

assim como os conflitos, sendo, inclusive, muito mais fácil ocultar possíveis erros e 

problemas, conviver com os desentendimentos e fazer suposições erradas quando se 

está comunicando por meio do telefone ou e-mail, em vez de uma relação face a face.  

 

 

2.3.1 Competências do gestor remoto 

 

 

Importante iniciar lembrando que, ao estar distante fisicamente de uma 

equipe, é inviável controlar a realização das tarefas de cada funcionário e, por causa 

dessa dificuldade, o gestor passa a ser mais focalizado no resultado final, que é o 

mais valioso, transmitindo ao funcionário confiança em seu trabalho e estimulando 

características essenciais ao trabalhador remoto, como a gestão do próprio trabalho 

(NOGUEIRA; PATINI, 2012). Também vale esclarecer que o líder com gestão remota 

precisa ter competências adicionais às necessárias tradicionalmente. DasGupta 

(2011) ressalta que o novo paradigma proporciona uma grande variedade de novas 

possibilidades, bem como uma série de novos desafios.  Avolio (2001) menciona que 

a liderança a distância pode acontecer nos diversos níveis hierárquicos das empresas, 

e o líder pode ter equipes de diversos tamanhos.  

Samartinho (2013) cita a necessidade de capacitação para que a 

comunicação ocorra de forma eficaz nos meios eletrônicos, que estabeleça relação 

de confiança e tenha capacidade de fazer sentir a presença do líder nos ambientes 

em que as equipes operam para, dessa maneira, conseguir transmitir motivação e 

inspiração. 
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O quadro a seguir apresenta os principais desafios e os fatores que 

interferem na atuação do líder remoto: 

 

Quadro 8: Desafios e fatores que influenciam os gestores remotos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Avolio (2001) 

 

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

presença física por um tipo de controle centrado nos resultados, afirmam que os 

objetivos devem estar desdobrados em metas de processo claras para que cada 

trabalhador continue sendo parte de um todo. Nesse sentido, 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.  Esse 

novo cenário exigirá maneiras inovadoras para estabelecer os processos e 

desenvolver os colaboradores, sendo que os padrões tradicionalmente utilizados na 

liderança são insuficientes e precisam de uma abordagem que inclua as mais recentes 

mudanças na relação entre o líder e o liderado (MELLO, 2012).  

Nesses novos cenários organizacionais, a adoção de equipes de trabalho 

(reunião virtual de profissionais separados geograficamente e que cooperam em um 

projeto) tem-se incrementado nos últimos anos de forma expressiva (KATZENBACH; 

SMITH, 2016). A formação de equipes virtuais, talvez, seja a melhor representação 

para definir a evolução das equipes no decorrer do tempo. Essas equipes virtuais são 
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uma nova oportunidade de quebra de paradigma, em que é preciso gerenciar a 

distância, sem a presença física do gestor ou dos colaboradores. Acompanhar, 

gerenciar, aconselhar e medir com eficácia o desempenho de seus subordinados a 

distância torna-se um grande desafio (BHARADWAJ, 2015). 

Apesar de o trabalho remoto parecer bastante atraente, com colaboradores 

mais satisfeitos e a empresa tendo ganhos financeiros, a prática ainda não é 

unanimidade entre gestores das empresas e apresenta desafios inerentes à gestão 

remota (NOGUEIRA, 2012). Tanto a natureza da ocupação quanto o perfil de cada 

colaborador são fatores determinantes para que o trabalho remoto e a gestão a 

distância ocorram de forma satisfatória (BHARADWAJ, 2015).  

Nesse contexto, a distância exige novas competências do líder e do 

liderado, com mudança do foco da gestão de desempenho para o resultado final 

(AVOLIO, 2011). Essas competências podem ser natas dos colaboradores, mas 

também podem ser aprendidas e estimuladas. Algumas empresas estão à frente 

dessa agenda e criaram ou incluíram treinamentos focalizados no desenvolvimento 

das competências necessárias ao novo cenário, como a 3M no Brasil, que possui uma 

universidade corporativa para qualificar os colaboradores (PUGLIESI, 2014).  

Para conduzir de forma assertiva, os gestores precisam ter uma 

comunicação clara e assertiva e contar com o apoio de ferramentas tecnológicas. 

Nesse novo tipo de gestão, o líder é o responsável por criar as bases de confiança 

entre os colaboradores da sua equipe, com clareza e objetividade, expondo as 

estratégias bem-definidas para que todos se sintam envolvidos e responsáveis pelas 

metas finais (MARGARET, 2013). No quadro em continuidade ao texto, elencam-se 

algumas práticas para criar os alicerces da relação com a gestão a distância. 
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Quadro 9: Práticas na gestão a distância 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Margaret (2013) 

 

Observa-se que a gestão de desempenho é um sistema importante para 

desenvolvimento dos colaboradores e para a melhora da performance corporativa. 

Vários são os desafios inerentes a esse processo, como o correto ajuste das metas, 

identificação de problemas com desmotivação, controle adequado das entregas para 

ser utilizado para aplicação de feedbacks corretivos e, por fim, condução da avaliação 

de desempenho isento de erros. Esses problemas podem ser mitigados por um líder 

eficaz, mediante a definição de objetivos desafiadores e atingíveis, que promovam os 

interesses dos colaboradores e as necessidades da empresa, cujo alinhamento ocorra 

por meio de feedback honesto e bem-estruturado, culminando em uma avaliação de 

desempenho que contemple todo o período de avaliação e todos os aspectos do 

trabalho realizado, com consciência dos vícios inerentes. Entretanto, na gestão a 

distância, diversos instrumentos utilizados na gestão presencial estão indisponíveis, 

como utilização de comunicação não verbal, observação das tarefas e 

comportamentos, com identificação tempestiva de desvios e aplicação imediata de 

corretivos. Para tanto, o líder remoto deve mudar o foco de atuação para gestão de 

resultados a partir de indicadores de desempenho, com construção de relação de 

Conversas face a face periódicas: para criar confiança entre membros da equipe é 

importante que ocorra uma conversa cara a cara antes de iniciar um trabalho com um 

time virtual. Essas conversas, posteriormente, devem ocorrer periodicamente

Clareza na definição de objetivos e expectativas: Deixar explícito o que é esperado 

como comprometimento e resultados, pois a equipe pode lidar com a divergência 

sem detonar a confiança se todos possuírem o mesmo objetivo

Visibilidade e Transparência: a comunicação deve ser transparente e garantir 

visibilidade para o que se passa na empresa. Para fortalecer a confiança e o 

sentimento de pertencer ao time, os funcionários devem ser a visão da empresa 

como um todo e não apenas da sua área ou tarefa. Além disso, os projetos 

individuais também devem ser divulgados, pois permanece a necessidade 

cooperação

Feedback: no ambiente tradicional, um simples aceno positivo com a cabeça pelo 

gestor já norteia o colaborador sobre a qualidade de um relatório realizado. As 

equipes virtuais não acessam esses tipos de sinais e, portanto, devem ser apoiadas 

com feedbacks frequentes

Competência e qualidades dos colaboradores: ressaltar as competências individuais 

para o restante da equipe, pois isso é um componente importante para o 

estabelecimento da confiança
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confiança e apoiando-se em comunicação intensa e adequada para eliminar ou 

reduzir a impessoalidade gerada pela distância do time e, com isso, fazer fluir a troca 

de boas práticas entre os integrantes da equipe, dessa maneira, fortalecendo a união. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo dedica-se à descrição da metodologia de pesquisa, que é a 

maneira de tratar o processo de pesquisa, da base teórica até a coleta e análise de 

dados (COLLINS; HUSSEY, 2006). O método de pesquisa escolhido foi o estudo de 

caso único em um banco brasileiro, porque a proposta era a de fazer uma investigação 

em determinada empresa com o objetivo de analisar um fenômeno em um contexto 

específico. A pergunta da pesquisa foi: “como são as práticas de gestão de 

desempenho a distância dos gestores bem-sucedidos de uma instituição financeira de 

grande porte?”. Para respondê-la, escolheu-se a abordagem qualitativa, de caráter 

interpretativo. Essa metodologia é um meio para explorar e compreender o significado 

que os indivíduos e os grupos atribuem a um problema social (CRESWELL; CLARK, 

2015), através do enfoque nos pressupostos da pesquisa, que conduz à compreensão 

da realidade em estudo a partir das manifestações realizadas pelas pessoas 

envolvidas no evento, no processo ou na experiência investigada (CUNLIFFE, 2010).  

A técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista que, segundo Bauer 

e Gaskell (2000), promove a compreensão em maior profundidade e pode fornecer 

informação contextual valiosa para explicar alguns achados específicos.  Assim, foram 

realizadas 18 entrevistas individuais e semiestruturadas que apresentaram, como 

característica, questionamentos básicos que se relacionam ao tema da pesquisa, mas 

mantendo a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 

informações (TRIVIÑOS, 1987).   

Foi elaborado roteiro de apoio, com base nas principais questões a serem 

respondidas, como indicado pela revisão bibliográfica sobre o tema, cujas perguntas 

seguem:  

 Como foi sua trajetória profissional? 

 Qual é o seu papel na organização? Quais competências você já 

tem e utiliza para cumpri-las?  

 Quais são as principais diferenças e dificuldades no exercício da 

liderança a distância e presencial?  

 Quais são os ônus e bônus da liderança a distância? 



 

40 

 
 

 Como ocorre o processo de gestão de desempenho da equipe 

(objetivos, controle, feedback)?  

 Qual o impacto da distância na motivação da equipe? Quais ações 

são realizadas sobre isso?  

 Quais são os fatores determinantes para o desempenho da equipe? 

 Como é realizada a avaliação de desempenho dos colaboradores? 

Vale ressaltar que foram realizadas duas entrevistas como teste com 

gestores aderentes aos critérios, sendo a primeira realizada de forma presencial e a 

segunda através de ligação telefônica. Isso foi necessário para identificar novas 

questões a serem investigadas, aprimorar o roteiro de apoio supradescrito, antecipar 

possíveis dificuldades do pesquisador para conduzir as entrevistas e colher dados 

relevantes e, por fim, verificar possíveis impactos dos canais disponibilizados para 

cada entrevista (presencial, videoconferência e ligação telefônica) na fluência da 

entrevista.  

A proporção de utilização de cada canal está disponível no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1: Proporção de utilização de canal para entrevista 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas 

 

Para elaborar a lista de possíveis entrevistados foi necessário definir, 

primeiro, quais critérios seriam utilizados para determinar que um gestor seria bem-

sucedido. O primeiro critério utilizado foi recorrência, com seleção de gestores com 

três ou mais ocorrências de avaliação em patamar superior. O segundo critério 
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utilizado determinava que o gestor deveria estar classificado na primeira ou segunda 

faixa na avaliação de desempenho utilizada para remuneração, cuja escala é 

composta de cinco faixas. No quadro, em sequência, evidencia-se a classificação de 

cada entrevistado nos respectivos ciclos e aderência ao critério. 

 

Quadro 10 - Faixas de avaliação dos entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Vale esclarecer que a instituição financeira adota a prática do decoupling 

de avaliações de desempenho, ou seja, a desvinculação entre avaliações de 

desempenho com base em competências, por um lado, e decisões de remuneração, 

por outro lado, como foi sugerido por Summers (2005). Para este estudo, foi 

considerada a avaliação utilizada para remuneração e premiação, pois apresenta 

maior relação com desempenho das respectivas áreas e é composta exclusivamente 

por indicadores quantitativos, como resultado financeiro absoluto e relativo, 

crescimento de base de clientes, índice de sucesso sobre atingimento de metas, entre 

outros aspectos. Já a avaliação de desempenho com base em competências 

apresenta maior subjetividade, pois os critérios definidos não são tangíveis e 

facilmente mensuráveis, sem exemplos mensuráveis e com percepção diferente do 

colaborador, o que coloca dúvida na validade da avaliação (ARMSTRONG, 2000). 
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Essa diferença conceitual e metodológica entre avalições foi comentada por alguns 

gestores. Segundo um entrevistado:  

 

 […]  a avaliação de remuneração sim é justa, pois não tem história pra contar. 
É o seu número que está lá, seja ele qual for […]. Já a avaliação de 
desempenho leva em consideração aspectos relativos, que não são objetivos, 
como construção de parceria. Como se mede isso? (GESTOR 7)   

 

Esses dados foram obtidos na empresa através do material utilizado para 

divulgação e premiação dos destaques após fechamento do programa de avaliação 

de desempenho da instituição financeira.  

O passo seguinte foi determinar o tamanho da amostra, o que, para Flick 

(2017), depende de contrabalançar o que se espera dos entrevistados, quanto tempo 

é preciso para conseguir boas entrevistas, a facilidade de acesso aos possíveis 

entrevistados. Com base nessas considerações, chegou-se ao número necessário de 

20 entrevistados na base da pesquisa. Para garantir essa amostra, foram convidados 

36 gestores para participar da pesquisa e 27 concordaram. Porém, a partir da 15.ª 

entrevista realizada, observou-se o efeito da saturação ou redundância, ponto da 

coleta de dados em que nenhuma informação nova emerge de uma nova entrevista 

(O’REILLY; PARKER, 2013), o que justifica o número efetivo de 18 entrevistas 

realizadas.  

 

Figura 1: Filtro de seleção de entrevistados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas 

 

A primeira parte da entrevista foi dedicada à apresentação do pesquisador 

e dos respectivos interesses, da informação de que a entrevista seria utilizada na 

dissertação de mestrado em andamento e que a expectativa da pesquisa era 

contribuir para o campo de estudo da gestão de desempenho realizado a distância na 

indústria bancária no Brasil. Foi reafirmado o compromisso com a confidencialidade, 

anonimato e uso criterioso das informações colhidas nas entrevistas. Buscou-se criar 
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uma atmosfera amistosa e de confiança, não discordar das opiniões do entrevistado, 

tentar ser o mais neutro possível (GOLDENBERG, 1997). A etapa seguinte foi iniciada 

com questões mais amplas a fim de iniciar a interação efetiva e posicionar o 

entrevistado no cenário bancário brasileiro, evoluindo para aspectos mais específicos. 

A terceira parte tratou das perguntas vinculadas ao objetivo da pesquisa, com uso do 

roteiro de apoio. A quarta e última etapa formalizou o fim da entrevista, com 

agradecimento pelo tempo dedicado pelo entrevistado e disponibilização do 

entrevistador para esclarecer alguma dúvida remanescente. O quadro, na 

continuidade, elenca as fases das entrevistas e perguntas definidas no roteiro de 

apoio. 

 

Quadro 11: Estrutura das entrevistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A realização das entrevistas permitiu identificar o perfil dos entrevistados: 

66% eram mulheres, com atuação em 12 estados diferentes, 14 anos de tempo médio 

na empresa e 5 anos de tempo médio no cargo. Aproximadamente 15 concluíram Pós-

1a Parte Apresentação do entevistador e da pesquisa

Apresentação do pesquisado e da pesquisa (objetivos 

e controbuições), registrado a confidencialidade sobre 

identidade e uso das informações fornecidas e início 

da entrevista com gravação (conforme autorização 

prévia).

2a Parte Questões mais abrangentes
A segunda parte incluiu questões amplas para iniciar a 

entrevista, partindo do macro para o micro. 

3a Parte

Questões relacionadas à pesquisa, na qual 

cada participante respondeu sobre aspectos 

da gestão à distância, desempenho e práticas 

gerenciais. 

• Como foi sua trajetória profissional?

• Qual é o seu papel na organização? Quais 

competências você já tem?

• Quais são as principais diferenças e dificuldades no 

exercício da liderança à distância e presencial? 

• Quais são os ônus e bônus da liderança à distância?

• Como ocorre o processo de gestão de desempenho 

da equipe (Objetivos, controle, feedback)? 

• Qual o impacto da distância na motivação da equipe? 

Quais ações são realizadas sobre isso? 

• Quais são os fatores determinantes para o 

desempenho da equipe?

• Como é realizada a avaliação de desempenho dos 

colaboradores?

4a Parte Fechamento
Na última etapa, o pesquisador fez os agradecimentos 

necessários e esclareceu dúvidas adicionais. 

Estrutura da Entrevista
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Graduação e/ou MBA, dois com graduação e um gestor era Mestre em Administração. 

O grupo gerencia em média 33 geridos diretos e 160 na soma de diretos e indiretos. 

O tempo dedicado às entrevistas foi bastante variado, com independência do canal 

utilizado, sendo que a mais curta ocorreu em 15 minutos e a mais longa desenvolveu-

se por aproximadamente 45 minutos, sendo a média de tempo igual a 29 minutos.  

Todos os gestores autorizaram a gravação das entrevistas. Para Bardin 

(2011), a organização da análise do conteúdo apresenta três fases distintas: a pré-

análise (procura nas transcrições de declarações relevantes ao estudo proposto), a 

codificação dos dados (agrupamento dos dados colhidos em categorias e temas, 

ordenando-os em padrões que serão utilizados na seção de apresentação de 

resultados e discussão) e o tratamento dos resultados obtidos (interpretação com 

objetivo de dar sentido aos dados).  

 

 

3.1 ESTUDO DE CASO  

 

 

A empresa do estudo de caso nesta pesquisa foi um banco de grande porte 

e relevância no cenário nacional. Fundado há mais de cem anos, teve crescimento 

orgânico até meados de 1964, quando realizou sua primeira incorporação de outros 

bancos, prática frequente nas décadas posteriores, que se mostrou fundamental na 

estratégia de expansão do banco. Em 1969, após outra fusão, tornou-se o 7.º maior 

do país, com 274 agências e capital social de US$14,8 milhões. Nos anos de 1990, o 

Proer, programa do Banco Central que visava ao estímulo à reestruturação dos 

bancos brasileiros, desencadeou uma forte onda de novas fusões e aquisições.  Se 

considerada a janela de 1992 até 2002, o banco em estudo realizou mais de 10 

compras de outros bancos ou financeiras e, seis anos depois, anunciou a maior fusão 

da história do sistema financeiro nacional.  

Atualmente, como banco comercial de grande porte, tem expressiva 

representatividade na sociedade brasileira. É uma das maiores empresas do mundo, 

segundo ranking da Forbes, levando em conta atributos como negócios gerados, 

ativos e valor de mercado. A organização possui mais de cem anos de existência, 

histórico de sucesso em fusões e aquisições e com lucro líquido entre os mais 
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expressivos do sistema financeiro brasileiro. O banco tem atuação múltipla, gestão de 

mais de 70 milhões de clientes, com performance entre os líderes na maioria dos 

mercados em que atua. São mais de 90 mil colaboradores, dos quais 72,56% situam-

se na faixa etária de 20 a 35, sendo que do total de empregados, 68,24% são 

mulheres. O banco está presente em todo território nacional e em mais de 20 países, 

com mais de 4 mil agências no Brasil e no exterior. Está listado entre as Melhores 

Empresas para se trabalhar. Esse banco atende a todas as faixas de renda da Pessoa 

Físicas (PF) e todos os portes de empresas e segmentos corporativos.  

A posição de gestor, público-alvo desta pesquisa, está inserida na estrutura 

de banco de varejo e posiciona-se na média gerência na hierarquia da instituição 

financeira estudada. Com atuação em todo território nacional, tem sob gestão um 

grupo regional de agências que pode variar de 15 a 40 unidades e abrangência que 

pode contemplar desde a zona central de uma capital brasileira até reunir unidades 

de três estados diferentes, cuja dispersão pode chegar a milhares de quilômetros. 

Integram times que, na média e em conjunto, têm sob gestão aproximadamente 200 

colaboradores, sendo 35 diretos, distribuídos regionalmente. As equipes contam com 

o gerente da unidade, coordenador, caixas e, em alguns casos, estagiários e 

aprendizes. Trata-se de uma posição executiva com gestão direta e a distância de 

pessoas com perfil heterogêneo e com o desafio de proporcionar aprendizado entre 

os públicos. 

É o primeiro contato com a administração central e hierarquia fora da rede 

de agências e responde  por desafios adicionais na instituição e com os acionistas de 

garantir a qualidade de atendimento aos clientes, elevado padrão nos controles de 

riscos inerentes ao negócio, cumprimento de processos supervisionados pela área de 

compliance e regulamentados pelos órgãos competentes (Bacen, Procon, 

Constituição Federal, etc.) e a entrega de resultados sustentáveis de alto 

desempenho.  Tem como responsabilidade atuação efetiva com o experiente grupo 

dos demais gestores que compõem a macrorregião, com gestão alinhada à 

governança de meritocracia e ao desafio de contribuir para a evolução de produtos e 

processos, estratégia fundamental para indústria bancária. Para tanto, deve mapear 

oportunidades internas e externas, envolvendo players e características regionais, 

além de trabalhar com melhoria contínua nos processos, estabelecer novas 

estratégias e parcerias em busca de evolução perceptível dos principais indicadores 
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(resultado, pesquisa de satisfação, qualidade de processo, clima organizacional, entre 

outros).  

A organização realiza duas avaliações distintas. Uma considera 

exclusivamente as entregas realizadas medidas a partir de indicadores quantitativos 

e é utilizada para fins de remuneração; e foi utilizada nesta pesquisa para definição 

dos entrevistados. Isso é estruturado mediante um contrato de metas que contempla 

os indicadores que medem o lucro líquido absoluto e o crescimento relativo, 

cumprimento de metas prioritárias, custos totais e sob gestão, índice de cumprimento 

de metas agrupadas, qualidade de processos, pesquisa de satisfação e reclamação 

dos clientes. O gráfico, a seguir, ilustra o peso de cada indicador. 

 

Gráfico 2: Contrato de metas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O desempenho do gestor em cada um dos indicadores gera uma pontuação 

ponderada de acordo com peso de cada linha de meta em uma escala de 0 a 5, sendo 

0 a menor avaliação e 5 a melhor avaliação. De acordo com a complexidade, as 

regiões são divididas em três portes distintos. A avaliação das entregas de cada gestor 

ocorre conforme o ranking dentro de cada porte e são classificadas em cinco faixas, 

sendo a primeira a melhor e a quinta a pior medição. A população em cada uma das 

faixas é determinada pelo programa de avaliação e obedece a seguinte distribuição: 

1.ª faixa contempla 10% melhores performances, 2.ª faixa contempla os próximos 

20%, 3.ª faixa comtempla 40% na sequência, 4.ª faixa contempla 20% e a 5.ª faixa 

comtempla 10% piores performances.   
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A outra avaliação de desempenho realizada visa medir como as entregas 

foram realizadas, com base nas competências individuais e utiliza indicadores 

comportamentais, como avaliação 360º, pesquisa de clima, desenvolvimento do time 

sob gestão e contribuição com pares, parceiros e hierarquia.  A ferramenta utilizada 

para classificação de cada gestor é a Nine Box, desenvolvida pela McKinsey, que 

trabalha com o conceito de diferenciação dos profissionais e considera o 

desempenho, que é a capacidade de entregar resultados, avaliando a performance 

do passado recente, e o potencial, que mede a capacidade de crescimento futuro do 

profissional. Essa avaliação não foi considerada para definição dos entrevistados. 

 



 

48 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

A categorização dos resultados obtidos nas entrevistas foi realizada 

considerando as respostas dos questionários de apoio. Dessa forma, foram 

encontrados alguns temas principais: perfil, trajetória e ascensão dos entrevistados; 

visão sobre o papel na organização; comunicação na gestão a distância; fatores que 

facilitam e desafios na gestão a distância; e gestão de desempenho.  

 

 

4.1 PERFIL, TRAJETÓRIA E ASCENSÃO 

 

 

A trajetória de cada participante diferenciou-se em origem na organização, 

experiência profissional e tempo no cargo. Não houve um caminho comum a todos, 

apesar de 64% terem origem e crescimento na própria área na qual atuam. A entrada 

na organização teve cinco causas diferentes: crescimento profissional, desejo genuíno 

de ser bancário, benefícios acima da média, busca de estabilidade profissional e 

possibilidade de movimentação horizontal para outras áreas. Os entrevistados 

possuem curso superior em engenharia, administração, contabilidade e psicologia, 

sendo que dez se declararam pós-graduados, oito fizeram MBA e um está cursando 

mestrado. Todos os integrantes são gestores há mais de 5 anos e seis deles possuem 

subordinados há 15 anos ou mais. A experiência com liderança a distância é bastante 

variada. Do total, 61% têm 5 anos ou menos como gestor remoto e o mais experiente 

opera há 18 anos nessa modalidade. A experiência desse grupo permitiu testemunhar 

as principais mudanças no modelo de atuação do banco estudado nos últimos 20 

anos. As principais mudanças identificadas foram a transição do foco na qualidade 

dos processos para a busca de eficiência operacional, depois para geração de receita 

pela venda de produtos e, mais recentemente, redirecionamento do foco para 

qualidade de atendimento. O quadro, na sequência, contém a cronologia das 

principais mudanças. 

Quadro 12: Principais mudanças de foco observadas 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Um dos entrevistados comentou: 

 

[…] depois do plano Real, a empresa precisava rever o modelo do negócio e 
de atuação das pessoas. Vivemos um período intenso de reorganização dos 
processos, uma transição [...] depois, lá pelo ano 2000, começaram as 
automatizações e redução do quadro das agências […] (ENTREVISTADO 14) 

 

Um segundo entrevistado mencionou as mudanças a partir de 2010 e o 

impacto no perfil dos colaboradores. 

 

[…] na crise de 2008, o lucro líquido do banco foi muito afetado pela redução 
da tomada de crédito e aumento da inadimplência. Para reduzir esse impacto 
em caso de novas crises, o banco passou a atuar com força na venda de 
produtos, como capitalização, seguros e consorcio. [...] isso mudou o perfil 
desejado de colaboradores, agora também com vocação comercial. 
(ENTREVISTADO 05)     

 

Curiosamente, alguns entrevistados demonstraram uma percepção 

diferente sobre as mudanças narradas pelos demais. Eles igualaram as mudanças 

ocorridas no sistema financeiro nacional às transformações sociais do período.  

 

[…] é só você se questionar o que não mudou nos últimos 20 anos. Está tudo 
diferente, não só aqui. Se tudo se transforma, e você também está nesse 
grupo, não se trata de mudança, mas da evolução natural do mercado. É um 
processo natural […] (ENTREVISTADO 2) 

 

Questionados sobre ascensão na carreira, todos os colaboradores 

narraram numerosas movimentações; em média, foram cinco promoções acumuladas 

no histórico profissional. A menor quantidade foi apresentada por integrantes com 

menos de 10 anos de casa e contratados do mercado já em posições intermediárias. 

Aqui uma divergência conceitual pode interferir na qualidade dos dados. Para alguns, 

uma promoção ocorre quando há uma alteração do que se faz no trabalho, geralmente 

com incremento de responsabilidade e com aumento salarial. Para outros, o 
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atendimento de parte dessas alterações já é o necessário para caracterizar uma 

promoção. Segundo um entrevistado: 

 

[…] se alteração de salário e realização de novas tarefas significa promoção 
pode considerar que sou promovido todo ano, pois tenho aumento pelo 
dissídio e novas tarefas pelas mudanças de processos internos […] Tem 
gente que vai trabalhar na área vizinha, tem redução de salário porque perdeu 
comissão de cargo e ainda falam que foi promovido […] (ENTREVISTADO 
11) 

 

Apesar da controvérsia mencionada, foi possível observar que as 

promoções acontecem em média a cada 3,7 anos. As principais posições ocupadas 

no histórico profissional do grupo foram caixa, atendente de gerência, coordenador e 

gerente de agência. A maioria das promoções deu-se mediante convites diretos ou 

teve indicação em processo seletivo. Outra situação observada ocorre quando há uma 

posição vaga e alguém está executando as tarefas de forma interina com tamanha 

qualidade ou por tanto tempo que a promoção é feita para fazer justiça ao que 

acontece de fato. Uma entrevistada comentou: 

 

[…] eu fui promovida uma vez desse jeito. Minha chefe saiu de licença 
maternidade antecipada em virtude de complicações na gravidez, e eu 
absorvi as atividades dela, que na verdade eu já fazia a maior parte, mas 
ninguém sabia. […] depois fui chamada pelo diretor da área e fui comunicada 
sobre a promoção. (Entrevistada 12)   

 

A transição para gerente regional, de forma diferente das anteriores, foi 

feita com protagonismo pelos interessados. A maioria menciona que era necessário 

declarar o interesse na posição, apresentar recorrência de desempenho em 

patamares superiores e ter aprovação do gestor para participar do processo seletivo. 

O processo de seleção de cada um apresentou variações, mas, de forma geral, 

consistiu em entrevistas com gerentes regionais, superintendentes e diretores. Esse 

fluxo repetiu-se em 83% dos casos, e, desses, 62% participaram do processo de 

seleção por mais de uma vez. Os 13% restantes que não fizeram processo de seleção 

foram promovidos há mais de 10 anos por meio de convite. Uma entrevistada narrou 

seu histórico de persistência: 

 

[…] participei do processo 4 vezes até ser aprovada. Eu recebia a negativa e 
pedia feedback sobre o que deu errado. Corrigia e voltava no ano seguinte. 
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Chegou um momento em que não tinham mais desculpa para me mandar 
embora e tiveram que me promover […] (Entrevistada 13). 

 

 

4.2 VISÃO SOBRE O  PAPEL NA ORGANIZAÇÃO  

 

 

Questionados sobre o papel que desempenham na organização, muitos 

entrevistados citaram a liderança do time como um dos papéis principais, outros 

mencionaram a condição de gestor e poucos apresentaram uma visão que contempla 

uma atuação híbrida entre ambos, apesar das práticas declaradas posteriormente 

evidenciarem isso. Assim, a liderança foi citada por oito entrevistados como papel 

principal, a posição de gestor foi destaca por seis dos entrevistados e quatro 

afirmaram ter papel híbrido entre liderar e gerir a equipe, com maior enfoque em cada 

de acordo com contexto do momento. Segundo um deles: 

 

[…] nos momentos de mudanças, quando são apresentados os novos 
desafios no início de cada ano, atuo fortemente como líder; procuro mostrar 
as razões que sustentam as novas diretrizes e os ganhos que cada um pode 
ter no novo cenário. Depois que está tudo rodando, meu comportamento é 
essencialmente de gerente, buscando entregar as metas de forma robusta 
[…] (ENTREVISTADO 10) 

 

Todos os entrevistados mencionaram estarem embutidos no seu papel a 

atribuição de metas, o controle das entregas, a correção de rota, o feedback, a 

motivação do time e a avaliação do resultado como práticas de fundamental 

importância. Dessa forma, foi possível identificar o sistema gerencial de avaliação de 

desempenho e os respectivos componentes propostos por Luecke (2006), primeira 

lente teórica que apoia esta análise. 

A confiança como base de relacionamento entre gestor e time em uma via 

de mão dupla foi o fator mais citado como determinante para o sucesso do time. Para 

isso, foi mencionada a importância de existir um senso de grupo ou de time. Além 

disso, o gestor deve demonstrar interesse genuíno no desenvolvimento das pessoas 

e oferecer liberdade, mas com acompanhamento. Conforme um dos entrevistados: 

 

[…] nada vale o que você diz, se o que você faz não confirmar isso. A 
coerência entre o discurso e a prática é essencial para gerar confiança. É 
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necessário dar o exemplo. Do contrário, as pessoas não vão acreditar e você 
vai cair no descrédito […] (ENTREVISTADO 3) 

 

Além da confiança, estar próximo do time e das entregas é um segundo 

fator determinante para o sucesso do time, de acordo com os entrevistados. A 

proximidade do time gera vínculo, continuidade no relacionamento e responde à 

necessidade do colaborador de falar com o gestor e também de ser ouvido por ele.  

 

 

4.3 COMUNICAÇÃO NA GESTÃO A DISTÂNCIA 

 

 

A tecnologia da informação é o elo tecnológico entre líder e liderado 

(SAMARTINHO, 2012). Elas são utilizadas para manter a equipe atualizada, 

comprometida, engajada e com acesso às informações necessárias para realização 

do trabalho em tempo hábil. E os relatos dos entrevistados confirmam essa afirmação 

e registram também a necessidade de promoção de encontros presenciais periódicos 

(MELLO, 2011) para estabelecer ou fortalecer relação de confiança e intensificação 

do relacionamento interpessoal.  

 

[...] faço também uma reunião mensal, para alinhar o time e promover trocas 
entre os gerentes, o que muito importante. Para essas reuniões sempre 
programo também um treinamento, uma palestra, pensando em desenvolver 
e motivar a equipe. Funciona muito bem.  (ENTREVISTADO 10).   

 

Ademais, todos os entrevistados citaram a realização de audioconferência 

como medida paliativa entre reuniões. Alguns manifestaram a necessidade de 

liberação de videoconferência para reunir o time, ferramenta que ainda está disponível 

para uso exclusivo por gerentes regionais e cargos superiores. Conforme os gestores, 

isso ajudaria a combater a sensação de isolamento e solidão de forma complementar 

às reuniões (MELLO, 2011). Como coloca um entrevistado:  

 

[...] seria muito melhor com videoconferência, pois todos nos veríamos e eu 
poderia compartilhar uma apresentação via Skype, por exemplo. Sem contar 
que todos se veriam e ninguém se sentiria excluído. Espero que liberem 
rápido [...] (ENTREVISTADO 4) 
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Sobre comunicação, os entrevistados indicaram que o primeiro aspecto a 

considerar faz menção à “temperatura do assunto”, sendo que informações frias são 

tratadas por e-mail e são aquelas que não geram impacto relevante ou não 

representam novidade, como mudança de política interna. Já as informações quentes 

são tratadas em audioconferência ou reuniões presenciais, possuem relevância e 

impacto imediato, como fechamento de contrato de metas, por exemplo. Além disso, 

os entrevistados também mencionaram que as comunicações realizadas também 

consideram se a mensagem deve ser enviada de forma coletiva ou individual, 

considerando como os destinatários podem ser beneficiados. A respeito disso é a fala 

deste entrevistado: 

 

[…] meu critério é o seguinte: eu envio para todos se a exposição positiva 
gerar reconhecimento e aprendizado. Se a notícia não for boa o recado deve 
se sempre individual […] também vejo se é melhor fazer áudio para colocar 
mais força no recado. Reunião presencial só quando for realmente 
necessário, pois é muito caro […] (ENTREVISTADO 15) 

 

Como já foi mencionado, as informações são tratadas conforme a 

temperatura, quente ou fria, e conforme o destinatário, individual ou coletivo. A 

utilização do canal depende da relação de ambos. Os entrevistados foram unânimes 

em relação à proporção de uso de cada canal. O principal canal de comunicação é o 

e-mail corporativo coletivo e individual, seguido de ligações individuais e 

audioconferência com grupos específicos e, por último, reunião presencial. Vale 

observar que a reunião presencial fica como última opção em virtude de tempo e custo 

de deslocamento, lembrando que a dispersão máxima entre as regiões tem enorme 

variação.  

Estimulados a responder sobre quais são os ônus e os bônus em 

comunicação gerados pela distância da equipe, 12 entrevistados disseram que, como 

bônus, os colaboradores tornam-se mais independentes, pois precisam resolver 

muitos assuntos sozinhos, 10 deles afirmaram que as demandas são filtradas de 

forma mais adequada antes de chegar até o gestor e 8 apontaram que o histórico 

registrado dos diálogos através dos e-mails facilita a retomada de assuntos, além de 

servir como documentação. Todos os entrevistados mencionaram o tempo dedicado 

à leitura e à redação de e-mails como o principal ônus à gestão. O tempo médio 

dedicado ao e-mail foi de 3 horas/dia e a quantidade média de mensagens enviadas 
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e recebidas é de 131 por dia.  O segundo ponto mencionado foi o distanciamento e a 

impessoalidade no relacionamento, mencionado por 13 entrevistados. Outros 

disseram que certos assuntos não são repassados ao gestor por receio de julgamento 

negativo e comprometimento da avaliação (MELLO, 1999). Para um entrevistado: 

 

[…] acho que temos mais restrições e dificuldades, sem dúvida[…] perco 
muito tempo com e-mail para tratar de algo que seria resolvido com um aceno 
de cabeça se a relação fosse olho no olho. Tudo fica mais demorado, 
burocrático [...] (ENTREVISTADO 6) 

 

Um dos entrevistados trouxe um novo dado ainda não mencionado em 

nenhuma das entrevistas anteriores, mas confirmado por todos os demais. Segundo 

ele:  

 

[...] um problema importante que ainda vai dar muito pano pra manga, é a 
proibição de ranking lá do sindicato. […] o Ombudsman também tá pegando 
pesado sobre isso e […] confesso, ainda não cheguei em um modelo 
funcional alinhado às novas regras. (ENTREVISTADO 6)  

 

Trata-se de uma mudança que foi introduzida após negociação e assinatura 

da convenção coletiva  com o sindicato dos bancários 2016 – 2018, que caracteriza a 

divulgação de ranking como assédio moral. Questionados sobre o impacto dessa 

mudança, todos disseram que pararam ou que vão parar em breve de enviar e-mails 

com posições em forma de ranking. Para os entrevistados, essa medida impacta uma 

quantidade enorme de comunicações. Um deles esclarece: 

 

[…] nós enviávamos um e-mail com a posição de todo mundo. Assim, todos 
sabiam quem eram os melhores e piores. Era ranking mesmo. Tinha efeito 
de reconhecimento para alguns e corretivo para outros […] agora preciso 
enviar um e-mail de cobrança individual para cada agência. Se eu quiser 
cobrar os 20% piores desempenho do meu time vou precisar enviar 8 e-mails 
sobre apenas 1 indicador. Definitivamente isso é impraticável […] 
(ENTREVISTADO 9) 

 

Variações desse discurso foram comuns à maioria dos entrevistados, 

sendo que 12 deles declararam que isso teve impacto negativo sobre o resultado da 

região e 15 deles disseram que migraram a cobrança das baixas performance para 

ligação telefônica, mas com atuação exclusiva sobre extremos e indicadores 

extremamente importantes.  
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Pôde-se perceber reações de três tipos: (i) não sabiam ainda como lidar 

com essa questão de forma eficiente; (ii) permaneciam com envio dos e-mails, mas 

com dados das agências omitidos; e, (iii) continuavam enviando o ranking. Como 

medida paliativa, todos realizam cobrança dos piores resultados pelo telefone. De 

forma geral, parecem estar insatisfeitos com a ineficiência desse processo e com 

impacto negativo nos resultados. Além disso, detectou-se evidente preocupação com 

possíveis reclamações no Ombudsman, que é um departamento que apura desvios 

de conduta em relação às políticas vigentes. 

Historicamente, o ranking de resultado tem sido utilizado por toda a 

hierarquia da instituição financeira como importante instrumento de reconhecimento 

das melhores performances e, ao mesmo tempo, como cobrança das entregas abaixo 

do esperado. Os líderes com gestão a distância são os mais aderentes a essa prática, 

pois não possuem as ferramentas presentes do contato físico. Portanto, pode-se 

afirmar que essa é uma mudança importante no trabalho desses gestores e 

representa um problema ainda sem solução.  

 

 

4.4 FATORES QUE FACILITAM GESTÃO A DISTÂNCIA 

 

 

4.4.1 Tecnologia   

 

 

Houve unanimidade entre os entrevistados com relação à dependência do 

aparato tecnológico para que o gestor remoto realize seu trabalho, bem como explore 

todas as oportunidades para desenvolver a si e ao time, minimizando barreiras 

geradas pela distância (AVOLIO; DODGE, 2001; DASGUPTA, 2011; SAMARTINHO, 

2013). Apesar de não ser alvo deste trabalho, vários entrevistados comentaram sobre 

a precária infraestrutura de comunicação disponível no país, citando que, em vários 

locais, nenhuma das funções do smartphone funcionam.    

O Entrevistado 9, ao citar parte do seu time localizada no extremo norte do 

estado da Paraíba, revelou: 
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[...] imaginemos se tivéssemos que esperar um treinamento presencial para 
essa parte do time da Paraíba. Não aconteceria nunca O treinamento seria 
tudo muito demorado e caro. Esses extremos precisam ser pensados de 
forma separada, pois a maioria das coisas que acontece nas grandes cidades 
não se aplica a esse tipo de cenário. (ENTREVISTADO 9) 

 

 

4.4.2 Características do time   

 

 

Samartinho (2013) aponta que novos comportamentos, atributos e 

competências do líder e do liderado serão necessários para viabilizar o trabalho no 

contexto remoto. As entrevistas evidenciaram que o perfil da equipe pode ser um 

facilitador quando apresenta determinados comportamentos e competências, 

validando a tese do autor.   

O entrevistado 12 trouxe uma preocupação importante, alinhado com Mello 

(2011), que ressalta a importância da seleção do profissional que trabalhará de forma 

remota, uma vez nem todas as pessoas mantêm a eficiência sem a presença física 

do líder.  

 

[...] tem que contratar ou promover direito, pois o cara fica lá perdido ou 
cuidando do que não é prioridade [...] Precisa ter perfil empreendedor, ser 
determinado e ter disciplina, saber que o trabalho precisa ser feito, sem ter 
alguém olhando e cobrando (ENTREVISTADO 12).  

 

 

4.5  DESAFIOS NO PROCESSO DE E-LIDERANÇA    

 

Os principais desafios à frente da equipe foram listados e classificados, 

conforme os depoimentos dos entrevistados. Foi possível agrupar as atividades e 

funções mais comuns em oito grupos: pessoas, direção, inovação, alianças, controles, 

gestão de desempenho, risco e eficiência.  No quadro que segue, detalha-se: 

 

Quadro 13: Principais práticas de liderança e gestão 

Liderança Gestão 

Pessoas Direção Controles Diversos Riscos 
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Motivar pessoas, 
inspirar, despertar 

sonho grande, 
fomentar indignação 

construtiva 

Agrupar pessoas em 
favor dos objetivos, 
direcionar para o 

futuro, localizar o time 
na organização, definir 

objetivos de longo 
prazo  

Acompanhar 
aderência às normas, 
verificar realização de 
treinamentos, validar 

ressarcimentos, 
acompanhar contas 

contábeis 

Garantir a segurança da 
informação, prevenir 
fraudes, gerir crises, 
cumprir legislação 

específica 

Inovação Alianças 
Gestão de 

desempenho 
Eficiência 

Definir novas 
estratégias, encontrar 

ferramentas e 
métodos alternativos, 
redesenhar objetivos, 

redefinir conceitos 

Envolver áreas 
parceiras, estabelecer 

desafios conjuntos, 
compartilhar decisões, 
estimular trânsito de 

talentos  

Atribuir metas, 
controlar entregas, 

corrigir desvios, 
avaliar desempenho e 

dar feedback 

Elevar produtividade, 
promover ações de 
redução de custos, 

simplificar processos e 
treinar funcionários 

Elaborado pelo autor  

 

Ainda que inicialmente não tenha sido mencionado explicitamente, a 

condição da gestão não presencial inclui desafios adicionais e exclusivos em 

praticamente todas as funções. O convívio cotidiano e presencial gera intimidade e 

proximidade que possibilitam interações que podem ser corrigidas imediatamente, 

desse modo, evitando comprometimento do futuro (LEITE, 2009). Segundo um 

entrevistado:  

 

[…] a distância reduz a quantidade de história para contar. Aí, quando você 
precisa dar feedback ou fazer avaliação recorre às lembranças de 
comportamentos específicos, geralmente maquiados pela presença do 
gestor, ou usa indicadores de desempenho, que não mostram como o 
trabalho foi feito […] (ENTREVISTADO 18) 

 

O trecho final da fala desse entrevistado evidencia a dificuldade para 

perceber como o resultado foi atingido, o que é um ponto sensível e inerente à 

distância na gestão do time. Algumas práticas não toleradas pela empresa, como 

venda casada de produtos, por exemplo, podem facilmente ser dissimuladas através 

da utilização de canais de contratação diferentes, como caixa eletrônico e aplicativo 

no celular.    

 

[…] um dos meus gerentes foi campeão no programa de metas, ganhou 
viagem nacional e internacional, além de bônus maior do que a maioria [...], 
depois de três meses, foi desligado porque estava fraudando a pesquisa de 
satisfação. Esse tipo de problema não dá para pegar através de indicadores 
e é um grande prejuízo na gestão remota. (ENTREVISTADO 2)  
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A maioria dos entrevistados posicionou a distância como um pano de fundo 

constante que influi na condução do time, especialmente em relação a como as coisas 

são feitas. Eles elencaram três desafios principais para essa modalidade de gestão. 

O primeiro desafio é o tempo entre determinada ação corretiva e a solução 

comprovada, que foi apontado por 44% dos entrevistados. Segundo eles, o gestor na 

modalidade presencial consegue ver se as ações que geram determinado resultado 

estão acontecendo, como oferta de um determinado produto, e alinhar desvios. Na 

gestão remota, o problema será evidenciado na atualização dos indicadores; e, só a 

partir disso, as investigações para identificar a causa (baixa oferta de produtos) serão 

iniciadas.  

 

 […] entre agendar conferência por telefone e receber uma nova parcial do 
resultado se passa uma semana, é muito tempo. Aí, se não resolveu, se o 
resultado ainda está abaixo, eu ligo para o gerente para entender e, se for o 
caso, orientar e motivar. O prazo é muito longo […] (ENTREVISTADO 12) 

 

O segundo desafio é a dificuldade para perceber problemas de clima e 

motivacionais, especialmente quando não há uma relação de confiança estabelecida. 

Nesses casos, os colaboradores tendem a omitir ou camuflar o problema, o que 

demanda sensibilidade do gestor para identificar anormalidades através das 

interações cotidianas. Alguns entrevistados mencionaram a criação de grupos de 

trabalho formado por representantes dos times das agências escolhidos através de 

votação. O objetivo é criar um canal neutro, sigiloso e da confiança da maioria dos 

colaboradores para capturar problemas de clima nos times. Os principais problemas 

são levados ao regional sem identificação do autor e são abordados com todos os 

gerentes nas interações. Dessa forma, o desconforto é tratado a partir de orientação 

a todos e o vínculo de confiança com quem manifestou a insatisfação é fortalecido.  

O terceiro desafio é o risco de se criar um grupo de geridos “esquecidos” 

pela métrica de gestão. Em consonância com os gestores, a gestão realizada sobre o 

resultado e a partir de indicadores tende a intensificação do relacionamento com os 

extremos. Ou seja, as pessoas responsáveis pelos melhores resultados são 

reconhecidas e convidadas a compartilhar as boas práticas com os demais, o que 

gera uma onda posterior de ligações em busca de detalhes. Na outra ponta, aqueles 

que apresentam os piores resultados são recorrentemente estimulados a refletir sobre 

suas entregas e a desenvolver plano de ação para melhorar a performance. Porém 
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quem está no meio da relação assiste a tudo anonimamente, gerando isolamento e 

sentimento de solidão pelos geridos. Um dos entrevistados narra uma situação 

extrema e exemplar: 

 

[…] certa vez um dos gerentes ligou e perguntou o que estava acontecendo. 
Disse que faziam 72 dias que eu não ligava para ele ou aparecia na agência 
e, portanto, havia algo de errado. Eu não fazia ideia do tempo decorrido sem 
contato. Voltei nos controles e percebi que ele estava sempre na média nos 
indicadores e eu ligava ou visitava a agências com problema de entrega. 
(ENTREVISTADO 17) 

 

 

4.6 GESTÃO DE DESEMPENHO   

 

 

Esse bloco de perguntas abordou as práticas de governança na gestão do 

desempenho e respectivo processo de avaliação. Inicialmente, foram questionados 

sobre quais são as ações prioritárias na gestão da equipe. Com base nas respostas, 

foi possível agrupá-las por semelhança nas seguintes categorias: objetivos, estratégia 

operacional, pessoas, controle, ajuste e reconhecimento.  

Segundo todos os gerentes, os objetivos podem variar de acordo com 

prioridades no período, segmento, sazonalidade e várias outras razões, mas devem 

ser transformados em metas, controláveis por indicadores do negócio e de pessoas. 

Isso facilita o acompanhamento e viabiliza a gestão do time para garantir que os 

objetivos sejam atingidos (LUECKE, 2006). Além disso, a construção deve ser em 

conjunto para gerar engajamento e customizada por agência para ser atingível de 

acordo com cada realidade. Conforme o entrevistado 2: 

 

[…] Não dá pra deixar para o bom senso, tem que existir número pra medir. 
Você pode dizer que o time deve priorizar o desenvolvimento e formação do 
estagiário, por exemplo. Isso não diz muita coisa. Mas eu posso estabelecer 
que 80% dos estagiários precisam estar elegíveis para efetivação. É a mesma 
coisa, mas dessa forma eu consigo medir. (ENTREVISTADO 2)  

 

A transição da liderança presencial para liderança remota gera grande 

transformação na postura do gestor para acompanhar o resultado do time, pois se faz 

necessário abandonar o controle do comportamento, quando o gestor determinava o 

que o colaborador faria a cada instante, e passar a fazer o acompanhamento do 
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resultado efetivamente entregue (SAMARTINHO, 2013). Um dos entrevistados deixa 

evidente seu desconforto em relação à incerteza de como o trabalho está sendo 

realizado e sua nova postura com foco no resultado, o que corrobora com autor 

supraindicado. Para um entrevistado: 

 

 […] gera desconforto por não saber o que o colaborador faz ou se ele não 
faz nada, mas é possível medir o que ele entrega. Portanto, controle é 
informação.  Aí você usa isso para corrigir o que está errado ou para 
parabenizar. […] (ENTREVISTADO 2) 

 

Nogueira e Patini (2012) capturaram essa dificuldade e colocaram em 

evidência a relevância do resultado e a demonstração de confiança no modo como o 

colaborador atinge o resultado.  

Como mencionado no trecho acima, o controle do que é feito pelo time é 

entendido como prioritário, mas, segundo um grupo de seis entrevistados, deve ser 

acompanhado de algum tipo de projeção que indique o percentual de atingimento da 

meta no futuro. Essa projeção deve ser utilizada de forma preventiva, fornecendo os 

subsídios necessários para realização de ajustes ainda no período de cumprimento 

de objetivo, o que antecipa feedback e mudanças de comportamento e impacto 

positivo na performance final. Conforme um entrevistado: 

 

[...] prefiro dizer no meio do mês que a produção realizada projeta um 
cumprimento de meta abaixo do ideal, pois estou falando de futuro, do que 
chamar alguém para conversar no fim do mês. Aqui já foi e não há o que 
fazer. (ENTREVISTADO 15) 

 

Questionados sobre como os gestores implementam ajustes no 

desempenho, a maioria dos gestores atua de forma pontual, com base nos resultados 

parciais do programa de geração de resultado, que é a ferramenta corporativa onde 

ficam registradas as metas e desempenho das agências e dos colaboradores. Eles 

atuam focalizados nos grupos de agências com as piores performances, priorizando 

visitas para implantar ações corretivas.   

As áreas de apoio, como gerências de produtos e de geração de dados do 

negócio, foram citadas como parceiras estratégicas por 33% dos entrevistados. Essas 

áreas fornecem materiais de apoio customizados de acordo com a demanda dos 
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gestores sobre os produtos e sobre histórico do potencial das agências e dos 

colaboradores.  

Para 50% dos entrevistados, a frequência e intensidade da cobrança do 

resultado deve ocorrer de forma alternada, com períodos mais próximos para 

identificar oportunidades e corrigir anomalias e períodos mais distantes para estimular 

a criatividade e fortalecer a confiança.    

Tanto líder presencial como líder remoto preocupam-se com motivar o time 

e gerar comprometimento com os resultados e alinhamento com valores corporativos, 

porém o desafio do líder remoto é atingir esse objetivo pela mediação tecnológica 

(DASGUPTA, 2011), conforme ilustra o seguinte relato:  

 

[...] trabalho longe de casa e vejo minha família somente no final de semana 
e, por isso, meu grande desafio pessoal e profissional é exatamente o 
mesmo: como me fazer presente mesmo estando ausente. É curioso, mas é 
exatamente o mesmo desafio. (ENTREVISTADO 2). 

 

O entrevistado 7 complementa: 

 

[...] e não adianta ligar ou visitar sem interagir de fato com o que está 
acontecendo. 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 7)   

 

Entre todos os entrevistados, um deles declarou não perceber diferença na 

motivação do time na gestão a distância:  

 

Com relação à motivação, não sinto diferença na gestão a distância. Os que 
estão em outros estados, sabem que podem entrar em contato comigo 
sempre que necessário. Tenho uma tabela e controlo quando foi a última vez 
que falei com colaborador. Não fica mais de 3 dias sem falar com nenhum 
dos meus colaboradores. Nunca senti queda na produção ou no entusiasmo 
por causa da distância. (ENTREVISTADO 4) 

Perceber problemas com motivação de parte do time foi citado por 16 

entrevistados como um dos grandes desafios a serem superados pelo líder remoto, o 

que remete à questão da perda do contato face a face, ao qual Samartinho (2013) se 

refere como sinal não verbal, cuja ausência é outro grande desafio a ser vencido pelo 

líder remoto.  
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O incentivo à produção e ao desempenho é prática institucional da 

organização e contempla provavelmente todos os cargos. Os caixas recebem 

comissão por produto ou serviço vendido, o supervisor e o gerente recebem uma 

bonificação mensal de acordo com a posição relativa da agência na regional. Além 

disso, o resultado individual e coletivo desses colaboradores influencia diretamente a 

composição da participação nos resultados distribuídos anualmente. Apesar dos 

benefícios financeiros oficiais do banco, 72% dos entrevistados citaram a criação de 

campanhas com estímulo à produção atrelado a algum tipo de reconhecimento e 

premiação aos destaques. Como premiação, os premiados participam de eventos de 

reconhecimento (almoço com craques), ganham folgas em datas combinadas e 

recebem brindes das áreas de produtos.  

O último ponto mencionado por todos os entrevistados foi a importância do 

reconhecimento das melhores performances como motivação e reforço positivo da 

entrega do resultado. O reconhecimento deve ser público e compartilhado, 

preferencialmente com um tipo de ritual de premiação, como entrega de troféu em 

reunião, almoço com os destaques, entre outros. Compartilhar fotografias desses 

eventos no correio interno garante amplitude de alcance e intensificação do desejo de 

se destacar. Devendo estar vinculado a alguma campanha previamente comunicada 

para que os colaboradores possam agir.  

Treinamento foi citado por 14 entrevistados como ação prioritária, sendo 

que foi inserido nesse grupo principalmente treinamento centrado nas metas 

prioritárias do mês e realizados pelos especialistas dos produtos. Os funcionários 

destaques também são utilizados para compartilhar abordagens e estratégias, o que, 

segundo vários entrevistados, tem mais efetividade junto ao grupo, pois “falam a 

mesma língua”. Samartinho (2013) comenta a possibilidade de compartilhamento de 

conhecimentos com pessoas distantes fisicamente como um ganho da gestão remota. 

Cabe ao gestor estabelecer um ambiente que favoreça e estimule o apoio 

mútuo e a troca fluente de boas práticas entre os times. Essas trocas podem acontecer 

através de divulgação de dicas por e-mail, participação dos talentos em reuniões e 

trocas temporárias de colaboradores entre agências. Assim, um colaborador com boa 

performance trabalha por determinado período em uma agência deficitária, 

contribuindo diretamente com sua performance e compartilhamento de informações; 

e, ao mesmo tempo, um colaborador com baixa performance passa por um período 
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em uma agência com elevado desempenho, absorvendo conhecimento e importando 

boas práticas para agência origem.   

Como fator determinante para o sucesso do time, o desenvolvimento dos 

colaboradores foi citado por oito entrevistados, que indicaram a existência de 

governança específica que contempla desde a entrada de um estagiário até 

aposentadoria de um colaborador. Apesar de não ter sido apresentado um modelo 

comum a todos, nem mesmo agenda similar, os entrevistados relataram eventos de 

acompanhamento e direcionamento de todos os cargos, o que indica clara 

governança de desenvolvimento. De acordo com o entrevistado 1: 

 

[…] Alguns precisam ser formados outros precisam de reforma, mas todos 
precisam evoluir. Só não dá pra ficar parado. Isso valoriza os colaboradores 
em todas as fases da carreira, promovendo evolução e incremento de 
resultado. (ENTREVISTADO 1). 

 

A pergunta final das entrevistas tratou do processo de avaliação de 

desempenho praticado pelos gestores. Vale esclarecer, de antemão, que o banco 

estudado possui um sistema estruturado para avaliação de desempenho, com 

geração de dados consolidados de todos os colaboradores e divulgação dos 

resultados médios por agência e cargo e respectivos benchmarks (10% melhores). A 

governança sobre isso prevê a realização de um comitê para realizar avaliação 

conjunta de um grupo de regiões, o que correspondente a aproximadamente 250 

agências e gerentes. São definidos os limites de entrega por faixa, bem como os 

critérios de elegibilidade de cada quadrante de avaliação. Na continuidade, segue 

quadro com quadrantes de avaliação: 

 

 

 

Quadro 14: Classificação na avaliação de performance 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Conforme supraevidenciado, a avaliação é feita com base nos indicadores 

de metas de negócio e de comportamento. Está embutido no indicador de metas o 

histórico de geração de receita por carteira de produtos e serviços, indicadores de 

custos e eficiência, indicadores de qualidade. Já constam no indicador de 

comportamento o resultado da avaliação 360º, feita com gestor, pares, parceiros e 

equipe. Também são fornecidas outras informações de apoio, como pesquisa de 

clima, certificações pertinentes ao negócio e histórico de avaliações.      

Apesar da existência e cumprimento da agenda formal de avaliação de 

desempenho, a maioria dos entrevistados citou esse evento como uma simples 

formalização do que já aconteceu durante o ano e que, portanto, não pode haver 

surpresa. Do total de entrevistados, 78% indicaram que constroem a avaliação de 

desempenho em conjunto com o colaborador em todo o período de avaliação. Essa 

prática indica, já na primeira parcial, uma projeção sobre qual seria o conceito de 

avaliação, o que, segundo os entrevistados, tem mais impacto sobre quem é avaliado 

e promove reação com mais intensidade. Esses feedbacks prévios alinham as 

expectativas do gestor e do gerido e reduzem as dúvidas sobre o andamento do 

desempenho. Nesse contexto, perceber uma avaliação oficial muito diferente da 

projetada durante todo o ano significa que o processo de gestão não foi realizado ou 

foi conduzido sem a qualidade e transparência necessária. Um dos gestores comenta:  

 

[…] Converso com o cara ao menos 4 vezes durante o ano, apresento 
indicadores e faço ele fazer uma avaliação sobre os números. No final, antes 
do comitê oficial, fazemos uma análise conjunta em detalhes e projetamos 
avaliação. […] Depois, no comitê, sempre entro na sala sabendo o que vai 
acontecer e funciona em 99% dos casos, o que quer dizer que o foi bem feito 
[…]. (ENTREVISTADO 11)  

 

Faixa Conceito Descrição Observação

1a Faixa Referência
Superou expectativas em Metas e 

Comportamento

  Prontidão para próximos 

passos

2a Faixa Destaque
Superou expectativa em Metas ou 

Comportamento 

3a Faixa Adequado Atendeu expectativa em Metas e Comportamento

4a Faixa Reagir
Abaixo da expectativa em Metas ou 

Comportamento

5a Faixa Grave
Abaixo da expectativa em Metas e 

Comportamento

Recorrencia na 4ª ou 5ª 

faixa

Classificação na Avaliação de Performance
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A governança estabelecida sobre a avaliação de desempenho visa garantir 

o máximo de meritocracia e transparência, mesmo quando se avalia aspectos 

subjetivos, como desenvolvimento do time, por exemplo. Sobre isso, Os entrevistados 

relataram dois pontos que alegam ser importantes. O primeiro diz respeito a ficar 

atento, no comitê, sobre a aplicação das exceções também de forma criteriosa, 

cobrindo todos os casos na mesma situação. O segundo ponto é a preparação e 

capacidade que o gestor possui para recriar o contexto de entrega dos colaboradores, 

especialmente daqueles que tiveram alguma ocorrência incomum e que deve ser 

considerada na avaliação de desempenho, seja para penalizar ou bonificar o 

resultado. Para garantir a qualidade da defesa, vários gestores disseram utilizar um 

tipo de diário de bordo para registrar ocorrências relevantes, além da utilização de 

vários indicadores como apoio ou comprovação da defesa dos colaboradores.  

 

[…] Na minha pasta, tem tudo. Histórico de colaboradores de licença, 
promovidos e recuperados sob a gestão do gerente, problemas de quadro do 
time ou dos parceiros da agência, registro de problemas sistêmicos com 
impacto no funcionamento da agência, reformas e tudo o que for importante 
para contar a história de forma correta e com propriedade […]. Tem gente 
que defende com superficialidade, com base somente na lembrança […]  
(ENTREVISTADO 5)   

 

Como resultado, os gestores narraram grande sucesso para garantir uma 

avaliação justa para os colaboradores, demonstrando elevada capacidade de gestão 

e acompanhamento do time no comitê de avalição, o que representa pontos positivos 

para a própria avaliação no futuro.   

Assim como os estudiosos, os entrevistados (78%) apontaram o 

planejamento como uma das competências necessárias ao líder remoto. Um deles 

registrou detalhes da sua agenda: 

 

[...] tenho vários eventos corporativas durante o mês. Sem planejamento não 
consigo cumprir metade das minhas obrigações. Na verdade, já começo o 
mês com metade dos dias úteis comprometidos. Assim, travo a agenda para 
os eventos realmente importantes[...] (ENTREVISTADO 9)  

 

Oito entrevistados ressaltaram a relevância de o líder estar atento para 

selecionar e desenvolver o time que estará distante, participar ativamente do processo 

e definir quem é aprovado. No relatado de um dos entrevistados: 
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[...] selecionar e treinar a equipe é essencial. Ele que está diretamente com a 
equipe, que percebe as dificuldades e 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)  

 

Disciplina foi uma competência citada por 10 entrevistados como 

importante para o líder. O entrevistado 6 sintetiza a visão geral:  

 

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. (ENTREVISTADO 6) 

 

Avolio (2009) posiciona o feedback como uma ferramenta importante de 

gestão e, através dele, o conhecimento e compartilhado. Porém os entrevistados 

colocaram o feedback como de forma diferenciada: 

 

[...] 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. 
Mais uma vez é questão de dar o exemplo. (ENTREVISTADO 17)      

 

Os entrevistados entendem feedback assertivo como uma competência 

que precisa ser executada por ser importante para desenvolver o liderado e atingir 

resultados. É interessante observar a preocupação com o planejamento do feedback.  
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5 CONCLUSÃO   

 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar como se realizam as 

práticas de gestão de desempenho a distância dos líderes bem-sucedidos de uma 

instituição financeira de grande porte. O grupo heterogêneo de gestores utilizados nas 

entrevistas atendeu às expectativas da pesquisa, com integrantes de diversas faixas 

etárias, com atuação em diversos estados brasileiros, dispersão geográfica 

diversificada e tempo de casa e no cargo variado. 

De forma semelhante ao gestor com atuação presencial, o gestor remoto 

enfrenta o mesmo desafio de direcionar o time e, para tanto, deve atribuir e controlar 

as metas, treinar e aplicar feedback, realizar avaliação de desempenho, entre outras 

atividades. E isso é possível a partir de forte planejamento, disciplina de execução e 

comunicação efetiva. A principal diferença é que o gestor remoto precisa superar 

esses desafios de forma não presencial, por meio da tecnologia como facilitadora 

desse processo.    

Para facilitar a abordagem do tema, foi realizada a categorização dos 

resultados obtidos nas entrevistas, considerando as respostas dos questionários de 

apoio. Dessa forma, foram encontrados os principais temas, sendo eles: perfil, 

trajetória e ascensão dos entrevistados; visão sobre o papel na organização; 

comunicação na gestão a distância; fatores que facilitam e desafios na gestão a 

distância; e gestão de desempenho.  

O sistema de gestão de desempenho praticado na instituição financeira e 

narrado nas entrevistas está em consonância com o modelo de Luecke (2006), com 

presença de todos os componentes do modelo: definição de metas e objetivos, 

controle, feedback e treinamento, coaching e avaliação de desempenho.  

Todos os entrevistados declararam a prática de definição de metas 

atingíveis e mensuráveis como forma de estímulo ao alto desempenho dos 

colaboradores, porém a metodologia de controle de resultado deixa de ser a gestão 

de comportamento para gestão de resultado, como preconiza Samartinho (2013). 

Apesar dessa mudança já estar estabelecida, alguns entrevistados mencionaram 

como um desafio adicional à falta de informação sobre o que o colaborador está 

efetivamente fazendo, o que indica uma transição no foco da gestão em fases 
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diferentes para cada gestor. Essa perda, à qual Samartinho (2013) denomina sinal 

não verbal, ficou perceptível pelo depoimento dos gestores e é um desafio que ainda 

precisa ser superado.   

Essa é uma característica marcante desse modelo de gestão, que exige 

tanto do líder quanto do liderado características, comportamentos e competências 

específicas, como disciplina de execução, planejamento, visão sistêmica, autonomia, 

capacidade de decisão, foco em resultado, iniciativa, organização, boa comunicação, 

controle, motivado e motivador, além de domínio da tecnologia. Várias delas são 

encontradas nos líderes presenciais, mas para o gestor remoto são essenciais.  

Segundo os relatos, a atuação dos gestores é alternada entre atividades 

de gestão, quando é possível realizar o acompanhamento a partir de indicadores e de 

liderança nos demais casos, como motivação do time, gestão de carreira, por 

exemplo. Foi observado que essa flexibilidade é fundamental para estabelecer uma 

relação de confiança, mas também garantir governança sobre atuação e, com isso, 

promover o desenvolvimento de pessoas e evolução do resultado. Alguns gerentes 

declararam adotar uma estratégia de oscilar entre um acompanhamento mais 

próximo, com identificação de oportunidade e correção de desvios, seguido de um 

período com maior autonomia ao liderado, que visa fortalecer a confiança na relação 

e condições para o desenvolvimento da criatividade na busca de soluções às 

demandas. Além disso, os bancos tradicionais têm sido pressionados pela elevação 

da exigência dos clientes, por um lado, e pela nova dinâmica de mercado imposta 

pelas fintechs, por outro, o que faz com que o papel de liderança tenha especial 

importância, apoiando o direcionamento dos times para os novos desafios.  

O processo de cobrança de resultado segue o princípio de Pareto, que diz 

que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Assim, eles atuam focalizados nos 

grupos de agências com as piores performances, priorizando essas agências nas 

cobranças. Ao mesmo tempo, eles utilizam o extremo superior para reconhecer as 

melhores performances e estimular o compartilhamento de boas práticas entre 

agências, o que gera satisfação e motivação, além de multiplicação do conhecimento. 

Essa prática é característica da gestão a distância, conforme relato dos entrevistados 

e visa à eficiência na cobrança, pois gera maior evolução, visto que há limitação de 

recursos (tempo) para cobrança generalizada.  
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Não há uma periodicidade padrão, mas, para garantir maior previsibilidade 

na entrega, os gestores controlam o resultado de forma parcial durante o mês e 

emitem uma projeção de entrega de meta, o que permite identificar previamente o 

sucesso ou o insucesso de determinada agência ou certo colaborador e, com isso, 

aplicar feedback preventivo, garantindo a entrega futura.    

Como efeito colateral da gestão dos extremos, observou-se o surgimento 

de um grupo de excluídos que se posiciona no meio das tabelas de resultado. O 

relacionamento intensifica-se com os gestores posicionados nos extremos, mas quem 

está no meio da relação assiste a tudo anonimamente, gerando isolamento e 

sentimento de solidão pelos geridos, o que pode comprometer as entregas futuras dos 

colaboradores e das agências. Alguns gestores perceberam esse problema e criaram 

uma agenda de contato periódico, com frequência mínima semanal de uma ligação.  

Em relação à comunicação, há um ponto especialmente sensível na gestão 

a distância realizada pelos gerentes com modalidade remota: a proibição da 

divulgação de ranking de resultados determinada pelo acordo coletivo do sindicato 

dos bancários com a Febraban. Ocorre que essa é a prática mais tradicional na gestão 

do resultado, com efeito de reconhecimento aos destaques e cobrança de quem está 

abaixo, além de também provocar os medianos. De acordo com as entrevistas, apesar 

de a vigência ter iniciado em 2017, ainda não há uma metodologia de trabalho que 

garanta a velocidade oferecida pelo e-mail de ranking coletivo e cumpra a 

determinação. Como resultado, foram observados três grupos, sendo que: (i) estão à 

procura de um método; (ii) mandam e-mail sem dados individuais; e, (iii) continuam a 

enviar o ranking. Todos disseram perceber impacto negativo no resultado, estar 

insatisfeitos com modelo atual e preocupam-se com possíveis reclamações no 

Ombudsman. Esse problema representa uma grande oportunidade para estudos 

futuros, tanto para identificar o impacto dessa mudança como para buscar saídas 

alternativas.  

Outro ponto relevante é a dificuldade que o gestor encontra para identificar 

preventivamente problemas com motivação e clima organizacional, o que muitas 

vezes é percebido na pesquisa de clima anual. Na tentativa de antever possíveis 

problemas, é prática comum na criação de grupos de trabalho com atuação bimestral 

e o objetivo de criar um caminho neutro para capturar problemas de clima nos times 

e tratar de forma genérica, sem exposição individual.  
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Um limitador da gestão a distância e dos times descentralizados é a 

dificuldade para que as informações sejam transmitidas com fluidez, o que pode 

comprometer o resultado. Em complemento à prática de compartilhamento pelo e-mail 

das boas práticas das agências no extremo superior nas entregas, os colaboradores 

destaques são convidados a realizar treinamento presencial ou por conferência 

telefônica com os colaboradores com mais dificuldade. Isso é bem-aceito pelo time, 

pois a linguagem utilizada é a coloquial, realmente utilizada no dia a dia, diferente de 

especialistas das áreas de produtos, que geralmente têm uma abordagem mais 

técnica. Esse mesmo grupo de destaque, eventualmente e em situações específicas, 

temporariamente, são trocados com colaboradores de outras agências com 

necessidade de evolução nas entregas de resultados. Assim, o colaborador destaque 

gera produção em uma agência deficitária e compartilha localmente seu modelo de 

trabalho. Ao mesmo tempo, o colaborador que foi direcionado para agência destaque 

absorve as dicas dos colaboradores da agência.  

Como estratégia de incentivo e motivação, os gestores estabelecem 

sistemas de recompensa por performance, criando “campanhas de vendas” adicionais 

às corporativas e customizadas de acordo com as necessidades de cada regional, 

premiando os melhores colocados com troféus, almoço com destaques e outros. Além 

disso, todas as ações são fotografadas, coladas no e-mail e compartilhadas em 

conjunto e com mensagem de parabenização, dessa forma, ampliando o efeito do 

reconhecimento.  

A realização de feedback demanda preparação diferenciada pelo gestor 

remoto. Vale lembrar que, tradicionalmente, o comportamento do indivíduo é 

observado e, quando desalinhado, torna-se alvo das ações corretivas. O 

relacionamento não presencial reduz drasticamente a quantidade de comportamentos 

observados e elegíveis para atuação, devendo o gestor viabilizar outras fontes de 

informação para subsidiar o feedback, como cruzamento de informações gerenciais, 

como baixa frequência no acesso a relatórios com informações de produtos pré-

aprovados frente à baixa performance, prática utilizada com frequência. Alguns 

gestores criaram um diário de bordo, com registro das interações mais relevantes com 

cada colaborador durante todo ano, o que gera trabalho adicional, mas é citado como 

rico material para gestão de forma geral.  A periodicidade média da aplicação do 

feedback é semestral, com alguns gestores registrando a conversa de alinhamento a 
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cada trimestre. Essa frequência mais intensa visa acelerar o desenvolvimento dos 

colaboradores, mas também verificar previamente o entendimento entre gestor e 

colaborador, por conseguinte, evitando problemas posteriores, como erro na avaliação 

de desempenho.  

A empresa estudada possui um sistema estruturado de avaliação de 

desempenho, em que são realizadas as avaliações de todos os gerentes de uma 

macrorregião, o que pode ser causa de problemas nas avaliações denominadas erro 

de fadiga (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003), pois são avaliados mais de 

1.200 colaboradores em dois dias. O papel do gestor é contextualizar como a entrega 

foi efetuada nos indicadores quantitativos de negócios e comportamentais e vários 

utilizam o diário de bordo já citado para suportar as defesas com mais propriedade, o 

que, segundo eles, garante mais sucesso. O cruzamento de indicadores também é 

utilizado como estratégia para comprovar defesas subjetivas, como utilizar o 

percentual de colaboradores sob gestão que evoluíram nas entregas como evidência 

habilidade na gestão de pessoas, por exemplo.  

Alguns fatores facilitam o processo de liderança remota com o uso de 

tecnologia, características da equipe e infraestrutura. Ocorre a utilização de aplicativos 

de gestão do tempo, definição de roteiros, planilhas de dados conectadas ao e-mail 

corporativo, práticas que claramente representam vantagem competitiva para quem 

faz uso intenso e adequado, com ganho de tempo de horas diárias, conforme um dos 

entrevistados mencionou. A característica do time, com perfil empreendedor, 

disciplinado e com foco no resultado é outro aspecto fundamental na gestão dos 

gestores bem-sucedidos. Esse tipo de profissional trabalha buscando caminhos com 

independência e demandam o gestor com a solução pronta, somente para 

compartilhar decisão, mencionaram os entrevistados. Logo, o tempo fica mais livre 

para outras atividades igualmente importantes. Para garantir o perfil desejado, o 

gestor regional prioriza participação pessoal nas agendas de processo de seleção 

desde estagiário até gerente da agência. A contratação de perfil diferente do desejado 

gera dificuldade adicional para o gestor e o colaborador trabalharem em conjunto, com 

desperdício de tempo e baixa produtividade. Ademais, todo colaborador recém-

contratado ou recém-promovido é apadrinhado por alguém experiente para facilitar e 

acelerar seu processo de adaptação.  
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A infraestrutura foi mencionada como o conjunto de equipamentos e 

acessos disponíveis para trabalho, principalmente notebook e smartphone. A agenda 

corporativa para atualizar esses equipamentos é extremamente lenta, dependendo do 

local de atuação. Assim, a estratégia adotada é utilizar as agendas corporativas nos 

grandes centros metropolitanos e negociar a troca de equipamentos obsoletos de 

forma ativa, o que proporciona equipamentos com performance adequada à demanda.  

 

 

5.1 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA E PRÁTICA  

 

 

Ao encerrar este capítulo é possível afirmar que este trabalho pode ainda 

contribuir com as organizações para um melhor entendimento da atuação do líder 

remoto, fornecendo subsídios para a definição da infraestrutura que se precisa 

oferecer e dos fatores que facilitam a gestão remota, bem como das competências do 

líder remoto. Foi possível ampliar o conhecimento sobre práticas bancárias, práticas 

de gestão na indústria bancária em ambiente remoto, bem como da implementação 

do sistema de gestão de desempenho e seus componentes e avaliação de 

desempenho.  

 

 

5.2 LIMITAÇÕES DE ESTUDO E SUGESTÕES DE NOVAS PESQUISAS 

 

 

A realização de um estudo de caso não é uma tarefa fácil, exige tempo e 

dedicação do pesquisador e, frequentemente, os trabalhos são sujeitos a críticas em 

função de limitações metodológicas na escolha do caso, análise dos dados e geração 

de conclusões suportadas pelas evidências. 

A primeira limitação desta pesquisa é a amostra, limitada em relação à 

quantidade de entrevistados, diversidade de áreas de atuação dos líderes e empresas 

pesquisadas.  Uma nova pesquisa com amostra de mais bancos e com profissionais 

de diversas áreas com atuação remota daria uma visão mais ampla das práticas de 

gestão a distância em toda indústria bancária. A segunda limitação é o fato de não se 
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ter ouvido os subordinados, o que representa uma oportunidade para estudos futuros, 

pois traria a visão de quem é alvo da liderança estudada. A terceira tem relação com 

a fonte de informação da atual pesquisa ter sido exclusivamente os entrevistados, com 

possibilidade de ocorrer resposta viciada ou erro de interpretação ou de lembrança. 

Novas pesquisas com uso informações reais captadas a partir de medições 

corporativas internas seriam substancialmente enriquecidas.  

Para futuras pesquisas, sugere-se investigar: a) a efetividade relativa de 

reuniões virtuais, pois se trata de uma prática de uso intenso, com forte apelo de 

capilaridade e agilidade, além de custo; b) os estilos de liderança mais aderente ao 

trabalho remoto; c) o impacto da proibição de ranking na divulgação de resultados 

imposta pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) a todos os bancos e soluções 

desenvolvidas, pois os entrevistados demonstraram insatisfação com todos os 

modelos atuais; d) os erros na avaliação de desempenho gerados pela distância na 

gestão. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTADOS 

 

Quadro 15: Lista de entrevistados 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

 

 


