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RESUMO 
 

O presente trabalho foi desenvolvido durante a pandemia causada pela COVID-19. Essa crise 

sanitária alterou as condições de convivência entre as pessoas em todo o mundo. Em meio a 

necessidade de um isolamento social, a gestão remota se tornou relevante diante do crescente 

número de funcionários e empresas que tiveram que migrar para um trabalho a distância, 

especialmente de suas casas e houve, portanto, uma necessidade de entender esse momento por 

parte dos líderes. Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo central responder a seguinte 

pergunta: Quais foram os impactos no comportamento e papel da liderança na gestão remota, 

durante a pandemia da COVID-19? Para entender essa situação, escolhi, como método, 

entrevistar com profundidade 12 líderes de diversas organizações no Brasil, abordando os 

desafios enfrentados por eles, e quais foram as mudanças necessárias nas relações com suas 

equipes a distância. Neste trabalho, descrevo como foi a primeira fase de adaptação, depois 

quais dificuldades percebidas e seus impactos na gestão da equipe, e por último, quais as 

percepções para o futuro da liderança. Com a análise dos resultados desta pesquisa, pude 

concluir, primeiramente, que manter a gestão da equipe a distância exigiu que os 

comportamentos dos líderes fossem direcionados para uma atitude associada ao cuidado 

humano, à atenção e à qualidade das relações entre líder e liderado. Em segundo lugar, foi 

necessária uma reorganização dos papeis da liderança e na forma de acompanhamento do 

trabalho, bem como na condução dos processos de gestão de pessoas. Por isso, esse estudo 

corrobora com pesquisas, que vêm sendo realizadas sobre o comportamento humano durante a 

pandemia da COVID-19, além de contribuir para o entendimento dos impactos do home office 

na vida dos brasileiros. O estudo conclui que as novas competências de relacionamento do líder, 

que estão sendo adaptadas à gestão remota, serão essenciais para um porvir mais bem sucedido 

da liderança, mesmo após a pandemia.  

 

Palavras-chave: Liderança. Gestão Remota. Comportamento Organizacional. Pandemia. 

 
 
 
 

  



 

ABSTRACT  
 
 

The COVID-19 pandemic has severely changed the conditions of coexistence among people 

around the world. In urgent need of social distancing, remote management has become an issue 

of importance in business as an increasing number of employees and companies migrated from 

work office to mainly home office, and consequently, forcing leaders to understand the needs 

of the moment. This paper, conducted during this sanitary crisis, focuses on answering the 

following question: What were the impacts on behaviour and leadership role on remote 

management during COVID-19 pandemic? Aiming on clarifying this, the research method 

chosen was conduct a series of complex interviews with 12 leaders of many organisations in 

Brazil which approaches their challenges as well as the most noticeable changes in relationship 

between their distant teams. This study describes firstly the phase of adaptability; secondly, the 

difficulties and impacts on team management; and thirdly, the future of leadership. From the 

data analysis, it is emphasized leaders’ behaviours being guided by human care, attention and 

quality on leader-led relations; then, the reorganisation of leadership roles and follow-up 

methods, and finally, people’s management processes. And so, this study not only contributes 

to researches on human behaviour during COVID-19 pandemic, but also to understand the 

consequences of home office in the lives of many Brazilians. In conclusion, new leaders’ 

relationship competencies adapted by remote management are essential to a more successful 

upcoming future leadership, even after the pandemic.  

 

 

Keywords: Leadership. Remote Management. Organisational Behaviour. Pandemic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 – Principais Desafios de Trabalho Remoto (antes da pandemia) ............................. 15 

Gráfico 2 – Nem todos os trabalhos podem ser realizados remotamente ................................ 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 – Classificação da Hierarquia dos Comportamentos dos Líderes .............................. 32 
 
 
  



 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 – Estratégia tridimensional da gestão de pessoas ..................................................... 30 

Quadro 2 – Atributos da Liderança Relacional ........................................................................ 35 

Quadro 3 – Perfil dos Entrevistados ......................................................................................... 42 

Quadro 4 - Categorias e sub-categorias da análise temática. ................................................... 45 

Quadro 5 – Categoria 1 e suas sub-categorias .......................................................................... 48 

Quadro 6 – Categoria 2 e suas sub-categorias. ......................................................................... 50 

Quadro 7 – Visão para o futuro e suas subcategorias. ............................................................. 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 13 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 18 

2.1 Comportamento Organizacional .............................................................................. 18 

2.2. Pandemia COVID-19 ............................................................................................... 19 

2.3 Trabalho Remoto ...................................................................................................... 20 

2.3.1 Trabalho Remoto e Seus Impactos ...................................................................... 21 

2.4 Gestão Estratégica de Pessoas .................................................................................. 28 

2.4.1 Gestão de Pessoas e Liderança ............................................................................ 29 

2.5 Liderança Organizacional ........................................................................................ 30 

2.6 Liderança Relacional ................................................................................................ 34 

3. METODOLOGIA .............................................................................................................. 38 

3.1. Classificação da Pesquisa ........................................................................................ 38 

3.2. Abordagem ............................................................................................................... 39 

3.3. Seleção dos Entrevistados ........................................................................................ 40 

3.4 Perfil dos Entrevistados ............................................................................................ 41 

3.5 Coleta de Dados ........................................................................................................ 42 

3.6. Etapas para análise dos dados ................................................................................. 43 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS .................................................. 47 

4.1 Perfil dos Líderes Entrevistados ............................................................................... 47 

4.2 Apresentação dos Resultados ................................................................................... 47 

4.2.1 Categoria: Adaptação à Gestão Remota – Home Office ................................... 48 

4.2.2. Categoria: Desafios para a Liderança ............................................................... 49 

4.2.3 Categoria Aprendizados para o Futuro .............................................................. 68 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ................................................................................... 74 

6. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS ................................ 82 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 83 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 85 

APÊNDICE 1 –  ROTEIRO DE ENTREVISTAS – FASE 1 ............................................. 93 

APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – FASE 2 .............................................. 94 

 



 13 

1 INTRODUÇÃO 
 

Experiências com doenças e pandemias não são novidade para a humanidade. 

Convivemos com o constante aparecimento de novos vírus e bactérias ao redor do planeta. A 

peste negra, gripe espanhola e varíola são alguns registros da história que nos causam medo até 

hoje. Por outro lado, a busca por tratamentos e por vacinas, e o avanço da Medicina nos leva a 

continuidade da vida (SOUZA, 2020). 

Ao mesmo tempo que causam dor e ameaçam vidas, epidemias desafiam profundamente 

sociedades inteiras a repensarem suas atitudes e com isso, trazerem progressos em diversas 

áreas, tais como: Medicina e Economia (SOUZA, 2020). 

Desde o final de dezembro de 2019, com a identificação de um novo vírus, denominado 

popularmente como novo coronavírus (OU SARS-CoV-2), não está sendo diferente. Esse vírus 

altamente transmissível nos colocou diante de uma situação totalmente nova, levando a tomada 

de decisões emergenciais em todo o mundo para que o risco de vida fosse minimamente 

controlado (SEN-CROWE; MCKENNEY; ELKBULI, 2020). 

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta de 

Emergência de Saúde Pública devido à velocidade de transmissão do vírus SARS-CoV-2 entre 

os continentes, e, em 11 de março, a situação foi classificada como uma pandemia, ou seja, a 

doença já estava se espalhando por todo o mundo. Indo além das questões médicas, a COVID 

– 19 provocou uma desordem na vida dos indivíduos e um caos social e econômico. Exigiu 

adaptações em diversas áreas: convívio social, trabalho e saúde (SOUZA, 2020). Como uma 

das medidas emergenciais do protocolo de tratamento (OPAS/OMS, 2020) a quarentena ou 

isolamento social foi colocada em vigor por cada país, seguindo formatos diferentes. Aqui no 

Brasil, de acordo com a recomendação de cada governo de Estado o isolamento social foi 

aplicado, onde na fase mais restrita, somente serviços classificados essenciais para a vida 

poderiam continuar funcionando. Assim, organizações se viram com o desafio de colocar todas 

as funções que poderiam em trabalho remoto, ou seja, em suas casas, evitando então que as 

pessoas circulassem pelas ruas, para diminuir a disseminação do vírus.  

O avanço da tecnologia trouxe o suporte para todo movimento online com as pessoas 

trabalhando em suas casas. A tecnologia, antes, centralizada em maior parte dentro das 

empresas, tornou-se um recurso básico na casa de todo aquele que, naquele momento, passou 

a trabalhar em home office (NOGUEIRA; PATINI, 2012). 

Em uma pesquisa realizada no Brasil, a consultoria Deloitte (2020) demonstrou que, 

desde o início da crise da COVID-19, 85% das empresas migraram, pelo menos, 35% da sua 
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força de trabalho para o trabalho remoto. Sendo que em mais da metade dessas empresas, 70% 

de todos os seus funcionários realizaram essa migração. 

Bloom (2020) destaca que trabalhar em home office, antes da pandemia, era uma 

alternativa rejeitada por muitas empresas e gestores, que evitavam propor e efetivar esse 

formato com receio de uma redução da produtividade. Porém com a pandemia, o cenário no 

Brasil mudou completamente: segundo o IBGE (2020), havia 7,9 milhões de pessoas 

trabalhando remotamente. Um aumento de 110% em relação ao ano de 2018.  

Foram diversos os aspectos que sofreram impacto através dessa mudança para o trabalho 

remoto. Cada organização, de acordo com suas condições e ritmo, se viu a repensar suas 

estratégias de negócio, com por exemplo, mudanças no formato de vendas, que passou a ser 

digital, atendimento online, aumento da estrutura de tecnologia, e maneiras remotas de estar em 

contato com os clientes. Para que tudo isso pudesse acontecer, algumas mudanças em relação 

aos funcionários que passariam a trabalhar em suas próprias casas também tiveram que ocorrer, 

como por exemplo,  a empresa oferecer: o suporte nos recursos de computador, o acesso à 

internet, a conexão online com a empresa, o apoio emocional e de saúde física em dificuldades 

com os problemas provenientes da COVID-19 que os seus colaboradores pudessem sofrer, e a 

organização do trabalho com a rotina em casa. Newstrom (2011), afirma que a empresa 

necessita se alinhar às mudanças do ambiente externo para a continuidade do negócio. E a 

liderança tem atribuição fundamental nesse alinhamento.  

Adicionalmente, Bloom (2020) enfatiza que independente do cenário (antes ou depois 

da pandemia) o papel do líder se torna notório em promover e gerenciar os impactos dessa 

mudança. Ele afirma que antes, os líderes precisariam ser convencidos de que essa mudança 

poderia ser produtiva para os resultados. Entretanto, com a pandemia, o líder precisou se 

adaptar, mesmo sem nenhum planejamento prévio. 

Para Carvalho Neto et al. (2012), ainda que o papel do líder venha sendo pesquisado em 

diversas linhas da administração, é difícil uma única teoria definir o que significa ser líder. 

Muitas definições, conceitos e nuances já foram pesquisadas, entretanto conceitos únicos são 

inconclusivos sobre como deve ser o papel do líder, suas contribuições, estilo, personalidade e 

desenvolvimento. A medida que há alterações no âmbito organizacional e, consecutivamente 

comportamental, novos estudos podem trazer novas perspectivas sobre a liderança, 

adicionando-as às inúmeras pesquisas já existentes.  

Por isso, tem papel central nessa pesquisa, compreender quais mudanças o papel do líder 

enfrentou nesse momento caótico da história. Bloom (2020) propõe que o próprio líder tenha 

que manter o foco em entender os comportamentos necessários frente às equipes em trabalho 
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remoto, indo além das implicações meramente legislativas. Ele discorre que, só assim, empresas 

e sociedade civil estarão mais bem posicionadas quanto ao trabalho remoto, quando a pandemia 

enfraquecer.  

Interessante perceber que, em pesquisa conduzida pela consultoria Talenses Group 

(2019), antes da pandemia, as empresas que já adotavam o home office identificaram as mesmas 

dificuldades abordadas por Choudhury (2020) em suas pesquisas recentes. Ele evidencia que, 

pela falta de troca entre as pessoas, as relações podem ficar prejudicadas, o que pode influenciar 

tanto o engajamento entre os trabalhadores e os líderes, quanto a relação de confiança entre 

eles.  

Corroborando com isso, Talenses Group (2019), aponta, através de sua pesquisa, os 

principais desafios para o trabalho remoto, como pode ser visto no gráfico 1, abaixo. 

 

Gráfico 1 – Principais Desafios de Trabalho Remoto (antes da pandemia) 

 
Fonte: Talenses Group (2019). 

 

Pelo exposto acima, podemos perceber que mesmo sem o surgimento da Covid-19, a 

falta de relação com as pessoas da equipe já era mencionada como um dos desafios do trabalho 

remoto. Choudhury (2020) valida então, que a maior barreira encontrada está na relação dos 

funcionários com a liderança. O autor ressalta que, depois da implementação do trabalho 

remoto, o líder sente dificuldades no gerenciamento da equipe a distância através de relatos 

deles, a comunicação e a socialização tiveram mudanças substanciais no dia a dia durante a 
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pandemia e, portanto, que esse novo formato de trabalho traz uma maior dificuldade de gestão 

a longo prazo.  

 Contudo, para Bloom (2020), existem diversos benefícios diretamente ligados ao 

trabalho remoto. Ele defende que a produtividade é o fator mais positivo. Ele relata que 

funcionários que trabalham de suas casas se sentem mais satisfeitos com a nova rotina e com 

isso, obtêm um incremento na produtividade.  

As perspectivas para o pós-covid é de que 47% das empresas mantenham o mesmo 

número de profissionais em trabalho remoto, ou, até mesmo, aumentarão esse número. Desse 

total, 42% confirmaram que planejam reduzir o espaço físico, já que manterão uma parte 

significativa da força de trabalho de maneira remota, mesmo após a pandemia. (DELOITTE, 

2020). 

Um outro dado que deve ser considerado é que, de acordo com uma pesquisa realizada 

pela SAP (2020), 52% das empresas pesquisadas adotaram o trabalho remoto como 

consequência da pandemia, e essas mesmas empresas relataram que continuarão com essa 

modalidade e que já iniciaram os estudos para a construção e viabilidade de suas políticas 

internas, para que as mudanças aconteçam de forma mais organizada do que anteriormente.  

Considerando o disposto acima, a pertinência desse estudo se baseia no crescente 

número de empresas que estão migrando para o modelo de trabalho remoto. Desta forma, ele 

pode agregar nas percepções dos papéis da liderança, como também, em como a pandemia pode 

antecipar a necessidade de se realizar ajustes no papel da liderança. Segundo Sant’anna, 

Campos e Lotfi (2012), vivemos em um contexto de constante mudanças, e isso nos estimula a 

pensar de forma mais integral o papel do líder nas organizações, o que dificilmente será 

explicado por uma única teoria, abordagem ou conceito. Por esse motivo, estudos de liderança 

são sempre necessários para criamos novos entendimentos a respeito dessa posição. Nesse 

enredo, define-se como objeto central do estudo investigar como a gestão a distância imposta 

pela pandemia do COVID-19 impactou as responsabilidades do líder, com a seguinte pergunta 

de pesquisa: Quais foram os impactos no comportamento da liderança na gestão remota, durante 

a pandemia da COVID-19?  

Para endereçar esse tema, foram realizadas 12 (doze) entrevistas com executivos e 

executivas que ocupam altas posições hierárquicas, em organizações privadas, nacionais e 

multinacionais, com equipes formadas há mais de 2 anos. O método adotado foi o qualitativo e 

as entrevistas foram conduzidas utilizando um roteiro de entrevistas semiestruturadas em 

profundidade. Os objetivos desta pesquisa são:  

a) Relatar o processo de mudança para o trabalho remoto; 
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b) Identificar os principais desafios encontrados ao longo da adaptação ao trabalho 

remoto; 

c) Conhecer as respostas encontradas pelos líderes para lidar com os desafios; 

d) Projetar a perspectiva de futuro sobre a liderança no trabalho remoto. 

Em seguida, será apresentado o referencial teórico, que contribuirá para fundamentar o 

tema de pesquisa, e também, a discussão dos resultados. Nele constará as perspectivas sobre o 

contexto organizacional, a pandemia da COVID-19, a evolução do trabalho remoto e seus 

impactos, concepções sobre a liderança e gestão de pessoas.  

Já na seção 3, será exposta a metodologia utilizada na coleta, e análise dos dados. Em 

seguida, na seção 4, serão apresentados os resultados obtidos da análise das entrevistas. Foi 

possível agrupar os principais desafios vivenciados pelos líderes em 3 temas-chave: adaptação 

à mudança; desafios e respostas ao longo da pandemia; e aprendizados para o futuro. Por fim, 

na seção 5, será exposta a discussão dos resultados, para posteriormente, ponderar as limitações 

e as considerações finais desse estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Com o objetivo de criar um alicerce com bases teóricas fundamentadas, e poder ampliar 

a forma científica da discussão, serão apresentados, durante esse referencial teórico, temas 

relevantes para a abordagem da liderança. 

Inicia com o entendimento de como o comportamento organizacional influencia as 

relações entre líder e liderado, especificamente  no contexto da pandemia provocada pela 

COVID-19. Em seguida, abordarei a evolução do trabalho remoto ao longo do tempo e seus 

impactos sobre os formatos de trabalho. 

Dispostos os contextos, aprofundarei os papéis que o líder exerce via gestão estratégica 

de pessoas, para posteriormente, discorrer sobre a evolução do tema liderança, considerando 

seus impactos no trabalho remoto.  

Por fim, trago o enfoque sobre liderança relacional como potencial linha de estudo para 

compor as novas perspectivas da liderança.  

 
2.1 Comportamento Organizacional 
 

O comportamento organizacional é um campo de estudos que tem suas bases em 

diversas áreas do conhecimento, como: Psicologia, Política, Economia e Ciências Sociais. O 

objetivo dos pesquisadores dessa área é o de entender o contexto organizacional, como ele se 

comporta as diversas variáveis internas, e externas, e assim determinar suas consequências 

(WAGNER III ; HOLLENBECK, 2012).  

Uma das dificuldades iniciais de se estudar o comportamento organizacional foi como 

diferenciá-lo da psicologia organizacional, que já se constituía como uma área de estudo 

(SIQUEIRA, 2002). Porém essa disciplina foi ganhando, cada vez mais solidez, através de 

diversas publicações científicas, que contribuíram para disseminação do tema. A capacidade de 

assimilar distintos conhecimentos e ciências se revela um diferencial desse campo de estudo da 

administração (RIBEIRO, 2008). De acordo com o que Staw (1984) descreveu em sua revisão 

bibliográfica do tema, o comportamento organizacional é um campo multidisciplinar de estudo, 

que investiga tanto o comportamento do indivíduo, quanto as consequências desses 

comportamentos na organização.  

O comportamento organizacional pode ser dividido em 2 perspectivas: comportamento 

organizacional macro, que se refere ao estudo da estrutura organizacional e suas ações, de 

acordo com o contexto externo, social e econômico em que ela está inserida; e comportamento 
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organizacional micro, que se refere ao estudo das atitudes e comportamentos individuais, como 

são influenciados e, consecutivamente, influenciam a organização (STAW, 1984). 

Wagner III e Hollenbeck (2020) acrescentam que há mais uma parte que deve ser 

compreendida nas organizações, denominada meso-organizacional, uma categoria que se 

preocupa em entender as características dos grupos, e então, o comportamento das pessoas 

quando estão em equipes.  

Os temas relacionados ao comportamento organizacional se dão no âmbito das relações 

entre os indivíduos, como eles se comportam no ambiente de trabalho, e como isso influencia 

o sucesso organizacional (NEWSTROM, 2011).  

Além disso, compreender o comportamento organizacional pode determinar a conquista 

e a manutenção de uma vantagem competitiva no mercado. Uma vez que as pessoas são o bem 

mais importante da organização e nenhuma empresa terá as mesmas pessoas, o que torna cada 

organização única. Pela sua natureza imprevisível – pois se trata de comportamento humano –

estudos sobre comportamento organizacional são importantes para se identificar as formas 

como essas relações acontecem, e assim, agir de maneira mais eficaz na organização 

(NEWSTROM, 2011).  

Para CHIAVENATO (2014), o indivíduo faz parte de um grupo – que é a organização 

– que por fim, faz parte de uma sociedade. Entender as relações entre os indivíduos, as 

organizações e a sociedade são vitais para se analisar como esse inter-relacionamento influencia 

a organização, e assim, determinar ações futuras de maior potencial positivo para todos. 

Quando se trata de comportamento organizacional, é fundamental, também, avaliar o 

cenário externo, e perceber como ele interfere nas pessoas e na organização, pois são cruciais 

para mudanças organizacionais (STAW, 1984). Por isso, na próxima seção, será abordado o 

ambiente externo às organizações, especificamente, no momento em que a pesquisa foi 

conduzida.  

 

2.2 Pandemia COVID-19 
 

Em dezembro de 2019, o mundo foi surpreendido pela notícia de um novo vírus, que 

poderia ser altamente letal. Esse vírus, nomeado pelos cientistas como SARS-CoV-2, foi 

encontrado em pessoas da cidade de Wuhan, na China. Depois de monitorar e verificar o 

potencial do vírus, a China comunicou, oficialmente, a OMS sobre casos de pneumonia letal, a 

partir desse vírus (OPAS/OMS, 2020). 
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Em janeiro de 2020, esse alerta a OMS colocou o mundo todo em máxima atenção, 

devido a identificação da possibilidade do SARS-CoV-2 causar uma pandemia, pela sua 

natureza de alta transmissão (ANTUNES et al., 2020). 

O vírus se espalhou rapidamente e causou, então, uma pandemia, que foi anunciada ao 

mundo, pela OMS. Esse tema se tornou, rapidamente, uma emergência mundial de saúde 

pública, já que em mais de um ano, se contabilizava mais de 2 milhões de mortes ao redor do 

mundo. No Brasil, o primeiro caso confirmado da doença, sendo utilizado seu nome técnico 

Covid-19, aconteceu em 26 de fevereiro. Em 17 de março, confirmou-se a primeira morte no 

Brasil. Durante o curso da pandemia, a OMS emitiu um relatório de enfrentamento global a 

COVID-19, com medidas que deveriam ser tomadas pelos países. (OPAS/OMS, 2021).  

O isolamento social foi uma das recomendações mais disseminadas pela OMS e pelos 

especialistas para o enfrentamento da pandemia. Ela consiste em aumentar o espaço entre as 

pessoas com a diminuição das aglomerações, bem como a circulação da população nas ruas, 

com o objetivo de se evitar o alto risco de propagação do vírus (ANTUNES et al., 2020). 

Mesmo sabendo que essas medidas coletivas não são viáveis para todos os tipos 

organizações, muitas empresas não tiveram outra alternativa, e se viram com a necessidade de 

colocar seus funcionários em trabalho remoto, ou seja, em suas casas (SEN-CROWE; 

MCKENNEY; ELKBULI, 2020). 

O isolamento social estremeceu as estruturas econômicas, sociais e psicológicas, uma 

vez que modificou a maneira como nos relacionamos com o trabalho e de como lidamos com a 

relação social. O movimento do trabalho remoto foi acentuado, e embora já fosse uma realidade 

em algumas empresas, tornou-se pungente para a maioria delas. O que era exceção virou a regra 

(LOSEKANN; MOURÃO, 2020). 

A difusão do trabalho remoto gerou desafios nas organizações, e também, para as 

pessoas em seus ambientes de trabalho. Além de ter sido implementado durante uma crise, o 

que mobilizou os processos tecnológicos, funcionais e de recursos físicos das empresas, os 

funcionários também se viram desafiados a pensar em como encontrar uma adequação entre o 

trabalho e as tarefas domésticas, as relações familiares e as atividades escolares (LOSEKANN; 

MOURÃO, 2020). Esses temas serão abordados na seção seguinte. 

 

2.3 Trabalho Remoto 
 

Há vários termos que definem o trabalho remoto, expressões como home office, 

teletrabalho e trabalho flexível vêm ganhando maior destaque e podem ser consideradas quase 



 21 

sinônimos. Há pessoas trabalhando de diversas formas: em casa, com a solicitação do 

empregador; de forma flexível, com horários diferenciados; e no teletrabalho, como autônomas. 

O teletrabalho está presente tanto em instituições públicas, quanto privadas (MESSENGER; 

GSCHWIND, 2016).  

Nilles (1996) cita que outro termo utilizado sobre o tema é Trabalho Flexível (Flexible 

Working), que envolve locais flexíveis, horários flexíveis, como também a flexibilização nas 

normas de contrato de trabalho.  

É difícil precisar o início da utilização do termo teletrabalho. Nilles (1996) descreve que 

os primeiros relatos sobre o tema foram observados no caso da empresa de estrada de ferro 

Penn, que em 1857, criou uma área chamada “The Telecommunications Transportation Trade-

Off” e que assim, começou a usar o sistema privado de telégrafo para gerenciar os trabalhadores 

que estavam a distância, tornando-se, assim, a primeira empresa com registro de atividades 

descentralizadas a distância.  

O trabalho remoto se destacou, mais ainda, com o advento da chamada a quarta 

revolução industrial, ou Revolução Digital 4.0, termo cunhado pela primeira vez em 2012, 

somada ainda ao fenômeno da globalização, que se acentuou, também, pelo avanço da internet 

(MESSENGER; GSCHWIND, 2016). 

No sentido de ajudar a compreender essa definição, Pinel (2012) escolhe a maneira 

como o trabalho remoto é definido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT): o 

trabalho que é realizado distante do escritório ou produção, e que, portanto, se utiliza de uma 

tecnologia para comunicação.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade (SOBRATT, 2021, 

p.1): “teletrabalho é todo trabalho que seja realizado a distância, fora do seu local tradicional 

de trabalho, com a utilização de tecnologia para comunicação a distância, que permita trabalhar 

de qualquer lugar, recebendo e enviando informações referentes a atividade laboral”.  

Home office, por sua vez, é um termo menos utilizado em pesquisas científicas, mas no 

Brasil, vem sendo uma expressão utilizada de forma quotidiana que pode se referir a três formas 

de trabalhar: (a) fora do escritório físico da empresa; (b) como autônomo ou freelancer; ou (c) 

microempresário, que tem sua empresa baseada em sua residência (LEMOS; BARBOSA; 

MONZATO, 2020).  

Portanto para esse trabalho aplicado, vamos utilizar os termos trabalho remoto ou home 

office como sinônimos, onde serão apresentados com mais profundidade na próxima seção.  

2.3.1 Trabalho Remoto e Seus Impactos 
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Segundo Silveira (2019), antes da pandemia já havia o registro de 3,8 milhões de 

brasileiros trabalhando a distância.  

O avanço do trabalho remoto é percebido como um movimento das empresas que 

buscam novas formas de trabalho, pensando em como adequar as estratégias do mercado as 

suas cadeias produtivas (NOGUEIRA; PATINI, 2012). 

CRAIPEAU (2019) complementa que, três grandes objetivos estão sendo perseguidos 

quando se implementa o trabalho remoto: flexibilidade, deslocamento de custos diretos (alguns 

são: aluguel, alimentação, água, luz) e relacionados a custos trabalhistas dependendo das leis 

do país e mobilização maior da força de trabalho.  

Entretanto, não somente o desenvolvimento das novas tecnologias foi suficiente para 

alavancar esse formato de trabalho, mesmo antes da pandemia do COVID-19. Algumas 

barreiras à implementação de trabalho remoto serão relatadas a seguir.  

Uma delas é a dificuldade de gerenciamento a distância pela empresa. O trabalho remoto 

que, por sua essência de ser distante fisicamente da organização leva a discussão da gestão à 

distância como importante aspecto para se analisar nesse tema. CRAIPEAU, (2009, p. 108, 

tradução nossa) comenta:  
 
No trabalho remoto existem mudanças nas condições espaciais e temporais de 
trabalho, acompanhadas de uma forte autonomia, ou seja, há uma substituição dos 
métodos de controle disciplinar pelo autocontrole permanente do trabalhador. 
Reduzindo, portanto, as atividades de supervisão direta e controle hierárquico em 
geral. 

 

Além disso, o aspecto jurídico deve ser levado em consideração. Dependendo da 

dinâmica da lei do país em questão, essas mudanças levam tempo, pois esbarram em questões 

limitantes como o fim da proteção dos trabalhadores, dos diretos e dos benefícios conquistados 

ao longo do tempo, a perda de ganhos por parte dos trabalhadores e o excesso de trabalho 

(NOGUEIRA; PATINI, 2012). 

No Brasil, a primeira lei que menciona o trabalho remoto foi sancionada em 2011 

(BRASIL, 2011), nessa lei o acordo era para que os direitos do trabalhador CLT se mantivessem 

os mesmos para quem exercia o trabalho remoto. Em 2017 o Brasil, realizou algumas alterações 

e incluiu detalhes específicos para o trabalho remoto, considerando então para o trabalho 

remoto os seguintes acordos: o controle de jornada; o pagamento de horas extras; a gestão a 

distância; a utilização de equipamentos; as condições de trabalho; a infraestrutura; e as regras 

de acordo entre as partes (CUSTÓDIO, 2018).  
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Já em 2020, o governo se viu na obrigação de revisitar essa lei para garantir o 

enfrentamento à pandemia e sancionou uma nova lei especificamente para esse fim (BRASIL, 

2020).  

Decerto, a pandemia acelerou todo o processo de teletrabalho, não só no Brasil 

(CUSTÓDIO, 2018). A Lei 13.979 (BRASIL, 2020) trouxe um maior entendimento para 

empresas que ainda não haviam pensado nesse tema, pois precisaram de respaldo jurídico para 

colocar seus funcionários em home office.  

Apesar de haver barreiras, o Estado de Minas (2020) mostra que, segundo a Pesquisa 

Alelo Hábitos do Trabalho, realizada em 2019, 49% dos profissionais empregados em regime 

de trabalho remoto estavam preferindo trabalhar de casa.  

Bloom (2014) defende que trabalhar em casa aumenta a produtividade. Seu estudo, que 

foi realizado durante 9 meses em uma empresa de call center na China, demonstrou que os 

funcionários que trabalhavam em casa ficavam mais satisfeitos, tiveram um incremento de 

produtividade, o equivalente a um dia a mais, em relação aos que permaneceram no escritório, 

e a empresa obteve uma economia de 1.900 dólares por funcionário, nesse período, relacionados 

ao transporte e ao espaço físico do escritório. A barreira ficou por conta de uma resistência da 

média liderança em aplicar esse modelo, pois acreditaram que o desempenho dos funcionários 

não seria o mesmo, por estarem longe da empresa. Eles temiam que as equipes parassem de 

produzir e os resultados não fossem alcançados.  

Choudhury (2020) passou os últimos 5 anos estudando o trabalho remoto, e relata que 

os benefícios existem. Entre os benefícios para os funcionários, estão a liberdade de poderem 

trabalhar em qualquer lugar, evitarem gastar tempo no deslocamento entre empresa-casa, terem 

mais tempo para dormir, e ainda, particularmente, para as funcionárias que são mães, estarem 

mais próximas dos filhos.  

Para as empresas, Choudhury (2020) cita que a produtividade e o engajamento 

aumentaram. O autor cita que em um dos seus experimentos em empresas, pôde constatar um 

incremento de produtividade de 4,4% na equipe que conduzia análises de patentes. Além disso, 

a pesquisa também aponta que houve uma economia de 18.000 dólares anuais por funcionário 

em trabalho remoto.   

Por outro lado, é importante verificar que o trabalho remoto traz desafios e preocupações 

aos gestores e aos profissionais. Conforme exposto por Choudhury (2020), os temas 

comunicação, brainstorming e resolução de problemas foram diretamente afetados pelo 

distanciamento das equipes.  
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As empresas que lidam com diferentes fusos horários enfrentaram algumas dificuldades, 

como por exemplo, em uma, que realiza vendas por telefone, foi observada uma queda de 9,2% 

no volume de comunicação entre os seus funcionários. As reuniões em grupo também se 

tornaram difíceis de serem agendadas. Portanto a comunicação assíncrona ganha relevância no 

trabalho remoto, exigindo que as pessoas mantenham um bom nível de comunicação, mesmo 

que estejam em locais e fusos horários diferentes (CHOUDHURY, 2020). 

O segundo tema abordado como um desafio do trabalho remoto é o compartilhamento 

de conhecimento. Choudhury (2020) aponta que quando se está no trabalho presencial, o 

conhecimento circula através das próprias pessoas, pois é só a pessoa se levantar e ir perguntar 

a quem supõe que tenha a resposta. No ambiente remoto, esse conhecimento precisa ser 

codificado e registrado, para que pessoas, em diferentes lugares e horários, possam acessá-lo.  

Outra preocupação levantada pelos gestores e pelos funcionários das organizações 

estudadas por Choudhury (2020) refere-se à socialização, camaradagem e orientação do dia a 

dia. Foi relatado que funcionários se sentiram desconectados dos colegas e da empresa e com 

isso, se viram excluídos do dia a dia da empresa, do movimento de informações on time.  

Já os gestores, demoraram a perceber que estavam perdendo a sensibilidade pessoal com 

cada um de sua equipe, e com isso, o sentido de grupo ficou abalado. Com mais interações por 

vídeo, e menos presenciais, a chance das pessoas de se tornarem amigos íntimos diminuiu 

drasticamente (CHOUDHURY, 2020). 

Quanto aos diferentes níveis hierárquicos, o autor percebeu que os gestores relataram 

estarem sobrecarregados em razão das inúmeras reuniões individuais virtuais com cada um dos 

seus reportes. Além disso, os gestores, com idade mais avançada, demonstraram dificuldades 

em se relacionarem por vídeo, enquanto os mais jovens estavam mais habituados.  

Já em relação à avaliação de performance e remuneração, o distanciamento físico 

pareceu influenciar bem pouco na avaliação dos gestores. Empresas pesquisadas por 

Choudhury (2020) utilizaram como fatores de avaliação a qualidade da interação das 

habilidades demonstradas, e também, o feedback vindo dos clientes e dos pares, e quando 

comparadas com outras empresas sem o trabalho remoto, não demonstraram nenhum efeito 

contraditório. Entretanto na área da remuneração, as questões de equidade salarial, por conta 

das diferentes localidades (cidades, estados e até países), continuarão sendo uma discussão 

controversa, que demandará um debate ativo sobre o tema, uma vez que funcionários que estão 

em localidades diferentes, exercendo o mesmo papel, podem se sentir em desvantagem, se 

recebem menos por isso. Em contrapartida, em uma cidade, onde o custo de vida é menor, a 
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remuneração daquele funcionário pode ser motivo de desigualdade, também, pois ele acaba 

ganhando mais do que o outro, que mora em uma cidade, onde o custo de vida é maior.  

Frente à discussão sobre as diferentes formas de remuneração quando se trabalha 

remotamente, foram sugeridas duas principais linhas de abordagem: uma trata a remuneração 

de acordo com a localidade da empresa, levando em consideração as próprias experiências e o 

nível de senioridade, como é feito no trabalho presencial; e a outra, que consiste em manter o 

salário igual, independente da localidade, mas ajustando para o câmbio do país de residência 

da pessoa (CHOUDHURY, 2020). 

Por fim, o último aspecto, relatado pelos gestores na pesquisa de Choudhury (2020), foi 

a segurança dos dados, quando cada funcionário está utilizando recursos pessoais, seu próprio 

celular para as funções do trabalho. Além disso, foram levantadas questões sobre obstáculos 

jurídicos de cada localidade, o que torna a área jurídica um importante investimento para a 

empresa, quando ela migra para um formato remoto. O IBGE (2020) reporta que há, atualmente 

no Brasil, 7,9 milhões de pessoas trabalhando remotamente.  

De acordo pesquisa coordenada por Amorim (2020 apud JORNAL DA USP, 2020), em 

maio de 2020, 70% dos profissionais gostariam de se manter em trabalho remoto, mesmo depois 

da pandemia. De acordo com os pesquisadores, esse índice pode ser explicado por três aspectos: 

(a) o fato de ainda ter um emprego, mesmo em meio a uma crise econômica; (b) a segurança 

em relação a saúde, pois não há necessidade de sair de casa; e (c) o tempo ganho por não precisar 

se deslocar para o escritório.  

Entretanto o gráfico 2, abaixo, nos mostra que nem todos podem trabalhar em formato 

remoto. Em uma nova pesquisa, realizada por Bloom (2020), só que agora durante a pandemia, 

nos EUA em maio, ele aborda a desigualdade na hora de se implementar o trabalho remoto, e 

que isso depende da função, do cargo e da tecnologia disponível para esse formato de trabalho. 

Ou seja, as condições, que permitem que uma pessoa trabalhe remotamente, não são para todos.  

Nos dados abaixo, 30% dos respondentes apontam que não podem fazer seu trabalho de 

casa. Trabalhadores que exercem atividades em áreas como indústria, varejo, saúde, transporte 

e outros serviços que precisam da interação pessoal para serem realizados precisaram enfrentar 

os riscos de sair de casa, em meio a pandemia. Mesmo nos EUA, há relatos de que a 

conectividade é um ponto a ser melhorado, e demonstra que estamos distantes de termos o 

trabalho remoto como uma solução efetiva para todos. 
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Gráfico 2 – Nem todos os trabalhos podem ser realizados remotamente 

 
Fonte: Bloom (2020, p. 2, tradução nossa) 

  

Além disso, nessa mesma pesquisa, Bloom (2020) aponta que a desigualdade de acesso 

à internet e ao próprio trabalho remoto, leva os profissionais a enfrentarem dificuldades no 

crescimento profissional. O autor identificou que os funcionários, que trabalham remotamente, 

já são altamente qualificados no mercado, profissionais em melhores posições, principalmente, 

em cargos de liderança.  

Mello (2020) aponta que uma pesquisa sobre Gestão de Pessoas na Crise de Covid-19, 

realizada com 139 empresas brasileiras de grande, médio e pequeno porte, mostrou que 46% 

das empresas utilizaram o home office em parte de sua estrutura de trabalho. Entretanto 70% 

dessas empresas disseram que planejam encerrar a prática de home office, ou reduzi-la para 

apenas 25% do quadro de profissionais, por relatarem dificuldades tanto relacionadas a 

comunicação entre as pessoas, como delas utilizarem as ferramentas virtuais para o trabalho. 

Adicionalmente às pesquisas acima, a Folhapress (2020), relata que 60% das empresas 

no mundo não deram suporte aos trabalhadores no período de home office, o que torna a 

transformação para o trabalho remoto ainda um grande desafio. Empresas brasileiras citaram 

que os funcionários tiveram que usar os recursos como acesso à internet, computadores, e 

ferramentas de comunicação online por conta própria.  

A adoção repentina do home office durante a quarentena da Covid-19 acentuou, também, 

o conflito trabalho-família, que foi enfrentado principalmente pelas mulheres que são também, 
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mães (LEMOS; BARBOSA; MONZATO, 2020). O conflito trabalho-família, já estava 

presente bem antes da pandemia. Greenhaus e Beutell (1985) discorrem uma pesquisa com 

histórico do conceito. Eles definem que o conflito trabalho-família acontece quando: (a) o 

tempo dedicado a um papel se sobressai ao outro; (b) a tensão exagerada em um papel dificulta 

a realização do outro; e (c) determinados comportamentos são requeridos em um dos papéis, o 

que impossibilitará desenvolver comportamentos, de forma completa, no outro. Portanto o 

conflito se estabelece quando a pressão de um dos papéis domina em relação ao outro, a ponto 

da convivência de forma equilibrada se tornar incompatível. A aceleração do trabalho remoto, 

na pandemia, acentuou também aspectos dessa natureza.  

Segundo pesquisa realizada pela consultoria Robert Half (2020), 41% dos participantes 

estavam trabalhando pela primeira vez remotamente e a maior fonte de distração do trabalho 

relatada era a presença familiar, junto com o trabalho diário da casa.  

Bloom (2020) pondera que há que se conscientizar de que a implementação do trabalho 

remoto nas condições que foram vividas, durante uma pandemia, não poderá ser levada em 

consideração como uma implementação natural e planejada de um projeto pensado pela 

organização, como teria sido se fosse antes da pandemia.  

Bloom (2020) acompanhou as recentes mudanças em trabalho remoto durante a 

pandemia da Covid-19, e se aprofundou em novas pesquisas sobre o comportamento dos 

funcionários trabalhando remotamente. O autor conclui que há três pontos de atenção quanto 

ao trabalho remoto a ser adotado no futuro: (a) é difícil ser criativo a distância; (b) é difícil ser 

inspirado e motivado em casa; e (c) é difícil conquistar a lealdade do funcionário sem a 

interação social.  

Ele aponta que num primeiro momento, o profissional fica muito feliz de estar em casa, 

pois percebe os benefícios do trabalho remoto, como por exemplo, a possibilidade de usar o 

tempo de deslocamento com atividades físicas, para dormir mais, e poder estar mais próximo 

do crescimento dos filhos. Porém a percepção da perda da interação social veio logo depois dos 

3 primeiros meses de reclusão, até mesmo, quando ele fez sua pesquisa antes da pandemia. Ele 

sugere que, no futuro, o modelo híbrido, ou seja, alguns dias trabalhando em casa, e outros na 

empresa, seja o mais adaptável às organizações.  

Já Choudhury (2020, p. 67, tradução nossa) conclui que a gestão remota pode ser 

adaptada para diferentes formatos de organizações, desde que a organização invista em 

gerenciamento: 
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[…] se os líderes investirem em comunicação síncrona e assíncrona, brainstorming 
e solução de problemas; liderar iniciativas para codificar o conhecimento online; 
encorajar a socialização virtual, formar equipes e mentoria para elas; investir e fazer 
cumprir a segurança dos dados; trabalhar com partes interessadas do governo para 
garantir a conformidade regulatória; e dar o exemplo...organizações totalmente 
remotas podem de fato emergir como o futuro do trabalho.  

 

Dado o papel central que o gerenciamento das equipes ocupa para o sucesso dos 

modelos de trabalho remoto, a liderança e a gestão de pessoas serão abordadas como próximo 

tópico relevante para esse estudo.  

 
2.4 Gestão Estratégica de Pessoas  

 

O tema gestão estratégica de pessoas é tão amplamente estudado, quanto a liderança na 

área de Administração (BIANCHI; QUISHIDA; FORONI, 2017). Nos trabalhos realizados, 

autores dispõem de diversos caminhos para explicar a Gestão de Pessoas, discutindo campos 

teóricos e empíricos. Entretanto, os trabalhos parecem estar mais enveredados para discutir 

diversas abordagens filosóficas, políticas, práticas, do que na implementação das mesmas, 

esquecendo do olhar dos papéis e das relações existentes nessa gestão.  

Iniciada nos Estados Unidos, grande parte da pesquisa científica direciona o tema 

Gestão de Pessoas a uma abordagem junto a estratégia da área de Recursos Humanos. 

(LACOMBE; CHU, 2008). Apesar do termo Gestão de Pessoas ser comumente utilizado 

representando a administração de recursos humanos, Boxxal, Purcell e Wright (2007) apontam 

que há uma diferença. A aplicação do termo Gestão de Pessoas é mais abrangente,  englobando 

a complexidade das ações na organização como um todo e não somente do que se refere a 

administração de recursos humanos onde o foco são os processos. Para Fischer (2002), a 

expressão gestão de pessoas tem como foco as pessoas, e não os processos.  

Em consonância com Fisher (2002), nessa pesquisa, o termo gestão de pessoas está 

associado às ações que os líderes executaram durante o período de trabalho remoto, reforçando, 

assim, o exercício da liderança no dia a dia.  

Brewster, Brookes e Gollan (2014) apontam que quanto maior a organização, maior será 

o papel do líder na implementação dos processos de recursos humanos. Há uma extensão de 

responsabilidades do RH para o líder, uma vez que o papel da área de recursos humanos é 

orientar, designar e definir as práticas de uma forma organizacional, atrelando-as à estratégia 

do negócio.  

Destacando a visão normativa descrita por Martín-Alcázar, Romero-Fernández e 

Sánchez-Gardey (2005), a gestão estratégica de pessoas é composta por um conjunto integrado 
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de políticas, de estratégias e de práticas, que gerencia o capital humano da organização, sendo 

diretamente influenciado pela estratégia do negócio, e pelo contexto socioeconômico.  

É interessante adicionar uma perspectiva comportamental, que pode suportar a questão 

do comportamento do líder e da equipe. Nessa visão, a organização alia a estratégia da 

organização aos comportamentos esperados dos líderes e de suas equipes, criando uma 

dinâmica específica para eles, com objetivo de favorecer o desenvolvimento das pessoas, e os 

desafios que serão propostos a elas (BIANCHI; QUISHIDA; FORONI, 2017; LEITE; LEITE; 

ALBUQUERQUE, 2012). 

 Nesse trabalho aplicado, adotamos a perspectiva de Tachizawa, Paradela e Fortuna 

(2006), que propõe que o comportamento do líder pode ser observado através dos processos de 

gestão de pessoas, já que ele é ator imprescindível na efetivação de tais processos, junto a suas 

equipes.  

Na mesma linha, há estudos que enfatizam o papel do gerente de linha como mediador 

das questões práticas de gestão de pessoas (BIANCHI; QUISHIDA; FORONI, 2017; LEITE; 

LEITE; ALBUQUERQUE, 2012). 

Portanto ao adotar o termo gestão de pessoas, neste trabalho, pretende-se destacar a 

interação do líder com os processos que impactam as pessoas de suas equipes. Na próxima 

seção, analisaremos as diferenças colocadas pelo papel de gestão de pessoas, e o enfoque da 

liderança.  

 

2.4.1 Gestão de Pessoas e Liderança  
 

É muito comum utilizarmos o mesmo sentido para as palavras liderança e gestão, que, 

por serem termos empregados no ambiente organizacional, com frequência, acabam se tornando 

sinônimas no quotidiano profissional (BERGAMINI, 2000). Para essa pesquisa, fez-se, 

também, necessário entender a diferença delas para que possamos analisar com maior 

especificidade em cada um dos temas.  

Bergamini (2000) aponta que a etimologia das palavras indica que a intenção de 

significados de quem as criou foi diferente. Gerenciamento origina-se do italiano maneggiare, 

que vem do latim vulgar manidare. Se assemelha então com inglês manage, e em português, 

manejar, que vem do latim manus, mão, sendo, portanto, associado ao trabalho a ser executado 

com as mãos. Já o termo lead vem do inglês arcaico leadem, que tem o significado de quem 

conduz, guia, orienta, encaminha.  
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O termo gestor, então, vem naturalmente do papel do gerente, referido por Maximiano 

(2002), com base em atribuições relacionadas à administração do negócio – organização, 

planejamento, definição de ações e controle.  

Tanure (2007) destaca que o desenvolvimento da liderança caminha, 

concomitantemente, com a gestão das pessoas. Ela define que o líder é aquele que mobiliza as 

pessoas, que consegue a permissão interna dos seus liderados para exercer a liderança, e não 

pelo uso de uma autoridade, ou poder. 

Drucker (1980) em sua abordagem, entende que os melhores líderes são, em primeiro 

lugar, gerentes eficazes, sugerindo então uma integração entre os dois papeis, ao mesmo tempo 

que os diferencia.  

Por fim, os estudos de Gratton e Truss (2003) evoluíram para uma estratégia 

tridimensional de pessoas, analisando 3 dimensões que integram gestão e liderança, como 

apresentado no quadro 1, abaixo.  

 

Quadro 1 – Estratégia tridimensional da gestão de pessoas 

 
 Fonte: A autora (adaptado de GRATTON; TRUSS, 2003) 

  

O modelo de Gratton e Truss (2003) integra 3 visões para a liderança: com olhar 

estratégico; gestão e ação; e discurso do líder. Essa abordagem reflete de maneira mais acurada, 

a realidade do líder, aliando a estratégia à atuação, uma vez que é o líder que viabiliza a prática 

da estratégia e da gestão frente à equipe.  

 

2.5 Liderança Organizacional 
 

O enredo sobre liderança é extremamente vasto, pois é um tema que vem sendo estudado 

cientificamente há mais de um século (SANT’ANNA; CAMPOS; LOTFI, 2012). Desde o 

século XIX, autores tentam explicitar o que significa liderança, observando os comportamentos 

1. Alinhamento 
Vertical

A estratégia da organização deve estar alinhada a estratégia de 
gestão de pessoas

2. Alinhamento 
Horizontal

As políticas e práticas de gestão de pessoas devem estar alinhadas 
dentro da organização

3. Papéis 
Organizacionais

Os líderes tem atuação direta tanto na gestão de pessoas e na 
definição da estratégia
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dos líderes de sua época, mesmo que fora do ambiente corporativo que conhecemos, 

codificando seus comportamentos, e sistematizando seus resultados, a fim de encontrar padrões 

específicos de características da liderança.  

Sant’Anna, Campos e Lotfi (2012) ponderam que apesar do grande campo de estudo na 

academia, não se tem uma definição única sobre o conceito. 

À medida que o tema liderança foi sendo alvo de estudos, surgiram novos aprendizados 

sobre esse papel e, que incentivou novos autores a explorarem como a liderança se revela no 

contexto organizacional, e sua interpelação com a evolução das organizações. No cenário 

organizacional, temos diversas linhas de pensamento sobre liderança, que sofrem impacto 

direto de contextos externos como aspectos culturais, econômicos, sociais, legais, políticos e 

democráticos (SANT’ANNA; CAMPOS; LOTFI, 2012). 

Entretanto ainda é um desafio definir, a partir de um único constructo, o papel da 

liderança (MCINNES, 2009). Transitamos por diversos modelos de organizações e de 

liderança, e com o advento do fortalecimento do capitalismo, da reestruturação industrial e de 

evolução nos estudos de teorias organizacionais, se torna ainda mais complexo definir liderança 

como um único conceito (BATISTA, 2014). 

Diversas abordagens foram incorporadas durante anos de estudos sobre liderança, 

prevalecendo de acordo com seus contextos. Grint (2005) aborda, em seu livro, quatro 

perspectivas de entendimento de liderança: pessoas, resultados, processos e posição. No que 

diz respeito a pessoas, ele cita a abordagem para o entendimento de QUEM são esses líderes, 

como por exemplo, traços de personalidade, de comportamento, as atitudes, e o 

desenvolvimento humano. Já no aspecto resultados, o autor cita uma abordagem para o 

entendimento sobre o QUE esse líder entrega, que o torna líder. Em processos, ele cita a forma 

de COMO o líder faz com que as coisas aconteçam na equipe, o estilo de liderança que ele 

exerce. E finalmente, na perspectiva posição, ele trata de ONDE o líder atua, em que tipo de 

organização, e que o contexto influenciará no tipo de liderança que o líder utilizará.  

McInnes (2009), em sua pesquisa sobre evolução da liderança desde 1975, traz a 

perspectiva voltada para estilo de liderança. Ela afirma que a liderança percorre 3 estilos: 

liderança transacional e início da liderança transformadora; teoria liderança transformacional; 

e mais recentemente, a liderança integrativa.  

A liderança transacional tem como objetivo a relação de troca, em que os líderes 

abordam o liderado, com o objetivo de uma troca por necessidades: a organização precisa de 

algo, o liderado faz, e recebe algo em troca, principalmente, recompensas relacionadas às 

necessidades básicas, como salário, benefícios e segurança. (MCINNES, 2009) 
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Já na liderança transformacional, para que o liderado cumpra o objetivo, o motivador é 

mais sutil, normalmente está ligado a recompensas internas de reconhecimento, de valorização, 

e à vontade de pertencer. Nesse estilo, o desejo pela evolução na relação com o líder é um 

destaque, e portanto a liderança deve reconhecer além da entrega do trabalho, focando também 

na manutenção do relacionamento com esse liderado (MC INNES, 2009). 

Bass (1990) reconheceu que os dois estilos de liderança, o transacional e o 

transformacional poderiam conviver para atender as diferentes necessidades do líder. A 

liderança transacional focada no desempenho e eficiência dos resultados esperados, e a 

transformacional, no sentido de ir além do esperado, criando uma relação de referência para os 

liderados irem em busca do reconhecimento.  

Maximiano (2002) reforça que, na liderança, o caráter não coercitivo é crucial, 

colocando, então, a influência como ponto majoritário para exercício da liderança. Já Yukl 

(2012) aponta 4 enfoques para o comportamento da liderança: orientação à tarefa; orientação à 

relação; orientação à mudança; e orientação ao externo, como pode ser visto na figura 1, abaixo. 

Ele sugere que o líder, através de suas características pessoais, escolha uma orientação, fazendo 

o exercício da função, com base em cada uma delas.  

 

Figura 1 – Classificação da Hierarquia dos Comportamentos dos Líderes 

 
Fonte: A autora. (adaptado de YUKL, 2012) 

•Clarificar
•Planejar
•Monitorar
•Resolver Problemas

ORIENTAÇÃO A 
TAREFA

•Suportar
•Desenvolver
•Reconhecer
•Empoderar

ORIENTAÇÃO A 
RELAÇÃO

•Defender mudanças
•Prever mudanças
•Encorajar inovação
•Facilitar o aprendizado coletivo

ORIENTAÇÃO A 
MUDANÇA

•Investir em networking
•Monitorar o mercado externo
•Representar

ORIENTAÇÃO AO 
EXTERNO
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Conforme explica Yukl (2012), o líder orientado a tarefas busca o cumprimento de 

regras, a utilização eficiente dos recursos da empresa e a execução das tarefas designadas. A 

frequência de controle é alta, a fim de garantir o atingimento da missão do grupo ou da 

organização. Esse líder está associado a questões de gerenciamento como planejamento, 

monitoramento, e tomada de decisões cotidianas.  

O líder orientado a relações dispensa seu tempo em criar situações para o 

desenvolvimento do time, seja individual, ou do grupo. Yukl (2012) descreve que esse tipo de 

líder foca sua atenção tanto em desenvolver relacionamentos colaborativos entre as pessoas, e 

como em suportar as situações mais estressantes do dia a dia. Líderes com essa abordagem 

desenvolvem estratégias de reconhecimento a cada conquista, valorizam as pessoas, e 

demonstram uma preocupação genuína com o sentimento e com o bem-estar da equipe. 

Expressam, também, habilidades de escuta e de atenção para aumentar a confiança e as 

habilidades da equipe, com a finalidade de facilitar o avanço na carreira. Eles também se 

preocupam em criar oportunidades, internas e externas, para a evolução das pessoas e do grupo.  

Além disso, criam espaços para que a equipe possa colaborar com as decisões, deixando 

espaço aberto para que as pessoas se empoderem de seus compromissos e dos resultados. O 

autor também afirma que estudos realizados demonstram que esse tipo de abordagem de 

liderança constrói uma relação significativa dos líderes com suas equipes (YUKL, 2012). 

Já o tipo de liderança focado em mudanças tem como objetivo aumentar as 

possibilidades de inovação e melhorias. Os líderes que lançam mão dessa abordagem estimulam 

o aprendizado coletivo, e estão atentos às mudanças externas, que podem impactar a 

organização. Manter a atenção às mudanças e gerar inovação é a chave para se manter vivo nos 

negócios, e por isso, é um comportamento esperado na liderança. Esse tipo de liderança 

promove discussões sobre o futuro, sobre novas abordagens para a organização e encoraja que 

a sua equipe busque por mudanças e evolução constante em suas tarefas, criando projetos, 

frentes de trabalho e experimentos. Ainda cria um ambiente de aprendizado mútuo, o que gera 

um engajamento maior das pessoas em colaborarem com a evolução da organização, 

estimulando, por exemplo o aprendizado por erros/acertos, o que faz com que a equipe analise 

os erros e como evitá-los (YUKL, 2012). O autor menciona que há estudos que relacionam esse 

tipo de líder a uma percepção de manter a segurança para o futuro, e também, psicológica para 

a equipe.  

Finalmente, o tipo de liderança focada no externo é baseado no comportamento do líder 

que monitora eventos externos, a fim de se obter as informações necessárias para alavancar os 

interesses e a reputação da organização. Esses líderes focam seus esforços em promover 
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relações duradouras externas à organização, e incentivam os membros de sua equipe a fazer o 

mesmo, o que pode resultar em um trabalho em rede para resoluções de problemas (YUKL, 

2012). Essa abordagem externa inclui a análise de cenários, de ameaças e de riscos, realizando 

uma varredura a partir do próprio networking, como também de estudos, de pesquisas de 

mercado e de relatórios do setor e informações relevantes ao negócio.  

Yukl (2012) enfatiza que essa abordagem junto à equipe será mais ou menos executada, 

dependendo da natureza da área e do quanto ela é afetada pelo cenário externo. Em uma área 

de relações institucionais, por exemplo, o líder terá que representar a empresa em diversos 

fóruns, reuniões e decisões. Sendo utilizados, também, termos como embaixador, negociador, 

promotor, influenciador e formador de opinião, eles garantem o sucesso e a imagem positiva 

externa da organização.   

Yukl (2012) sinaliza que o tempo e a qualidade da utilização de cada estilo de 

comportamento variam, a ponto de não sabermos, com profundidade, a eficácia de cada um. É 

certo que há uma predominância para alguns dos estilos, trazendo a discussão para que a 

utilização de determinado comportamento obedeceria a necessidade do momento e da pessoa. 

Eles, em separado, obtêm eficácia, entretanto o autor sugere que todos juntos indicam uma 

performance melhor, tanto para a equipe, quanto para a organização.  

Aprofundando ainda mais na orientação para as relações, encontra-se a abordagem de 

Liderança Relacional. Assim apresenta um foco direto para a relação líder-liderado e vice-

versa, e portanto traz que a liderança só acontece quando há espaço para construção de uma 

relação (SANT’ANNA; NELSON; CARVALHO NETO, 2015). Examinaremos essa 

abordagem a seguir, como embasamento para essa pesquisa.  

 
2.6 Liderança Relacional 

 

Diante de tantas definições e estilos, a abordagem de Liderança Relacional se torna 

relativamente recente. Faqueti, Krause e Cunha (2018), em sua revisão bibliográfica sobre a 

liderança relacional, reforçam que o termo foi utilizado pela primeira vez, cientificamente, em 

1997, e seu grande pico de publicações ocorreu somente em 2017, sendo que desde 2006, 

estudos empíricos foram sendo construídos.  

Uhl-Bien (2006) propõe que a visão tradicional hierárquica de liderança – com 

mentalidade ocidental de que os líderes são pessoas com poder de prever futuros, e de sempre 

chegar as melhores decisões sozinhos – seja atualizada para se adaptar a contextos mais 

complexos e, consecutivamente, à evolução das organizações e das pessoas. Ele sugere que a 
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liderança inove a partir das relações entre os líderes e suas equipes, substituindo, comando e 

controle, onde a motivação é baseada no estilo de comandar pelo poder, e somente, autoridade.  

Para lidar com situações mais complexas, onde as pessoas estão vulneráveis, como a 

conjuntura, na qual estamos atualmente, com a pandemia global COVID-19, perspectivas sobre 

liderança mais contemporâneas são referência para pautar a pesquisa em questão. O foco na 

transformação da liderança pode ser associado, diretamente, ao momento presente estudado, 

por se tratar de um ambiente complexo, e com resultados difíceis de se prever (MARION; UHL-

BIEN, 2001).  

De acordo com Cunliffe e Eriksen (2011), liderança relacional parte da ideia de que a 

experiência da relação entre o líder e o liderado é parte crucial do papel moral e ético da função 

de líder.  

A liderança relacional, então, concentra-se na capacidade de construir laços entre um 

indivíduo em liderança, seu interlocutor e também, com as pessoas que não estão diretamente 

envolvidas na relação (SANT’ANNA; NELSON; CARVALHO NETO, 2015). Para isso, 

alguns atributos são essenciais no exercício da liderança relacional, conforme mostrado no 

quadro 2, abaixo. 

 

Quadro 2 – Atributos da Liderança Relacional 

 
    Fonte: (SANT’ANNA; NELSON; CARVALHO NETO, 2015) 

 

LIDERANÇA 
RELACIONAL

Perceber que as relações possuem um componente ou dimensão 
afetiva e solidária, assim como prática.

Trabalhar tanto comos laços fortes quanto os fracos, mantendo 
equilíbrio entre eles.

Construir equipes com competências complementares e sinérgicas. 

Fornecer tempo, espaço e recursos para a construção de ambientes 
organizacionais de alto desempenho. 

Aplicar, de forma impactante, a noção de densidade. 

Superar barreiras e maximizar as diferenças entre as competências 
individuais, grupais, organizacionais e culturais. 

Utilizar a biografia e trajetória de carreiras pessoas como 
dispositivos para a formação e mobilização das relações proativas. 
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Hazy e Silberstang (2009), por sua vez, descrevem a liderança relacional com elementos 

que tangenciam as próprias relações humanas, e que servirão para influenciar os agentes 

envolvidos, no sentido de organizarem diferentes atividades para um objetivo comum. Portanto 

não sendo um papel incorporado a um indivíduo específico, podendo ser parte de qualquer 

agente dessa relação.  

Adicionalmente, a abordagem de Brower, Schoorman e Tan (2000) traz seu foco para o 

a confiança nas relações. Os autores afirmam que o aumento dos estudos sobre a confiança no 

contexto das organizações valorizam as relações interpessoais no ambiente de liderança, 

diferentemente, das teorias mais tradicionais sobre liderança, que abordam comportamentos e 

traços generalizados, com estilos a serem seguidos. Para os autores, a confiança trata da 

qualidade da relação entre dois indivíduos, tornando essa uma questão crítica para o processo 

de liderança relacional.  

Um dos aspectos abordados em liderança relacional, é a reciprocidade. Com o tempo, 

acredita-se que a relação entre as duas partes atingirá um equilíbrio. Assim, a qualidade do 

relacionamento é percebida mutuamente, com reciprocidade equilibrada (BROWER; 

SCHOORMAN; TAN, 2000). Os autores complementam que não é possível afirmar que essa 

reciprocidade será sempre equilibrada, pois as perspectivas da realidade do líder e do liderado 

são, constantemente, diferentes entre si, e dessa maneira, nessa construção, é possível que um 

líder confie mais no subordinado do que ao contrário.  

 Por esse motivo é necessário que se trabalhe sempre na construção e na manutenção da 

confiança da relação entre o líder e o liderado. Se não houver essa confiança mútua, o conflito 

aberto, construtivo e ideológico não estará presente e apenas uma harmonia artificial será 

instaurada (LENCIONI, 2015).   

Leoncini (2015) cita que é necessário que os membros da equipe sejam encorajados pelo 

líder a se conhecerem, e a se colocarem, de forma transparente, em suas qualidades e fraquezas, 

gerando, assim, um ambiente inclusivo e propício a verdadeiras relações. Se tornar um líder 

vulnerável, primeiro, demonstrando suas fragilidades, de forma genuína, para depois, mobilizar 

sua equipe a trocar a fim de a trazer as relações para o dia a dia.  

Liderança é a força que energiza e direciona os grupos. Liderança é uma função 

complexa, que envolve o líder, seus seguidores e as situações que ele terá que enfrentar. 

Desenvolver a liderança, portanto, é um desafio constante das organizações. Se liderança fosse 

um processo simples, todos nós poderíamos nos tornar excelentes líderes (WAGNER III ; 

HOLLENBECK, 2020). 
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Com essa referência, Wagner III e Hollenbeck (2020), através de sua pesquisa, apontam 

que 83% dos entrevistados sentiam a falta de uma liderança efetiva na sua organização, o que 

confere, a esse tema, total relevância.  

Como verificado na literatura trazida, entende-se que a influência dos acontecimentos 

externos, como a causada pela pandemia da COVID-19 desencadeiam mudanças no 

comportamento organizacional, que trata das relações do  indivíduo e a organização. Além 

dessa relação, o trabalho remoto influencia a relação entre o individuo e a organização: foi 

possível constatar que tanto Bloom (2014) e Choudhury (2020) defendem como benefícios do 

trabalho remoto desde a maior flexibilidade entre vida pessoal e trabalho até mesmo como o 

aumento da produtividade, mesmo antes dos estudos durante a pandemia. No que diz respeito 

a maiores dificuldades trazidas pelo trabalho remoto, temos a manutenção das relações e da 

comunicação. A interdependência, líder e liderado, foi diretamente impactada por essas 

mudanças no contexto externo e no contexto organizacional. 

Por uma perspectiva interna, a observação da gestão estratégica de pessoas traz uma 

base de entendimento sobre os processos que suportam as atitudes do dia a dia da liderança. 

Gratton e Truss (2003) integram 3 visões para a liderança: com olhar estratégico; gestão e ação; 

e discurso do líder, uma vez que é o líder que viabiliza a prática da estratégia e da gestão frente 

à equipe. 

Aprofundando os principais temas de liderança, pude constatar que a evolução do tema 

liderança percorre um caminho de abordagem no qual essa relação se torna menos baseada em 

poder, posição ou coerção e mais voltada para garantir eficácia e manutenção saudável das 

relações, maximizando a potencialidade individual para o resultado positivo do grupo. O papel 

do líder nesse contexto de pandemia da COVID-19 ficou ainda mais relevante para condução 

de um momento delicado e de alto nível de apreensão em todos os indivíduos. 

Importante ressaltar que, esse referencial não esgota o imenso acervo de pesquisas sobre 

líderes, liderança e gestão. Verifica-se que esse é um terreno com alto número de pesquisas 

acadêmicas, livros e estudos, resultando em uma infinita gama de abordagens e 

aprofundamentos. Muito se tem evoluído nesse tema, que é tão relevante.  
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3 METODOLOGIA 
  

Findada a descrição do referencial utilizado para relatar, do ponto de vista teórico, as 

mudanças nos comportamentos da liderança ao longo da história, e suas consequências nas 

relações com suas equipes, nessa seção, será apresentada a metodologia utilizada para 

responder à pergunta de pesquisa: Quais foram os impactos no comportamento e o papel da 

liderança na gestão remota, durante a pandemia da COVID-19?  

Somos, por natureza, seres curiosos, porém interpretamos as situações da vida de acordo 

com nossa própria realidade. Quando temos que entender um problema ou encontrar soluções 

para ele, para obter respostas além de nossa capacidade mínima, é necessário que busquemos 

produzir conhecimento científico, através de uma pesquisa científica (CIRIBELLI, 2003).  

Classificar uma pesquisa em uma pesquisa científica é uma arte. A pesquisa só passa a 

ser cientifica à medida que deixamos de lado o nosso pensar, a nossa própria reflexão e 

passamos a operar de modo racional e analítico, utilizando métodos com dados, fatos, e 

embasamento para entender, por exemplo, os fenômenos da sociedade, da natureza humana ou 

física. A metodologia de pesquisa facilita nosso entendimento, e garante um estudo crítico e, 

por conseguinte, pode ser usada de diversas formas, seja para aprofundar conceitos, descobrir 

novas soluções de problemas, ou entender cenários. Precede um raciocínio logico, trazendo 

para o campo de investigação complexa (FONSECA, 2002). 

Há métodos de pesquisas quantitativos, qualitativos e mistos. Cada tipo de problema 

exige técnicas de pesquisas diferentes para atender seu pressuposto. No método quantitativo, 

os processos envolvem identificar uma amostra e analisá-la, com objetivo de investigar 

hipóteses com um foco específico no objeto de estudo. O pesquisador está tentando confirmar, 

ou não, sua questão de pesquisa (CRESWELL, 2007).  

Na pesquisa qualitativa, o pesquisador se utiliza de questões centrais, que geralmente 

são mais abertas. Nesse método, o objetivo é explorar o tema, e não confirmar uma teoria. Por 

fim, ainda existem pesquisadores que escolhem utilizar as duas técnicas, formando assim o 

método misto como forma de incluir tanto componentes quantitativos, quanto qualitativos 

(CRESWELL, 2007). 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 
 

Lester, Cho, Lochmiller (2020) afirmam que, dada as diversas abordagens de pesquisa 

qualitativa, é de grande importância ter uma metodologia validada para conduzir o estudo 
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proposto. Há um vasto campo de abordagens qualitativas, o que pode se tornar desafiador à 

medida que o pesquisador adentra a análise dos seus dados. 

Diante das pesquisas de autores relevantes no assunto de conduções de pesquisas 

científicas, Creswell (2007) explica que embora haja discussões sobre a abordagem científica 

qualitativa, essa perspectiva é comprovada e traz nuances de pesquisa mais profundas. O autor 

ressalta que a pesquisa qualitativa permite percepções, interações, ilustrações e análises mais 

focadas na interpretação dados.  

A abordagem qualitativa usa diversas técnicas de captação de dados, desde textos, 

imagens, ambientes físicos, que terão influência direta na interpretação dos dados. O que 

significa dizer que os símbolos, entrelinhas e percepções também são levados em consideração. 

A sensibilidade do pesquisador é levada em conta em todas as fases do processo, desde a coleta 

de dados até a análise dos mesmos (CRESWELL, 2007). 

Assim, é provável que diante de diversas análises que foram realizadas em pesquisas 

qualitativas, muitos conteúdos sejam, ainda assim, analisados de forma subjetiva. Por isso, a 

importância de seguir uma metodologia adequada para aprofundamento da pesquisa e realizar 

um estudo conceitual assertivo para o tema.  

A pesquisa qualitativa se torna a mais apropriada para esse estudo, uma vez que o 

interesse está em saber como os líderes atuam a partir de circunstâncias adversas. Em meio a 

incertezas, e principalmente, instabilidade emocional e física, o objetivo principal é descrever 

os acontecimentos e suas respostas diante da pandemia.   

No método qualitativo, a pesquisadora lança mão de um roteiro para realizar as 

entrevistas em profundidade, podendo, assim, capturar o máximo de informações. Nessa 

pesquisa, o roteiro é semiestruturado, possibilitando que o pesquisador tenha abertura para 

ajustes nas questões a partir do que é captado nas conversas com os entrevistados (DUARTE, 

2005).  

 

3.2 Abordagem 
  

Para essa abordagem qualitativa, destacamos a utilização do método de investigação 

narrativo, seguindo a orientação de Creswell (2014), que diz que a narrativa nos traz à tona as 

experiências vividas pelos indivíduos, mediante determinado assunto pesquisado.  

De acordo com Clandinin et al. (2015), o método narrativo traz a perspectiva profunda 

da experiência do que é relativo ao próprio ser e sua amplas visões da realidade. Eles descrevem 
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que essa investigação é uma forma de se pensar sobre a experiência e os fenômenos que a 

implicam, adotando uma visão particular de cada estudo.  

Os conteúdos das entrevistas, no modelo narrativo, determinam as representações do 

mundo daquele indivíduo, e também, das lembranças seletas do momento vivido, pois 

expressam a verdade para aquela pessoa, naquele determinado tempo, espaço e contexto 

histórico. Portanto, como não temos acesso direto às experiências da pessoa, partimos do que 

ela relata sobre ela mesma, a partir da interação conosco, como entrevistador (MUYLAERT et 

al., 2014). 

Dessa forma, o método narrativo se alinha, diretamente, à pesquisa em questão, uma 

vez que será a partir de entrevistas sobre as experiências dos líderes, que vamos observar e 

analisar os dados coletados, para concluirmos o relato. E além disso, sabemos que no ambiente 

organizacional – contexto do presente estudo – os fatos são sempre uma interpretação de quem 

os vive, portanto, não havendo uma verdade absoluta a ser levantada (MUYLAERT et al., 

2014).  

A seguir, explicarei como a escolha dos entrevistados foi realizada, a partir de bases 

conceituais.  

 

3.3 Seleção dos Entrevistados 
 

De acordo com Muylaert et al. (2014), a escolha dos entrevistados é parte crucial para 

a construção da narrativa. Os participantes-alvo desse estudo foram selecionados a partir de 

uma característica primordial: profissionais que ocupam cargos de liderança e gestão de pessoas 

em suas organizações. Isso se justifica porque a questão de pesquisa diz respeito à maneira de 

liderar durante a pandemia, e as perguntas do roteiro de entrevistas foram direcionadas para os 

momentos vividos entre líderes e suas equipes.  

Adicional a isso, foram determinados critérios específicos, na busca de uma 

heterogeneidade para o resultado da pesquisa. Considerando características de suas 

experiências profissionais, selecionamos os seguintes critérios: 

a) Gênero: líderes homens e mulheres;  

b) Tempo de experiência em posições de liderança: mais de 2 anos; 

c) Tamanho da Equipe Direta e Indireta: maior que 5 pessoas; 

d) Trabalho Remoto: que tenham convivido com essa equipe antes e durante a 

pandemia, e que passaram pela mudança de trabalho presencial para trabalho 

remoto.  
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O segmento de mercado e o tamanho da empresa não foram considerados como critérios 

de escolha dos entrevistados, e os nomes das empresas em que os líderes trabalham, foram 

mantidos em sigilo.  

Utilizando-se do método de amostragem por referência em cadeia, conhecido como 

amostragem de bola de neve, descrito por Marcus et al. (2017), os participantes foram 

escolhidos usando uma amostra de conveniência a partir do círculo de relações da pesquisadora: 

4 amigos, 3 indicações de outros amigos e 5 líderes, que a pesquisadora tinha como clientes em 

sua consultoria.  

Os participantes foram convidados pela própria entrevistadora, demonstraram abertura 

em participar dessa pesquisa, e autorizaram a utilização dos dados. A pesquisadora se certificou 

de qualificar os convidados a partir dos critérios para inclusão na pesquisa. Todos entrevistados 

receberam um termo de consentimento, onde aprovaram, formalmente, a participação na 

pesquisa.  

Desta forma, o conteúdo proveniente de seus relatos subsidia, suficientemente, a 

pergunta de pesquisa, e fortalece a narrativa sobre a sensação deles frente a desafios de 

liderança.  

Para se determinar a quantidade de entrevistados em questão, foi utilizada a técnica de 

ponto de saturação. O conceito de saturação, trazido na década de 60, demonstra que, a partir 

do momento em que nenhum novo dado é adicionado aos relatos que o pesquisador está 

realizando, pode-se dizer que se chegou ao seu ponto de saturação, ponto em que os dados se 

estabilizam, não oferecendo, portanto, mais dados relevantes, que mudarão os temas centrais 

na temática (GLASER; STRAUSS, 2017, P.61). Estudos posteriores trazem, para nós, números 

mais precisos pesquisados a partir dessa teoria, que relato a seguir.  

Conduzindo uma análise temática indutiva gradual de 60 entrevistas entre mulheres na 

África Ocidental, Guest et al. (2006, apud FRANCIS et al., 2010) confirmaram que 70% dos 

temas cruciais da pesquisa surgiram nas 6 primeiras entrevistadas, sendo que 92% foram 

identificados nas 12 primeiras entrevistas.  

Nessa pesquisa, a quantidade suficiente de entrevistados foi atingida quando se chegou 

em 10 entrevistas, sendo feito uma análise a cada 4 entrevistas, para observação do ponto de 

saturação dos temas trazidos pelos entrevistados.  

 

3.4 Perfil dos Entrevistados 
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Foram entrevistados 12 líderes, ao longo de 4 meses, com idade média de 38 anos, sendo 

o mais novo, com 30 anos, e o mais velho, com 44 anos. Foram entrevistadas 5 pessoas do 

gênero masculino, e 7 pessoas do gênero feminino, com um tempo médio de liderança de 10 

anos.  

A escolha dos entrevistados transcende as questões de localidade, pois eles estão em 

diversas cidades do Brasil. Ainda que a maioria se concentre na cidade de São Paulo, tivemos 

empresas e líderes que têm equipes nas cidades de Cuiabá/MT, Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ 

e Curitiba/PR. Isso endereça essa pesquisa em uma visão que extrapola a cultura somente de 

São Paulo, pois referencias de outras localidades foram abordadas, já que as empresas em que 

esses líderes trabalham possuem filiais em todo o Brasil. 

No quadro 3, a seguir, podemos observar o perfil dos entrevistados, cujos nomes foram 

substituídos por códigos, a fim de se garantir a confidencialidade. 

 

Quadro 3 – Perfil dos Entrevistados 

Código Gênero Idade Posição 
Tempo na 

Liderança 

Tempo 

com equipe 

atual 

Equipe 

Direta 

Equipe 

Total 

L1 Feminino 44 Head de Marketing 20 anos 3 anos 4 26 

L2 Feminino 38 Diretora de RH 12 anos 8 anos 5 38 

L3 Feminino 43 Diretora de RH 13 anos 2 anos 8 17 

L4 Feminino 43 Gerente de Seleção e 
Treinamento 

11 anos 2 anos 5 30 

L5 Feminino 40 CEO 10 anos 4 anos 8 14 

L6 Masculino 42 CFO 12 anos 5 anos 5 40 

L7 Feminino 35 Gerente de Customer Success 3 anos 1,5 anos 4 4 

L8 Feminino 41 Diretora de Engenharia 15 anos 10 anos 7 33 

L9 Masculino 37 Diretor Financeiro 13 anos 3 anos 9 160 

L10 Masculino 30 CEO 7 anos 1 ano 1 18 

L11 Masculino 32 Gerente de Operações 7 anos 1 ano 7 300 

L12 Masculino 32 Gerente Regional 7 anos 2 anos 20 300 

Fonte: A autora. 

  

3.5 Coleta de Dados  
 

De acordo com um roteiro das entrevistas semiestruturadas, foram coletados os dados 

que foram analisados posteriormente. Para construção do roteiro, foi necessária uma validação, 

prévia, das perguntas, que foi feita diretamente com os primeiros entrevistados. De acordo com 

o que era ouvido nas entrevistas, perguntas foram adicionadas, para que elas pudessem captar 

as informações essenciais e relevantes à análise (GIL, 2008).   
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Creswell (2007) recomenda que a entrevista comece com perguntas abertas, gerais sobre 

os pré-requisitos e a demografia desse participante, para depois, partirmos para as perguntas 

específicas sobre o assunto, sendo relevante usar o referencial teórico abordado nessa pesquisa. 

Com isso, fica evidente que a forma como o pesquisador compõe as questões, abertas ou 

fechadas, e a forma de condução da entrevista, deixando o entrevistado o mais à vontade 

possível, faz com que a exploração dos dados trazidos seja ainda mais relevante para os 

objetivos propostos (GIL, 2008).  

O roteiro inicial seguiu a seguinte estrutura de perguntas, e pode ser visto no Apêndice 

1 deste trabalho:  

a) Bloco 1: Perguntas referentes ao pré-requisito desse participante e ao início da 

adaptação a pandemia;   

b) Bloco 2: Perguntas referentes à adaptação ao novo formato, aos impactos e às 

dificuldades da liderança, do que sentiu falta e como lidou com as mudanças;  

c) Bloco 3: Perspectivas para o futuro e mudanças efetivas na liderança e na 

organização.  

Após 4 entrevistas serem realizadas, foi necessária a inclusão de novas perguntas que 

pudessem aprofundar, ainda mais, o que estava sendo trazido, de forma consistente pelos 

entrevistados. Chegando, assim, à segunda versão do roteiro de entrevistas, encontrado no 

Apêndice 2, deste trabalho.  

Diante do cenário de pandemia pela COVID-19, no mundo todo e, por consequência, 

das restrições de contato pessoal, as entrevistas foram realizadas individualmente, em modo 

virtual, síncrona, pelo aplicativo de conferências Zoom, e tiveram uma duração média de 45 

minutos, sendo gravadas no mesmo momento.  

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas para que fossem usadas na narrativa 

dessa pesquisa. No início de cada entrevista, foi feita uma abordagem sobre o tema que iriamos 

discorrer, e capturado o consentimento para sua gravação. Depois, seguíamos para as perguntas 

demográficas e de perfil para, assim, se criar um ambiente descontraído, tornando a abertura de 

respostas do entrevistado mais propícia.  

 

3.6 Etapas para análise dos dados 
 

Nessa fase, foi realizada uma análise interpretativa dos dados, identificando temas com 

as falas dos entrevistados, a fim de se trazer um conteúdo significativo para a interpretação dos 
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dados. Sendo assim, para identificar as mudanças na forma de liderar e suas consequências em 

tempo de pandemia, optamos por uma metodologia de análise temática.  

Utilizando a abordagem prática de Lester, Cho, Lochmiller (2020), seguimos de forma 

sistemática, as fases sugeridas da 1 à fase 6, para construir uma base sólida de informações, que 

estão descritas, de forma resumida, a seguir. 

a) Fase 1: Preparação e organização dos dados para análise. Nessa etapa, os dados 

foram organizados em pastas no computador, o que possibilitou o acesso fácil às 

gravações, por nome do entrevistado, como também, ao roteiro de entrevistas, à 

medida que foi sendo utilizado.  

b) Fase 2: Transcrição dos dados. Após a gravação de cada entrevista, foi realizada a 

transcrição de todas as falas de forma literal, sem interferências, e, posteriormente, 

houve uma conferência de dados, para se garantir que as informações estavam 

condizentes com o áudio da entrevista.  

c) Fase 3: Familiarização com os dados. A familiarização com os dados aconteceu, 

simultaneamente, a conferência de dados, para garantir que o ponto de saturação 

estava sendo observado. A cada 4 entrevistas realizadas, havia a familiarização com 

os dados já coletados, para posterior ajustes e cumprimento da técnica.  

d) Fase 4: Memorando os dados. Foram realizados resumos sobre as reflexões iniciais 

que os dados traziam, e possíveis interpretações futuras, que puderam ser 

observadas, bem como verificar possíveis vieses, a fim de se facilitar o início da 

codificação dos dados. Além disso, nessa etapa, houve a transposição dos dados da 

transcrição em Word para uma planilha em Excel, separando fala a fala de cada 

parágrafo das entrevistas, de modo que a codificação ficasse mais fluída.  

e) Fase 5: Codificando os dados. Nessa etapa, a análise dos dados foi iniciada, 

entrando em contato com cada linha dita por cada entrevistado. Um código é 

simplesmente uma palavra ou frase curta e descritiva, que atribui sentido aos dados 

relacionados de interesse do pesquisador (LESTER, CHO, LOCHMILLER, 2020). 

Nessa etapa, a análise ainda é aberta, ou seja, não há a necessidade de se ter um 

aprofundamento com a teoria. Foi possível identificar mais de 200 tipos de 

pequenos frases-resumo (códigos), que davam significados às mensagens dos 

entrevistados, e que posteriormente, foram categorizadas para encontrar 

similaridades ou diferentes perspectivas.  

f) Fase 6: Mudança de códigos para categorias, de categorias para temas. Nessa etapa, 

é necessário ir para um estágio mais avançado do processo analítico. Nesse 
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momento, a análise é de como relacionar os códigos e nomear possíveis categorias 

para estudo. Individualmente, os códigos não descrevem a história, sendo assim, o 

método de categorias vai nos direcionar àquilo que se inter-relacionam ou 

contrastam uns com os outros (LESTER, CHO, LOCHMILLER, 2020). 

Utilizando a perspectiva dos autores em sua proposta de análise, optei por identificar 

como categorias e suas subcategorias, a fim de facilitar o entendimento da narrativa, ampliar o 

conceito e preservar o nível de abstração necessário para a pesquisa.  

Sendo assim, a partir dos 200 códigos, 15 subcategorias foram identificadas e, 

posteriormente, classificadas em 3 categorias. Os itens que fizeram ligação direta com a 

pergunta de pesquisa, e que por isso, entraram para a fase de categorização estão descritos no 

quadro 4, abaixo, onde também se encontram os nomes das subcategorias. 

 
Quadro 4 - Categorias e subcategorias da análise temática. 

Categorias Subcategorias 
1. Adaptação a Gestão Remota Comunicação durante home office 

Práticas de home office 
2. Desafios para a Liderança Gestão emocional da equipe 

Idade e o mundo digital 
Cultura organizacional 
Filhos em casa 
Produtividade 
Acompanhamento da equipe 
Novas competências de liderança 
Relacionamento 
Processos de gestão 

3. Visão para o futuro Novas competências de liderança 
Ganhos financeiros 
Segurança de dados 
Perspectiva do home office e suas mudanças 

Fonte: A autora. 
 

Após a escolha do nome da subcategoria, Lester, Cho, Lochmiller (2020), recomendam 

que seja realizado um agrupamento das mesmas, para que sejam criados temas relevantes, que 

descrevam as observações para responder à pergunta de pesquisa. Nessa pesquisa, isso 

envolveu analisar cada uma delas, a partir de suas semelhanças e também, de uma análise do 

que seria relevante. 

Os temas foram alinhados aos conceitos do estudo realizado, e também, às possíveis 

complementariedades que os entrevistados trouxeram para essa pesquisa e foram, então, 
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denominados como categorias, para se facilitar o entendimento. As categorias que serão 

apresentadas ao longo da análise desse estudo são: 

a) Categoria 1 – Adaptação à gestão remota: são abordados os principais impactos 

iniciais de uma mudança para a gestão remota, logo no início do anúncio da pandemia 

no Brasil. A reação e a adaptação dentro de cada organização. Os líderes e a equipe 

precisaram mudar sua forma de trabalhar, de forma brusca, para um trabalho remoto, 

seguindo os protocolos de distanciamento social;  

b) Categoria 2 – Desafios para a liderança: as preocupações e os problemas vivenciados 

pelos líderes ao longo do percurso da pandemia são aqui identificados. À medida que 

se vivia uma nova perspectiva de gestão, situações foram emergindo no dia a dia, a 

respeito de como estava se exercendo a liderança e de que maneira os líderes e a 

equipe reagiram a cada uma delas.  

c) Categoria 3 – Visão para o futuro: foram dispostas as percepções para o futuro da 

liderança, os ganhos já percebidos durante essa mudança para o trabalho remoto, e 

como o home office pode ser pensado para o futuro.   

As categorias e subcategorias mencionadas acima serão exploradas, em profundidade, 

durante a apresentação e análise dos resultados.   
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Nessa seção, serão apresentados os resultados de acordo com o conteúdo obtido através 

das entrevistas realizadas, e da análise temática descrita anteriormente. No discorrer da 

apresentação, serão selecionadas as respostas dos próprios líderes como forma de ilustrar e 

associar aos temas identificados, agregando profundidade e realidade aos dados obtidos.  

Serão consideradas, aqui, informações relacionadas à rotina de gestão desses líderes e 

aos impactos que sofreram, às barreiras pós-mudança para gestão remota, e por fim, quais os 

benefícios que eles puderam constatar nessa nova jornada da liderança, durante o ano de 2020.  

 

4.1 Perfil dos Líderes Entrevistados 
 

Os líderes entrevistados contam com vasta experiência em suas posições, e 

consequentemente, com o papel de liderança, tendo uma média de 10 anos de experiência na 

gestão de equipes, e assim, uma bagagem expressiva de conhecimento e rotinas de liderança e 

gestão desenvolvidas ao longo desse tempo.  

Os entrevistados lideram, em média, uma equipe direta de 7 pessoas. É importante 

ressaltar, também, que são líderes que ocupam altas posições hierárquicas, como por exemplo, 

diretores, ou seja, profissionais que já lideram outros líderes dentro da estrutura de hierarquia 

nas empresas nas quais trabalham. Portanto, em sua equipe direta, os liderados também são 

líderes de outras pessoas.  

Os entrevistados se encontram em diferentes setores de mercado, como bancário, de 

tecnologia, industrial e do agronegócio. O tamanho das empresas onde os entrevistados 

trabalham varia de 60 a 16 mil funcionários no total.  

 

4.2 Apresentação dos Resultados  
 

Os resultados serão apresentados descrevendo a narrativa vivida pelos entrevistados 

antes da pandemia, durante as mudanças e depois da mudança, efetiva, para a gestão remota. A 

fim de facilitar a sequência da descrição, a apresentação se dará em 3 categorias, considerando 

a narrativa temporal.  

A apresentação de resultados será iniciada com a adaptação à gestão remota, 

descrevendo como foi a reação ao inesperado da pandemia e seus impactos na liderança. Em 

seguida, são apresentados os desafios percebidos pela liderança ao longo do tempo, suas 

principais preocupações, como relacionamento, acompanhamento, produtividade e os filhos em 
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casa. Finalmente, os relatos dos líderes sobre os aprendizados para o futuro, reflexões e ações 

frente às mudanças que seguirão a partir da gestão remota.  

 

4.2.1 Categoria: Adaptação à Gestão Remota – Home Office 
 

A primeira categoria, adaptação à gestão remota trata como o distanciamento social 

impactou a vida diária e como a comunicação foi realizada e recebida tanto pelos líderes, como 

pelos liderados. A categoria foi dividida como demonstrado no quadro 5, abaixo.  

 

Quadro 5 – Categoria 1 e suas subcategorias 

 
Fonte: A autora. 

 

A mudança do local de trabalho do escritório para o home office foi uma mudança brusca 

no planejamento do dia a dia desses líderes, que apontaram a necessidade de se ter resiliência 

para lidarem com o novo, e com a distância de suas equipes.  

 
Eu acho que foi um momento bem difícil, de bastante apreensão por parte de todo 
mundo, porque a gente ficou muito receoso de perda de performance, de aparecerem 
problemas e a gente não conseguir ver, porque não tá presente, tudo mais e tal. Então, 
foi o primeiro momento de ansiedade (L6, 5 reportes diretos). 
 
Foi um choque, mesmo, das pessoas, porque a gente foi pro home office, mudou um 
monte de ritual, adicionou um monte de tarefa e assim, acaba dando um impacto 
grande. Agora, depois de um certo período, que agora a gente já passou, né, tá todo 
mundo bem… eu acho que bem mais confortável em trabalhar remotamente (L10, 1 
reporte direto). 
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Um aspecto importante foi que as empresas tiveram que se reorganizar para ajudar os 

profissionais a se adaptarem melhor ao trabalho remoto, na sua nova rotina imposta pela 

pandemia.  

Entretanto, os relatos sobre como essa adaptação se deu mostraram aos líderes que a 

equipe já tinha vontade de trabalhar em home office, só que não nas condições impostas pela 

Covid-19. Mesmo diante de um contexto difícil, percebem-se aspectos positivos em relação a 

experimentar essa nova situação de home office, conforme relato abaixo:  
 

A galera que não tinha essa estrutura, amou, porque era justamente designer, redator, 
a galera que queria paz e sossego mesmo e que, meu, tinha uma menina lá que morava 
em Suzano e ela ia para o Brooklin. Eles amaram, amaram, amaram, amaram. Mas 
não foi só o marketing, todo mundo na empresa gostou, todo mundo adotou. Então, a 
empresa liberou os notebooks para todo mundo. A própria diretoria, que tratava esse 
assunto como proibido, os founders tratavam esse assunto como proibido e de repente, 
falaram: “A gente falou que isso aqui nunca ia acontecer, mas a gente estava errado. 
Isso pode acontecer…”. Assim, espera-se dar uma mantida… pelo menos, até onde 
eu sei, agora eu já não sei como tá, mas até um mês atrás, a ideia era manter e estender 
pelo menos, até o final do ano, mesmo. Depois, pela pesquisa que o RH fez, manter 
híbrido. Então, sei lá, duas vezes por semana… duas no escritório e três remoto. E aí, 
o remoto sendo onde você quiser, né? Hoje, é remoto, eu quero trabalhar no interior, 
vou pra praia, não sei onde […] (L1, 4 reportes diretos). 

 

L6 (5 reportes diretos) afirma que antes da pandemia a chance de haver home office era 

muito distante, nunca havia sido discutida uma política sobre essa forma de trabalho e essa 

possibilidade não era, sequer, mencionada na empresa: “Nunca teve política. O que tinha era 

assim, a gente tem os diretores que trabalham home office, alguns e tal, mas nunca foi… foi 

sempre pontual, assim, não é uma política: ‘Existe uma regra desenhada da empresa para 

trabalhar home office’”. 

 

4.2.2 Categoria: Desafios para a Liderança 
 

 

A segunda categoria aborda as principais preocupações dos líderes que emergiram, 

durante o percurso da pandemia, em relação a suas equipes em gestão remota.  

A comunicação, a produtividade, e o relacionamento são alguns aspectos abordados por 

eles durante esse tema, o que permitiu o entendimento do quanto as mudanças não planejadas 

requerem, da liderança, capacidades diferentes diante das incertezas do momento.  

A divisão das subcategorias está descrita no quadro 6, abaixo. 
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Quadro 6 – Categoria 2 e suas subcategorias. 

 
Fonte: A autora. 

 

Diversos entrevistados mencionam mudanças significativas no seu dia a dia, não só pela 

brusca adaptação ao novo contexto, mas também porque a pandemia trouxe, como uma 

preocupação adicional, a saúde física e mental das pessoas, que teriam que lidar com todo o seu 

trabalho em casa, muitas vezes sem recursos pessoais. 

 
O segundo momento foi o momento de ajuste, em que sentido de ajuste? Pô, esse 
troço veio pra ficar. Eu acho que já tinha ali uns 30 dias de pandemia. E aí, o quê que 
nós fizemos? “Gente, quem não tiver cadeira de escritório em casa, vai no escritório, 
busca a cadeira e leva. Quem não tiver esse suportezinho de pé, que a gente por assim, 
para o pé não ficar pendurado, pega e leva” (L6, 5 reportes diretos).  

 
Quando começou, eles deram uma verba para cada funcionário para comprar uma 
mesa, uma cadeira, mandaram monitores extras para quem quisesse, era só pedir. 
Então assim, a gente estava ok, aí era o que eu tava te falando, o primeiro processo é: 
como é que eu me adapto a eu pessoalmente trabalhar em casa? Depois, o segundo 
era: como é que eu faço esse trabalho que eu fazia antes no escritório de casa? (L7, 4 
reporte diretos). 
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A pandemia exigiu, dos líderes, respostas específicas quanto à gestão emocional, um 

fator relevante do desafio encontrado pelos líderes. Além de terem que lidar com sua própria 

acomodação para o trabalho remoto, os gestores ainda estavam preocupados com a estabilidade 

emocional da equipe. O relato abaixo ilustra o quanto essa preocupação ocupou a agenda desses 

líderes.  

 
[...] muita gente com crise de ansiedade, muita gente com dificuldade de conciliar o 
trabalho com o filho em casa. A gente tem um grupo de mães da empresa, a queixa 
do grupo de mães era de quase estavam ficando loucas com os filhos, pedindo ajuda 
de como que lidava com toda essa situação. Então, foi um começo bem tumultuado. 
Hoje, eu diria que está mais estável, porque as pessoas estão conseguindo separar mais 
essa coisa da vida pessoal com o trabalho. Uma das ações que nós tomamos também, 
porque assim como dentro da minha equipe, eu percebi que estava essa ansiedade, a 
gente percebeu que poderia estar acontecendo em outras Diretorias e aí, os outros 
diretores começaram a fazer ações, também. Então, tiveram ações de diretores indo 
na casa das pessoas, dando um tchau no portão, só para ter um tipo de conexão e a 
gente criou um processo chamado Hora do Presidente, então, a cada 15 dias, o 
presidente e a vice-presidente faziam uma hora de live com toda a empresa também, 
falando com toda a empresa, falando dos cuidados que a empresa estava tendo em 
relação a covid, em relação ao trabalho em casa (L2, 5 reportes diretos). 
 
No começo, as pessoas estavam muito assustadas, então, elas ficaram preocupadas, 
no sentido de perda de emprego, no sentido da doença em si, como lidar, e na questão 
de como que elas iam conseguir desenrolar o trabalho nesse novo formato. Então, as 
pessoas estavam bem ansiosas, pelo menos, da minha equipe e aí, nesse momento, o 
que eu fiz? Eu mesma reservei uma hora na minha agenda, semanalmente, para me 
encontrar com 100% da equipe. Quando eu vi que a coisa já estava mais acomodada, 
dai, eu deixei com as próprias gestoras e sai de cena. Não faço mais isso (L3, 8 reportes 
diretos). 
 

Além disso, o relato de L12, revela que a saúde mental foi uma preocupação constante, 

e que isso pode afetar a motivação no trabalho:  

 
Eu vi assim, oscilação de engajamento ou de motivação com o trabalho por conta de 
questões pessoais, assim, ou muito cansaço, porque a rotina tá muito pesada, a gente 
vê pessoas um pouquinho mais depressivas, porque estavam sozinhas, enfim, e porque 
é difícil… então, eu vi essa oscilação, não chegou a impactar em performance, nem 
em nada disso, mas você vê que a oscilação de humor, de tensão ao longo dos dias da 
semana muda bastante (L12, 7 reportes diretos). 
 

Preocupados em manter uma comunicação cuidadosa, pensando no bem-estar e no 

respaldo para seus funcionários, líderes estavam mais atentos às necessidades de cada um, 

mostrando-se o mais próximo da equipe possível, mesmo fazendo todos os contatos de forma 

online: 

 
Antes na reunião, eu já ia direto pro que tava na pauta, o que vocês têm que fazer, do 
que vocês precisam, que decisão a gente tem que tomar. Mas durante a pandemia, eu 
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não fui assim, eu começava sempre assim: “Como é que vocês estão? Como é que 
vocês estão se sentindo? Tá tudo bem? Como é que tá fulano? Conta, cadê a filha?”, 
teve uma funcionária minha que ficou grávida no meio da pandemia, eu falava: “Vã, 
levanta, quero ver o barrigão”, então eu fui muito mais sensível. Não quer dizer que 
eu não seja uma pessoa sensível, mas eu fiquei muito mais atenta a isso, muito mais 
atenta (L3, 8 reportes diretos). 
 
[...] eu tenho notado bastante diferença, quando você começa uma reunião, ou às 
vezes, você marca uma reunião não para falar de trabalho, mas tipo, marca assim: 
“Deixa eu ver como é que você tá, tá tudo bem? Vamos falar de você, vamos falar das 
pessoas”, isso traz uma energia enorme e isso também é uma das coisas […] (L9, 9 
reportes diretos). 
 

O apoio da empresa aos funcionários, disponibilizando recursos e ferramentas para que 

o líder pudesse oferecer algum conforto físico e emocional é relatado abaixo: 

 
[...] primeiro, reforçando a posição de liderança desses meus diretos, estar perto, a 
gente brincava dos cafezinhos virtuais, então intensificar esse contato para a gente 
poder agendar se necessário essa pessoa. A empresa possui uma estrutura 
superbacana, um monte de atividade online, well being, teve yoga, mindfulness, 
palestra sobre gestão de estresse e de emoção, então também motivando um pouco as 
ferramentas que a gente tinha ali no dia a dia. Quando a gente vê uma questão de 
cansaço e agora, até foi formalizado, mas assim, falava: “Tira um dia”, sabe? “Tira a 
tarde”, assim, faz a gestão da sua energia também, porque não é saudável, né? (L4, 5 
reportes diretos). 
 
[...] as instruções globais que a gente tinha como gerentes, era: “Não é o momento de 
você cobrar a sua equipe, porque eles já estão sendo cobrados na vida pessoal deles, 
nessa mudança que eles tiveram que fazer de uma forma tão forte, tão abrupta, que se 
você põe um outro fator aí de cobrança e de pressão, o risco da gente ter taxa de 
burnout altíssimas durante e pós pandemia é muito alta, então, segura a onda, deixa 
cada um tomar o tempo que precisar” (L7, 4 reportes diretos). 

 

Os entrevistados relatam as dificuldades que algumas pessoas da equipe tiveram na 

adaptação ao home office, que demanda destreza digital. Um líder entrevistado atribui a 

dificuldade de adaptação às ferramentas digitais à idade, segundo ele, funcionários mais velhos 

demonstraram maior dificuldade.  

O relato abaixo ilustra como alguns funcionários, de fato, não conseguiram trabalhar 

remotamente: 

 
[...] embora eu reconheça que têm líderes que são mais velhos, que não foram 
alfabetizados no mundo digital, adaptados, conseguiram se adaptar, mas eu acho que 
tiveram pessoas que sofreram muito, porque não tinham a destreza de lidar. Porque 
não é só reunião, por exemplo, você tem Trello, você tem Teams, você tem uma série 
de recursos que te ajudam a fazer gestão de projetos, gestão de atividades com o teu 
time a distância, que quem talvez estão mais abertos para isso são os mais jovens, que 
meio que conseguem trabalhar dentro desse ambiente de uma forma muito rápida, 
muito fácil, num ambiente mais colaborativo. Por exemplo, tenho um gerente que ele 



 53 

tem 59, ele não conseguiu, ele não ficou em casa e foi pro escritório absolutamente 
todos os dias (L3, 8 reportes diretos). 
 
Principalmente, aqueles mais antigos de casa, que eram acostumados a ir todos os dias 
bater o ponto. Eu tive gerente que falou: “Eu não consigo trabalhar em casa, eu não 
sou produtivo em casa, me volta pro presencial, senão, eu não vou conseguir entregar 
nada”. E teve… eu tive caso de gerente que se afastou por não conseguir trabalhar em 
casa (L11, 20 reportes diretos). 
 

Por outro lado, L5 acredita que as pessoas mais velhas valorizam mais os contatos 
pessoais: 

 
Eu acho que tem a ver com o mindset, assim, como as pessoas pensam. Embora seja 
legal, às vezes, a gente estar junto e tal, mas não para o dia a dia, não pra rotina. Pra 
rotina, não necessariamente… a gente, na minha geração, a gente precisa estrar mais 
para resolver as coisas, elas resolvem mais facilmente pelo telefone, mesmo (L5, 8 
reportes diretos). 

 

Nesse contexto das diferenças de idades, há uma discrepância na mentalidade das 

pessoas quanto à habilidade em lidar com tecnologia, porém independente da idade delas. Pude 

ver isso no relato abaixo de L11 (20 reportes diretos), em que ele entende que a influência é 

mais da velocidade de adaptação do que da idade das pessoas. 

 
Mas não é nem questão de idade, também, eu acho que é um espírito jovem da coisa. 
Hoje eu tava falando com outro sócio, ele é bem mais velho, eu tenho um sócio bem 
mais velho, também, na agência e ele também é sócio de outras empresas que são 
mais velhas, com perfil de colaboradores mais velhos também e com um modelo de 
trabalho mais tradicional, eles estão super se adaptando, estão transformando todos os 
processos digitalmente, virando digital, né, então acho que também é uma questão da 
disponibilidade e da vontade de querer fazer essa mudança, né? (L11, 20 reportes 
diretos). 

 

Além dos desafios relacionados à gestão emocional da equipe, e à idade das pessoas 

frente à tecnologia, os líderes mencionam suas preocupações em manter a cultura 

organizacional com a gestão a distância. Manter símbolos importantes da cultura dentro de um 

local físico da empresa e de rituais, que faziam parte do dia a dia presencial. Esse tema é relatado 

como sendo de extrema importância para essa camada de liderança, que influencia toda a 

organização. 

 
E cada negócio tem a sua cultura. Você imagina que você trouxe o colaborador pra 
trabalhar com você e ele mora, realmente, em Miami, sei lá, tá tudo bem. Enquanto 
ele não vier, não pisar no seu negócio, físico, no prédio, falar assim: “Tá, entendi”. E 
a empresa recebeu gente pra trabalhar, inclusive, no comitê executivo que não foi na 
empresa, não pisou na empresa e cometeu diversos deslizes, porque vinha com a 
cabeça do espaço físico anterior (L1, 4 reportes diretos). 
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A ideia de uma política de home office como algo mais estruturado – uma adaptação 

sem a influência de uma pandemia, em que tudo estava programado para se manter a 

concentração do trabalhador remoto, e o recebimento do apoio e dos recursos para que a pessoa 

pudesse estar totalmente conectada ao trabalho, mesmo fora do escritório – se tornou fora da 

realidade.  

Estar conectado ao trabalho, e ao mesmo tempo, ter que dar conta dos filhos em casa foi 

um dos temas que os gestores perceberam e demonstraram sensibilidade. O impacto na 

produtividade foi percebido, e eles tiveram que reagir.  

Nos relatos, podemos perceber que houve uma sobrecarga de trabalho, no início, com 

acúmulo das funções de casa com as do trabalho. Percebe-se que essa carga foi sendo mais 

absorvida pelas mães, e que isso se tornou pauta de reuniões para as adaptações dos líderes com 

seus times.  

  
Teve bastante diferença. As mães, claramente, tiveram muita dificuldade, porque elas 
tiveram que administrar muitas coisas que eu vi claramente que tiraram elas do eixo, 
tá? Então assim… engraçado, como eu te falei, né, eu tenho três mães, uma dessas 
mães tem uma estrutura que a suporta, então ela tem a mãe e ela tem uma empregada. 
As outras duas não tinham, né? E assim, no início, que não dava pra contar com mãe, 
com apoio e tal, mesmo quando a gente estava em isolamento, as três estavam 
sentindo igualmente, vamos dizer assim. Eu acho que foi isso, acho o que mais 
prejudicou a produtividade do meu time foram as pessoas que tinham filhos pequenos. 
Eu acho que foi isso. O restante do time trabalhou bem a distância (L3, 8 reportes 
diretos). 

 
Então, quem tem filho, eu vejo que se adaptou, se organizou dentro de casa. Eu 
mesma, no começo, fiquei muito, muito estressada, porque tinha que dar comida, aí, 
não tinha tempo, aí, às vezes, esquentava comida, aí não sobrava tempo pra comer, 
enfim, umas coisas assim… aí, como eu moro perto da minha mãe, um dia ela me viu: 
“Você vai ter um ataque, o que é isso? Como eu te ajudo?” “Faz comida, é só isso que 
eu preciso”, porque assim, fazer comida, esquentar comida, gerenciar os três e mais a 
rotina não dá, assim, ou eu como, ou faço comida, não dá… os dois não cabem (L4, 
5 reportes diretos). 
 

Alguns gestores demonstraram grande empatia em relação aos desafios enfrentados por 

funcionários com filhos pequenos, percebendo que precisavam, então, fazer ajustes à rotina 

deles, para poder acomodar toda essa dificuldade percebida. 
 

E assim, eu comecei a fazer algumas videoconferências com elas e eu percebia que de 
repente, o vídeo ficava preto e uma barulheira e aí, eu falei: “Gente, o que tá 
acontecendo? Abre o vídeo”, aí o menino tá pulando em cima da mãe, tá: “mamãe, 
mamãe, mamãe, muda a televisão, não sei o que…”, e a gente começou a notar que 
por exemplo, no caso da coordenadora de crédito, não adiantava eu querer falar com 
ela de manhã, porque de manhã, eu acho que é a hora em que o menino dela, estava 
mais presente […]. Então, esse tipo de ajuste aconteceu na empresa inteira, a liderada 
a mesma coisa, ela não tinha com quem deixar o filho de manhã. À tarde, a mãe podia 
ficar com o filho, então a gente foi ajustando essas rotinas de trabalho aí de todo 
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mundo, a gente começou a perceber e no começo, isso gerou um desconforto que tinha 
gente que começava a movimentar e-mail, mensagem, respostas e tal um pouco mais 
tarde. E no começo, pensava: pô, o cara tá em casa, tá folgado, tá acordando às 9 horas 
da manhã e tá começando a responder os e-mails às 10 (L6, 5 reportes diretos). 

 
 

L8 (7 reportes diretos) relata a sua experiência pessoal com os filhos em casa, exaltando 

a situação dela como um privilégio de ter um marido que ajudou nessa fase dos filhos em casa 

e eles dois trabalhando, e que assim, a produtividade poderia ser mais bem organizada para 

todos, como declara abaixo: 

 
Em casa, por exemplo, eu tenho uma facilidade, porque o meu marido também sempre 
foi muito trabalhador, muito batalhador e assim, a gente sempre se ajudou muito, 
então ora, ele tava fora, teve que ficar fora por um período, e aí eu fico em casa sozinha 
com as minhas duas filhas e ele entende quando eu tenho que trabalhar muito, então 
a gente se entende muito nesse lado.  

    

Mais um desafio enfrentado pelos entrevistados diz respeito à produtividade dos 

liderados. O líder L6 (5 reportes diretos), por exemplo, fala sobre as expectativas de que as 

pessoas produzem como se estivessem no escritório: “Eu acho que nas primeiras semanas, tinha 

aquela coisa: ‘Pô, fez a VPN, a VPN não funciona’, o cara tá lá no prazo de fechamento, a 

internet de casa não funciona, o laptop trava, então, o laptop é lento, aí tem que ter período de 

adaptação”. 

 
[...] tem algumas pessoas do time dele que não estão sabendo lidar, que talvez, você, 
na teoria pensaria: o cara vai ser mais produtivo em casa, porque não tem distração. 
E tá sendo o contrário, eles estão entregando muito menos do que eles entregavam no 
escritório. E aí, qual que é o agravante? É que esses times não estavam acostumados, 
na sua grande maioria, no Brasil, pelo menos, a fazer essas reuniões one-to-one. Eu 
perguntei para o meu irmão, ele não tem reunião marcada no calendário com o chefe 
dele, ele nunca fala com o chefe dele, ele só fala com o chefe dele quando dá problema 
(L7, 4 reportes). 
 

Outra barreira à produtividade, diz respeito aos acordos em relação às entregas de 

trabalho. Relatos abaixo ilustram que durante o trabalho em home office, foi mais perceptivo 

saber se a pessoa estava entregando o acordado, ou não. Entretanto, tiveram perspectivas 

positivas e negativas ao que foi relatado sobre o nível de produtividade, estando a distância: 

 
Teve gente que ficou com medo de perder o emprego, teve gente que o trabalho já era 
meia-boca mesmo, e apareceu esse meia-boca na pandemia, no home office, porque a 
pessoa não tinha em quem escorar, não tinha para quem pedir socorro, é meio que 
cada um por si e tal, e aí, o trabalho… aí, o meia-boca aparece ruim, né, dá ruim (L6, 
5 reportes diretos). 
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Eu acho que a questão do trabalho remoto é uma coisa interessante que ele expõe 
muito as pessoas para o bem e para o mal. Então, eu acho que um dos pontos assim, 
que a gente começa a ver é que é impossível mascarar a improdutividade no trabalho 
remoto, porque é tudo baseado na entrega. Então, é binário. É entregou, sim ou 
entregou não. Não tem mais aquela discussão de: “Estou fazendo, estou 
acompanhando”, né? Então, isso melhorou bastante e a gente vê que as pessoas se 
tornaram mais produtivas até porque elas sabem que os colegas também (L10, 1 
reporte direto). 
 

L10 (1 reporte direto) evidenciou melhoras na produtividade, percebendo que a equipe 

pode ser produtiva estando em casa, tendo as condições favoráveis pra isso. 

 
[...] a gente tem todos os indicadores, a gente viu que a nossa produtividade tá muito 
maior, a gente tem muito mais entregas, até porque a gente reduziu drasticamente, no 
trabalho remoto, alguns desperdícios de tempo, então, algumas questões de 
deslocamento, de conversas além do limite saudável dentro do escritório e assim por 
diante. E é tudo baseado na entrega, então a gente também tem uma certeza de que a 
tarefa foi executada. Então, isso nos deu uma visão de que está mais produtivo, mesmo 
(L10, 1 reporte direto). 
 

Corroborando o relato acima, L11 (20 reportes diretos) conseguiu, em pouco tempo, 

mensurar os ganhos diretos que sua equipe conseguiu fazer. 

 
Então, ele consegue estar mais focado, porque ele marca uma consultoria, faz por 
vídeo, termina, ele já pode marcar outra na sequência, ele não tem esse intervalo de 
deslocamento, né? E isso, automaticamente, melhorou o nosso resultado, porque 
quando a gente olha hoje, a gente conseguiu crescer, basicamente, 45%, assim, 
resultado quando a gente olha de produtividade por gerente, média, né? Porque a gente 
começou a ter mais intensidade na atividade comercial e automaticamente, o momento 
também econômico favoreceu os bancos, do cliente não querer gastar o dinheiro. Mas 
de certa forma, ele poderia levar para qualquer outro banco, ele traz pra gente, porque 
a gente teve essa proximidade (L11, 20 reportes diretos). 
 

A percepção do gestor é de que existe uma flexibilidade maior na rotina quando a equipe 

está em home office. Ao mesmo tempo, ele percebe que a autonomia de cada pessoa frente a 

seu trabalho, nesse cenário, é uma característica necessária ao indivíduo, para que o 

autocontrole e a produtividade se mantenham a longo prazo. O relato abaixo exemplifica esse 

olhar para a gestão flexível dos horários. 
 

[...] o fato da pessoa não estar embaixo dos seus olhos não vai fazer você ter mais ou 
ter menos resultado. E tem um ponto que eu vejo também, Ju, que é assim, não dá pra 
gente se iludir de achar que o nosso profissional em casa tá trabalhando arduamente 
as oito horas, porque ele sai, ele vai fazer o almoço, ele tem filho que tá em casa, 
então, ele vai dar uma atenção aqui, às vezes, uma hora de almoço dele vira uma hora 
e meia. Às vezes, ele acaba desligando o computador mais cedo, porque tem um filho 
que tá chorando, porque tem o marido em casa que precisa usar o computador para 
uma reunião… então, eu percebo que o profissional não tá cumprindo a jornada na 
integra. Às vezes, tá até fazendo mais, também, mas às vezes, tá fazendo menos. Só 
que o tempo que ele está ali, ele se tornou mais produtivo, porque justamente, ele sabe 
que ele vai dedicar, sei lá… ele vai precisar fazer um pouco mais de almoço, porque 
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hoje, ele tá cozinhando em casa. No escritório, às vezes, a pessoa tava ali e tava 
batendo papo, não tava trabalhando (L11, 20 reportes diretos). 

  

Os participantes da pesquisa relatam que as equipes lideradas pelos entrevistados 

perceberam que havia benefícios para a produtividade e, também, para a sua vida pessoal, 

mesmo em meio às dificuldades de adaptação. Podemos constatar esse aspecto nos relatos 

abaixo: 

 
Eles falam que são mais produtivos, que conseguiram  fazer mais visitas, interações 
através das mídias com os clientes e conseguem ter mais concentração, porque você 
pega uma plataforma como o Rio de Janeiro, que tem lá, 50 pessoas, uma do ladinho 
da outra, um tá falando no telefone, o outro também tá falando no telefone, o da frente 
tá falando no telefone, e as pessoas, às vezes, não conseguem se concentrar, ou se 
dispersam porque vão tomar café, ou se dispersam porque vão bater papo, né? E 
quando eles estão em casa, eles estão focados (L11, 20 reportes diretos). 
 
Algumas pessoas estão muito bem com isso e vejo que estão gostando muito desse 
novo normal, porque eu consigo economizar, é o meu tempo, a cidade de São Paulo é 
um caos, eu poder ficar trabalhando em casa, eu ganho tempo, eu tô mais próximo da 
minha família, isso é superlegal, às vezes, eu posso trabalhar ainda mais no meu 
vestuário, aqui de casa… então, eu vejo que para algumas pessoas, isso, eu diria, uma 
boa parte do time a vontade com essa situação (L12, 7 reportes diretos). 

 

A subcategoria produtividade está intimamente relacionada ao acompanhamento a 

distância. Diferentes adaptações foram necessárias para que os líderes pudessem gerenciar 

atividades e entregas. O relato de L8 (7 reportes diretos) demonstra essa preocupação em 

diminuir o microgerenciamento para se tornar mais flexível: “Eu acho que a pessoa sempre teve 

uma tendência, assim, a microgerenciar e ter um pouco de dificuldade, mesmo, até em 

comunicação em dar um feedback negativo para uma pessoa, então assim. Mas também teve a 

questão da pandemia, que pra mim, potencializou alguns defeitos”.  

Em contrapartida, percebemos no relato abaixo um gestor com dificuldade em se adaptar 

ao digital, para poder acompanhar sua equipe online.  

 
Alguns gestores mais antigos têm um modelo mais tradicional, eles têm aquela coisa 
muito de comando e controle, de ter que olhar para saber como que as pessoas estão, 
ter que estar com as pessoas na frente para poder fazer uma reunião. Eu tenho 
facilidade para fazer Zoom, por exemplo, tiveram diretores, pessoas mais velhas, eu 
tenho dois diretores, o presidente e um diretor executivo são caras que assim, nem 
avaliação de desempenho, eles fazem no sistema, eu sempre tenho que imprimir e 
entregar em papel para eles fazerem (L3, 8 reportes diretos). 
 

Outro ponto mencionado, foi a quantidade de reportes que cada líder precisa gerenciar. 

Principalmente ao que se diz respeito a manter, no online, as reuniões individuais e com toda a 
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equipe, como declara L7 (4 reportes diretos): “Tem que ter uma mudança aí também, tipo, pra 

eu conseguir gerenciar pessoas remotamente, eu preciso ter menos gente embaixo de mim. Você 

vai começar a ver, aí, talvez, se as empresas quiserem investir nisso, um surgimento de camadas 

de liderança”. E como também aponta L1 (4 reportes diretos), em seu depoimento: “Mantive 

os one to one com os gestores, só. O contato dos 5 minutinhos com o time, eu perdi 

completamente. Porque eu estava tão imersa em questões de tipo: vamos sobreviver ou não? 

Então, eu falava com os gestores e muito WhatsApp com eles. Com o time, eu perdi”  

A confiança na equipe foi um tema mencionado dentro do acompanhamento do trabalho 

das pessoas do time, e está relacionada à sensação do líder de perder a maneira visual, de saber 

o que está acontecendo. A fala da entrevistada abaixo diz respeito à confiança mútua do líder, 

que confia que as pessoas farão seu melhor para garantir os resultados, e a dos liderados, que 

ao expressarem que chegaram ao limite, serão considerados: 

 
Você confiar nas pessoas do seu time, que eles estão fazendo o melhor, ali, que enfim, 
se comprometeram, eles vão entregar. E eles também terem a confiança em você que 
na hora que eles levantarem a mão, você também vai estar ali para apoiar, para escutar, 
para fazer outros acordos, enfim, qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, eu 
tento falar muito e reforçar muito para o time: “Sim, a gente precisa entregar, tem um 
monte de pressão, tem uma entrega muito desafiante, mas vocês também têm que 
levantar a mão e falar: ‘Chega, aqui não dá mais, a gente tá pedindo demais do time’”. 
O limite ali, a gente precisa que as pessoas também levantem a mão e falem qual é o 
limite. Mas para isso, precisa deixar o caminho aberto. Então, eu acho que tiveram 
gestores que sofreram isso, mas de forma geral, a gente fala bastante dos resultados, 
né? A gente se surpreendeu, assim, como organização. Primeiro, meu time, enfim, 
minha liderança direta tem pessoa sênior, e a gente tá falando, às vezes, de um 
representante, do primeiro emprego e as pessoas se surpreenderam com a performance 
dessas pessoas (L4, 5 reportes diretos). 
 

O entrevistado L11 relata que foi um desafio manter a motivação da equipe durante esse 

período de distanciamento. E para lidar com isso, buscou estimular seus funcionários com 

encontros virtuais e lembranças entregues na residência de cada um: 

 
Amanhã, por exemplo, eu mandei um kit pra casa de cada funcionário que vai ser 
reconhecido surpresa e a gente vai abrir no horário e comemorar junto, cada um com 
o seu kitzinho. Então, por exemplo, trazer esse lado motivacional das pessoas por 
vídeo, então, no começo da pandemia, eu pedi para alguns funcionários gravarem 
alguns vídeos de como eles estavam se sentindo, de como estava sendo a experiência 
e aí, nas minhas reuniões mensais eu passava isso de uma forma geral, então, tentei 
puxar muito esse lado do cuidado, da gente voltar a fazer coisas que a gente não fazia, 
de resgatar, dentro da gente, aquilo que a gente gostava (L11, 20 reportes diretos). 
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Já a entrevistada L3, sentiu que ficou mais disciplinada em realizar esses contatos 

constantes com as pessoas do time, a fim de estreitar a proximidade com eles, que antes não 

fazia com tanta frequência, mesmo estando no presencial: 

 
E aí, então o quê que mudou? Eu acho que a frequência dessas reuniões individuais, 
eu não me preocupava em fazer assim: “É uma vez por semana”, não, eu tentava, às 
vezes, no mesmo dia, passar pelo maior número de pessoas possível, que eu pudesse. 
Se eu tinha algum assunto para falar, eu tentava não falar só por WhatsApp, eu tentava 
chamar por vídeo, porque aí, eu conseguia ver o rosto, eu conseguia trazer algum 
dinamismo (L3, 8 reportes diretos). 

  

Quando perguntados sobre o que mudou para eles no dia a dia da gestão, e quais os 

principais desafios enfrentados, foi possível verificar que os líderes perceberam uma mudança 

de mentalidade. Eles precisaram buscar recursos para diminuir os desconfortos de estarem 

separados da sua equipe, de não controlarem o que estava sendo feito pelas equipes. O desafio 

de acompanhar as equipes fica ainda mais acentuado, quando nas equipes dos entrevistados há 

pessoas que também são gestores, como percebemos na fala de L2 (5 reportes diretos): “A 

equipe que toca a operação direta é uma equipe que vai ter que ter muito mais maturidade, mais 

autonomia. Se o gestor optar por contratar alguém que seja mais dependente, ele vai ter mais 

trabalho”. E também no depoimento a seguir.  
 
Você realmente construir… primeiro, fazer gestão com base em performance, 
Performance e comportamento, as duas coisas, com base em entrega, não com base 
em x, quanto tempo a pessoa tá ali, etc. Então, acho que essa é a primeira coisa… 
Micromanagement não tem mais espaço, eu acho... eu não sei se é formal a palavra, 
mas mais estruturadinhos, assim, no modelo de liderança dele, que era mais 
presencial, que tinha aquela rotina, tal, então você… de repente, tem que recriar os 
seus modelos de liderança, acho que talvez para alguns líderes tenha sido difícil. E 
tinham líderes que não, por exemplo, não acreditava em home office (L4, 5 reportes 
diretos). 
  

Os entrevistados também precisaram ficar atentos ao papel de liderança que membros 

de suas equipes exerciam, e buscaram entender como eles estavam lidando com a situação. 

Destaque para o relato também de L8 (7 reports diretos) mencionando que viu essa diferença 

de abordagem entre os diferentes gestores de equipes e como eles se adaptaram à situação de 

trabalho remoto: 
 
[...] eu vi alguns gerentes decaindo, porque de alguma forma não conseguiram, eles 
precisam microgerenciar e não conseguem fazer isso. Então, olhando a distância, eu 
tô conseguindo enxergar quem são os meus verdadeiros gerentes, também, né? E por 
outro lado, alguns coordenadores surpreenderam muito, porque estão fazendo um 
trabalho magnifico com a equipe, exatamente conseguindo e acho que o isolamento 
proporcionou isso, a liderar mais e conseguir olhar onde precisa pra poder liderar a 
equipe, assim, acho que teve esse aspecto interessante (L8, 7 reports diretos). 
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O relacionamento entre líderes e liderados foi um dos aspectos difíceis para os 

entrevistados. Encontros e desencontros dos líderes que desejaram fazer uma gestão próxima, 

mesmo estando a distância. Destaque para a criatividade de alguns líderes que proporcionaram 

novas experiências as suas equipes e que, exerceram sua liderança de formas diferentes, a partir 

desse novo cenário.  

As reuniões de equipe foram conduzidas via videoconferência, com a utilização dos 

diversos recursos que surgiram, e cujo uso foi intensificado nesse período. Os encontros formais 

de equipe foram mantidos como eram feitos antes da pandemia, como é mostrado na fala de L2 

(5 reportes diretos): “[...] para ser muito honesta, não mudou muito, tá? Então assim, o único 

ingrediente que tem é a forma, que antes a gente fazia presencial e agora, a gente faz via Zoom. 

A única diferença é essa”.   

 
Eu tinha isso antes da pandemia e eu continuo tendo esse mesmo modelo de 
governança pós-pandemia. Mas eu acho que o que mudou, além do número de reports, 
eu acho que foram duas coisas, eu fiquei muito mais atenta em não furar com as 
minhas reuniões, principalmente, no início da pandemia, o tempo que a gente ficou 
em home office, que você basicamente perde o convívio diário, eu vi a relevância de 
estar naquelas reuniões (L3, 8 reportes diretos). 
 

L5 (8 reportes diretos) também declara: “Uma vez por semana a gente vê o que tá 

acontecendo, o que tá parado, o que tá andando, para onde a gente tá indo... Tem reunião 

individual com eles, sim. Não, não é para o desenvolvimento, todos eles são trabalho, mesmo”. 

 
Eu continuo fazendo essas interações agora mais virtuais. Então, toda semana, a gente 
tem esse encontro dentro do Teams. Eu sou uma pessoa, também, que eu vejo o 
trabalho das pessoas um pouco de acordo com a energia que ele tá passando. Então, o 
cara tá mal humorado, o cara tá chateado, o cara tá feliz, eu não consigo enxergar isso 
(L9, 9 reportes diretos). 
 

Os líderes mencionaram que, embora tenham mantido a rotina de reunião de antes da 

pandemia, a interação entre as pessoas mudou e ficou mais difícil perceber e sentir pelo o que 

as pessoas estavam passando. Uma das pessoas entrevistadas, por exemplo, pedia a seus 

liderados que sempre deixassem as câmeras ligadas durante as reuniões, com a intenção de 

perceber o estado emocional de cada um.  
 

Então, com os meus diretos, eu sinto muito essa mudança… uma mudança sensível 
do comportamento deles. Da companhia, não. Acontece agora que algumas reuniões 
eram no escritório, numa sala fechada com quatro, cinco pessoas e uma ou duas 
remotas, agora, todo mundo remoto, tem uns sete ou oito que estão na tela, remotos.  
Isso eu não sinto que consumiu mais, mesmo porque eu tenho dois pontos aqui: um, 
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um cuidado de não participar ou não entrar em rotinas de reuniões além do necessário; 
e eu tenho organizado o time de forma que nós nos representemos, não estejamos 
todos na mesma reunião, não há necessidade (L12, 7 reportes diretos). 
 
E eu falei assim: “Primeira regra, sempre com o vídeo aberto. Ninguém faz reunião 
sem câmera”, porque em alguns casos de alguns colaboradores, a gente mandava chip 
de internet, assim, pra pessoa melhorar, falava: “Gente, só com vídeo, só com vídeo”, 
se tá ruim, usa FaceTime, usa WhatsApp vídeo, alguma coisa, mas só com vídeo (L1, 
4 reportes diretos). 

 

Outro aspecto de relacionamento entre líder e liderados, ilustrado por L8, (7 reportes 

diretos), foi relacionado à necessidade de ter que ser ainda mais assertiva e clara quando se está 

no modo online:  

 
[...] a comunicação tem que ser muito fluida, ela tem que ser muito assertiva, digamos 
assim, porque você não tá o tempo inteiro, 8 horas por dia com a pessoa, às vezes, 
você fala uma hora com ela, só, então, as vezes, 15 minutos do dia. Então, você tem 
que ter uma comunicação mais assertiva. Acho que é um pouco disso tudo, 
planejamento, comunicação, priorização, é o conjunto da gestão, mesmo. 
 

L5 (8 reportes diretos) concorda com essa ideia, quando declara: “A gente se fala todo 

dia, tem as reuniões ordinárias, que acontecem por semana, mas a gente se fala todo dia, toda 

hora. A gente usa os squads como metodologia, mas eu falo toda hora com eles”. A falta da 

interação informal e espontânea do dia a dia, que era muito recorrente no trabalho presencial, 

foi sentida pelos líderes: 
 

[...] tem sempre a chegada na empresa era um momento assim, gostoso, se você não 
tivesse reunião logo no primeiro horário, mas às vezes, você toma café com alguém, 
você chega, se ambienta ali. Eu fazia pessoalmente, ainda fazia ginastica ali na 
empresa, então às vezes, encontrava algum colega ou do trabalho, ou mesmo do meu 
time, fazendo ginastica junto. Então, era um momento… enfim, de inteiração 
diferente do trabalho.... Tinha um café da manhã, normalmente, a gente ia marcando 
com alguém do time, então sei lá, às vezes, marcava mesmo, às vezes encontrava 
também no café da manhã, no refeitório, que tem lá, no restaurante. E aí, também: 
“Posso sentar aqui?”, conversava sei lá, sobre vida, né? Tipo, qualquer coisa. (L4, 5 
reportes diretos).  
 
Eu não consigo, eu tenho uma super dificuldade, Ju. Eu sou muito de conversa, de 
contato, de pegar, de abraçar: “Vamos ali tomar um café” “Vem cá, aquele negócio 
lá, aquela discussão do lançamento contábil…”, eu tô reaprendendo a ser gestor, né? 
Porque eu não sei ser gestor assim. Pra mim, tá sendo uma super novidade, entendeu? 
(L6, 5 reportes diretos). 

 

Interessante perceber que uma líder mencionou a dificuldade em encontrar espaço na 

agenda para algo que era tão natural quando estavam no trabalho presencial, como marcar 

atividades fora da rotina, mais para bater-papo. Essa forma de relacionamento ficou fora de 

contexto para ela: 
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E tem um pouco a ver com essa questão de estar num ambiente não muito friendly, 
digamos assim, dentro de casa, pra fazer isso, porque: “Pô, você já trabalha, você vai 
ligar para um cara, ainda, pra bater papo?”. Porque conversa sobre a área, o que tá 
acontecendo, e aí, de repente, junta e resolve uma coisa de uma outra área, então isso, 
algumas pessoas perderam, seja por uma questão familiar, seja por não ter se dado 
conta de que isso é importante, aí acha que só fazer o trabalho… não sei, as coisas que 
o escritório proporcionava, essas pessoas não conseguiram suprir na pandemia. (L8, 
7 reports diretos) 
 

A falta da interação diária e presencial fez com que os líderes tivessem que usar 

mensagens escritas. Pelo relato de L7 (4 reportes diretos) esse tipo de mensagem não estabelece 

vínculos. Já na interação por vídeo, os laços ficam mais fortes: “[...] uma coisa que eu percebi 

também, o chat por escrito serve para você resolver coisas rápidas, mas eu senti com as pessoas 

com as que eu me comuniquei mais por vídeo, eu já comecei a criar laços mais fortes do que 

com as pessoas com quem eu só escrevi alguma coisa, etc.”.   

Por outro lado, o gestor L10 (1 reporte direto) menciona a criatividade em designar um 

lugar para as conversas que, antes, aconteciam no café presencial: “A gente tem um canal que 

chama Café, que se quiser mandar qualquer besteira, bobeira, lugar e conversar, a gente entra 

nele. Então, realmente substituiu a área do cafezinho, ali”. 

Já o L12 (7 reportes diretos) colocou um ritual no início do dia com a equipe:  

 
Existem alguns rituais do tipo, todo início do dia, de mandar áudio, de um bom dia, 
mensagem do dia, como é que vocês estão? Aí, o pessoal responde, aí manda uma 
figurinha, né, manda um giff. Então, existe também essa coisa de dar uma mensagem 
todo dia, de todo mundo em algum momento se falar, ali, ter um primeiro contato: 
“Tô aqui, tô disponível” “Que bom que você tá aí, eu também tô aqui”, então existe 
uma cena, assim, toda manhã. Essa é uma outra coisa que eu sinto que foi uma 
tentativa de manter essa intimidade, né, que acaba ajudando. 
 

L11 (20 reportes diretos), relata que o relacionamento online proporcionou um 

aprendizado entre as pessoas da equipe, cada um em um local do Brasil, e durante a pandemia 

necessariamente começaram a se conhecer e trocar melhores práticas. Antes, os membros da 

equipe ficavam focados em eventos específicos. Com a possibilidade do online, as 

possibilidades de relacionamento se expandiram: 

 
Cada um tá na sua praça, cada um tá na sua cidade, então assim, era lá uma vez a cada 
semestre que tinha o workshop, que tinha uma reunião, que eles iam todos para São 
Paulo e que passavam o dia. Agora, eu faço toda semana conversas com eles. Então, 
toda semana, eu abro espaço para eles trocarem boas práticas, o que eles estão 
fazendo. Então, isso fez eles evoluírem mais em conjunto, sabe? (L11, 20 reportes 
diretos). 
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Por fim, o relacionamento entre as pessoas foi citado como forma de manter o clima 

positivo na equipe e o engajamento entre as pessoas, conforme menciona L6 (5 reportes 

diretos): 

 
As pessoas precisam se relacionar para que exista um bom clima organizacional. E se 
relacionar bem. Não que a gente não se relacione bem, a gente simplesmente não se 
relaciona mais do mesmo jeito que se relacionava antigamente, entendeu? Então, eu 
acho que isso prejudica um pouco. A gente sempre foi uma empresa muito alegre, 
muito pra cima, muito festeira e tal. E agora, tá todo mundo meio borocoxô, entendeu? 

 

A última subcategoria dos desafios para liderança diz respeito a processos de gestão. 

Frequentemente, os líderes precisam lidar com a seleção de novos profissionais, a integração 

de recém-contratados, a avaliação de desempenho, feedback, reconhecimento e desligamento, 

denominado como gestão de pessoas. Cada empresa conta com seus processos e regras 

particulares, entretanto todo líder tem o papel de realizar a gestão em sua rotina. Processos 

relacionados a pessoas podem ser impactados com uma mudança para a gestão remota, e até 

mesmo, pela necessidade de distanciamento físico, como vimos durante a pandemia.  

Todos os entrevistados tiveram que contratar pessoas novas para suas equipes, seja por 

reposição, ou por demanda nova. Na maioria dos casos, realizou-se o processo de seleção e de 

contratação totalmente online, e não se demosntrou a possibilidade de ver a pessoa 

pessoalmente. Os processos foram realizados da mesma forma que antes, a mudança foi apenas 

transformá-lo para um formato de videoconferência, como afirma L6: “Contratação tá sendo 

tudo agora online, a gente só conhece a pessoa no dia em que ela vem aqui pra trazer a carteira 

de trabalho”. E como declara, também, L11 (20 reportes diretos): “Tudo pelo WhatsApp, igual 

a gente tá fazendo aqui, validando, trouxemos, promovemos, negociamos, tudo assim. Eu tenho 

funcionários que estão trabalhando, estão há três meses dentro do escritório e não conhecem o 

gestor, ainda”. 

A gestora L3 (8 reportes diretos), percebeu que o processo seletivo todo online foi bem 

mais fácil do que ela imaginava e atribui tal facilidade à baixa idade dos candidatos. 
 
Eu vou te falar um negócio, foi muito interessante, eu não sei se e porque o perfil que 
eu contratei… são pessoas muito jovens. Eu acho que a média de idade dessa turminha 
que eu contratei deve ser de 27, 28, assim. Eles super se adaptaram, Ju, e assim, 
tiveram uma capacidade de se integrar no mundo virtual, que eu fiquei chocada. 
 

Alguns líderes perceberam que ainda estão em adaptação desse modelo a distância, e 

que isso pode ter prejudicado a produtividade nos processos seletivos. Abaixo, a gestora do RH 

de uma empresa relata: 
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Assim, o que eu percebo é que a gente teve, por exemplo, no Recrutamento e Seleção, 
quando eu colocava as pessoas e fazia um processo com dinâmica e conseguia atender 
um número maior de pessoas, agora, a gente acabou perdendo a agilidade, porque eu 
tenho que entrevistar um por vez, o tipo de competência tem que ter mais atenção, eu 
sinto que a gente sentiu dificuldade, a gente ainda tá patinando um pouco nisso (L2, 
5 reportes diretos). 

 

L6 (5 reportes diretos) percebeu uma certa dificuldade em avaliar ítens na entrevista 

online, que presencialmente parecia ser mais fácil, conforme relata: “Quando você já conhece 

a pessoa, você sabe como a pessoa age, e tal, é mais fácil. Agora, pessoas que você nem 

conhece, eu acho que a entrevista presencial já é difícil, né, ainda mais a não presencial, essa 

entrevista remota, né?”.  

Depois que o profissional é contratado, é chegada a fase de integração dele na empresa, 

onde, em algumas organizações, há um processo formal para que ele conheça a empresa, a área 

e para que se sinta, de fato, parte daquela organização. Perguntados sobre esse aspecto, os 

líderes trouxeram as seguintes experiências: 

 
A gente também costumava receber na mesa com bexiga, com balão, com um 
bilhetinho de cada uma das pessoas: “Seja bem-vindo”, né? Então, essas coisas, a 
gente não conseguiu fazer, não, embora recebemos assim, na casa das pessoas, toda 
parte de equipamento, aí a gente criou uma carta institucional, falando: “Esse é o seu 
telefone”, e o nome das pessoas de TI, do seu gestor, do RH, de não sei o que, para a 
pessoa saber quem que ela deveria procurar (L3, 8 reportes diretos). 
 

Uma das líderes que, também, estava recém-contratada na posição, e que realizou tudo 

virtualmente com a empresa, relatou que a integração dela foi diferente: 

 
[...] eu tenho focado muito em me conectar com as pessoas. Então, eu faço aí, uma 
média de umas dez reuniões de meia-hora por semana com pessoas do mundo inteiro. 
Num cenário pré-pandemia, eu não teria feito isso, eu teria conhecido mais quem 
estava ali no meu escritório, teria ficado mais amiga do pessoal ali: “Vamos almoçar”, 
não sei o que, e não teria ido para um nível de me conectar mais globalmente (L7, 4 
reportes diretos). 
 

Já L11 acredita que há perdas quando se refere a não ter uma integração presencial: 

 
Eu acho que eu vejo uma perda aqui, porque a pessoa chega e ela tá sozinha, então ela 
não consegue entender o modelo de negócio, também, como se ela estivesse 
presenciando aquilo no dia a dia. ...Então, ele precisa, às vezes, no primeiro momento, 
ter o colega do lado, escutar o colega falando com o cliente para ouvir a abordagem, 
perceber como é que esse gerente organiza o dia… e isso, eu vejo que ele demora 
mais pra conseguir chegar no mesmo nível do que alguém chegou quando presencial, 
entendeu? (L11, 20 reportes diretos). 
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L12 diz que tentou reinventar o modo de se aproximar das pessoas novas, solicitando 

um maior contato na rotina diária: 

 
[...] aquele primeiro dia, passam a ser diárias: “Todo dia eu quero falar com você no 
final do dia e ouvir como foi o seu dia”. Então, é uma busca de tentar se aproximar 
nesse sentido, mas é como eu te disse, ainda assim, é estranho, porque parece uma 
coisa meio que de terapeuta, aquela terapia que você fica falando com alguém que tá 
atrás de você, que você vai contando tudo da sua vida e aí, você fala: quem é essa 
pessoa com quem eu falo? Nunca vi (L12, 7 reportes diretos). 

 

No processo de avaliação de desempenho dos membros da equipe, os líderes se 

mostraram favoráveis ao processo remoto, muito incentivados pelo momento que não iria 

mudar, e para que esse processo importante fosse continuado, mesmo a distância. Isso fez com 

que as empresas mantivessem, de forma integral, tanto o momento de avaliação individual, 

quanto o de feedback pós-avaliação. Questionados sobre isso, os líderes mencionaram estar 

confortáveis para avaliar o desempenho online, como declara L2 (5 reportes diretos): “Com 

relação à avaliação, eu não vejo nenhum tipo de problema, não. Não tenho nenhum tipo de 

dificuldade... Eu tinha uma equipe de Fortaleza, em outros lugares, então, pra mim, já era um 

hábito usar ferramenta para fazer avaliação a distância”, e também, L8 (7 reportes diretos): 

“Sim, a gente fez, também. Avaliação e feedback também tiveram normalmente”.  

L10 menciona que as pessoas do time também não tiveram dificuldades e comenta: 

 
Eu acho que tá todo mundo bem disposto a também receber e entender e interpretar 
da maneira correta através desses meios, de falar competência por competência, de 
discutir plano de carreira, de olhar desenvolvimento, de escutar como é que foi o ano 
(L10, 1 reporte direto). 
 

Ainda sobre feedback, a percepção por parte dos entrevistados de que o processo a 

distância não influenciou a sua execução é consistente.  Como declara L12 (7 reportes diretos): 

“Não vejo que precisam ser presenciais. Eu já fiz remoto várias vezes e não sinto que a execução 

dessa atividade, do dar o feedback precise ser presencial. Ou de uma fala, de uma conversa que 

tá relacionada mais ao mentoring, coaching, ou qualquer coisa dessa ordem”. 

Ainda sobre o tema, L1 (4 reportes diretos) conta sua percepção a respeito: “O que eu 

precisei dar de feedback, eu dava nos one to one, dava nas reuniões que já era o costume, a 

gente já tinha esse momento de feedback dentro das reuniões. Mantive no online, normal”, com 

o que L2 (5 reportes diretos), também, concorda, como podemos perceber em sua fala: “Eu 

acho igual, assim, eu não acho que ficou pior e nem melhorou. Pra mim eu acho que é a mesma 

coisa”   
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A entrevistada L7 faz um contraponto do feedback, relatando sua dificuldade em relação 

ao acompanhamento diário das pessoas. Sem poder ser tão específica no feedback, ela sente 

que tem uma perda, pois a distância impede que ela acompanhe de perto as pessoas: 

 
Eu acho que tem uma coisa que a gente ainda vai entender um pouco como vai ser, 
mas quando você tá remoto, é difícil, por exemplo, é mais difícil pra mim, eu 
conseguir dar feedback para a minha equipe. Eu penso muito nisso, porque assim, eu 
poderia entrar numa reunião com um cliente com eles, virtual, para dar um feedback 
sobre aquela reunião, eu poderia entrar em uma reunião deles com um par de outra 
equipe, um projeto pra...quando a gente dá um feedback no Brasil, principalmente, 
você leva muito em consideração o comportamento da pessoa, como ela é relacionada 
com outras pessoas, e agora, eu não vejo mais (L7, 4 reportes diretos). 
 

Sendo que o ato de promover uma pessoa a um cargo mais alto é um dos processos de 

gestão que cabe a qualquer líder, ressalto que L4 foi a única participante da pesquisa que teve 

a oportunidade de fazer uma promoção, de maneira remota. Ela divide as reflexões de sua 

experiência: 
[...] acho que as boas foram tranquilas, óbvio, seria legal a gente tá presencial, você 
daria um abraço, faria outras coisas, então eu acho que um almoço com a equipe, né, 
você tenta fazer outras coisas, assim, mas a gente conseguiu encontrar mecanismos 
de celebrar ainda no virtual... as coisas boas eu acho que elas são… foram mais 
tranquilas de serem feitas no virtual, ainda que a gente sinta falta do presencial. Mas 
eu acho que a gente conseguiu encontrar alternativas. Agora, as notícias mais difíceis, 
elas são realmente mais difíceis no virtual (L4, 5 reportes diretos). 

 

Seguindo o tema reconhecimento, as comemorações tiveram destaque na fala dos 

líderes. Eles tiveram que reinventar a forma de fazer, para que as pessoas se sentissem 

reconhecidas, e a equipe fosse ressaltada por determinada conquista: 

 
[...] a gente teve que ser mais criativo, né? Está tendo que ser mais criativo, também, 
porque quer queira ou não, você precisa além de tudo isso, garantir que a pessoa se 
sinta tão reconhecida quanto você olhar nos olhos dela e falar. Então, você tem que 
trazer isso de uma forma mais inovadora. Então, desafia bastante, porque você tá aqui 
e a pessoa tá em outro estado, por exemplo, no meu caso, mas eu vi que eles gostam 
bastante, porque a gente capricha mais (L11, 20 reportes diretos). 
 
E teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito lindo. Teve uma 
pessoa que fez aniversário, aí, a gente mandou um bolo pra casa dela, aí cantamos 
parabéns, fizemos Zoom, aí deu umas duas horas, o bolo voltou para o escritório. Ela 
tinha tirado a parte dela e ela falou: “Eu quero que todo mundo coma” (L3, 8 reportes 
diretos). 
 

O desafio de encontrar uma maneira de se manter a espontaneidade das celebrações no 

online fez com que os incômodos de não estar de forma presencial chegassem a ser 

mencionados pelos líderes: como relata L4 (5 reportes diretos): “[...] e de verdade, eu não acho 
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que substitui o 100% remoto. Eu acho que faz falta, sim… dai falam: ‘Vamos fazer um almoço 

virtual’, não é a mesma coisa, gente. ‘Vamos fazer um happy hour ’, não é a mesma coisa. 

Buscamos alternativas para, mas não é a mesma coisa”.  

 
[...] a gente fez festa junina digital, virtual, na verdade, né? E eu vou te falar que é 
assim, eu tinha essa preocupação se a gente iria ter o mesmo impacto, porque você 
não tá ali, né? E eu percebi que a gente consegue ter o mesmo impacto, porque a gente 
também tem que se reinventar (L11, 20 reportes diretos). 
 

L2 (5 reportes diretos) afirma em sua fala: “Não estaria fazendo esse tipo de 

encontro…virtualmente, não. Eu poderia fazer presencial, a diferença foi muito nisso, agora a 

gente toma vinho a partir das 18h30, o happy hour é virtual, a conversa, a desconcentração é 

dessa forma”.  

Outro processo de extrema sensibilidade para os líderes e para a equipe, talvez o mais 

desafiador, foi o processo de desligamento.  

Os desligamentos, por parte da empresa, mencionados durante as entrevistas foram 

realizados, também de forma remota. Apesar de ter sido a primeira experiência para os líderes 

que tiveram que passar por isso de forma online, nos relatos foram destacados as dificuldades 

e o desconforto.  

No relato de L1, que teve que desligar muitas pessoas no mesmo dia, ela revela 

dificuldades em manter a mesma empatia e cuidado pessoal no momento do desligamento, 

quando comparadas a demissões presenciais: 

 
É horrível. Foi muito ruim. Foi muito ruim pra quem fez, foi muito ruim pra quem 
recebeu. Não tem nada a ver você romper um relacionamento de forma remota, não 
interessa que tipo de relacionamento que seja, entendeu? É profissional, pessoal, 
religioso, não acho. Acho frio e você deixa a pessoa com aquela bomba dentro da casa 
dela. E ele não tem o tempo de digerir. Porque uma pessoa que é deligada fora da casa 
dela, tem o ônibus, o Uber, tem um café do lado, que vai tomar um café antes (L1, 4 
reportes diretos). 
 

A líder L4 (5 reportes diretos) menciona essa dificuldade com a descrição de como foi, 

pra ela, demitir no formato remoto: “Essa é a pior coisa, assim, a questão de você criar um 

ambiente de empatia nessa questão mais… nessas notícias mais difíceis, no feedback mais duro, 

ou num desligamento, eu acho que é onde é mais difícil, assim, pra mim. Senti bastante”. 

O RH também foi citado como tendo papel importante no apoio a esse líder, que estava 

se adequando aos novos processos de gestão. A área foi percebida como uma parceira 

institucional na fala abaixo de L11 (20 reportes diretos):  

 



 68 

Eu acho que o RH tá presente de uma forma institucional, mas no dia a dia, não tá. 
Então assim, o RH tá presente de uma forma institucional falando: “Vocês precisam 
se cuidar, vocês têm que cuidar da equipe, todo mundo em casa, organiza home 
office…”, então o guarda-chuva lá, digamos, do RH, ele tá muito mais no cuidado 
com as pessoas [...].  
 

4.2.3 Categoria Aprendizados para o Futuro 
 

Essa última categoria apresenta como os líderes vão incorporar os aprendizados obtidos 

durante a pandemia, que mudanças foram necessárias em sua forma de liderar, e quais serão as 

reflexões para o futuro, como demonstrado no quadro 7, abaixo. Os entrevistados descrevem 

como avaliam a liderança e seus processos, pensando no pós-pandemia.  

 

Quadro 7 – Visão para o futuro e suas subcategorias. 

 
      Fonte: A autora. 

 

No que tange ao estilo de liderança, o desafio de se encontrar uma nova maneira para 

liderar a distância exigiu que o líder revisitasse seu estilo, e reformulasse sua forma de trabalhar, 

repensando atitudes: 

 
Não sei, eu acho que assim, o que eu queria te falar é que eu tô tendo que me repensar 
como gestor, assim, sabe? Eu sabia ser gestor de um jeito, eu te confesso que eu não 
sei mais ser gestor nesse jeito novo. Eu tô tendo que reaprender, eu tô tendo que me 
reformular como profissional, porque o meu estilo era muito baseado nas relações, 
nas interações e nas relações e hoje, eu preciso ser de outro jeito, que eu não aprendi, 
ainda. Eu tenho tido bastante dificuldade (L6, 5 reportes diretos). 
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Muitos líderes mencionam que esse reaprender a liderar é um processo que leva tempo, 

pois tem, como base, questões históricas de uma liderança mais controladora e centralizada, 

que utiliza o comando e o controle. Trabalhar a distância demanda dos líderes um formato 

diferente, conforme mencionado abaixo: 

 
[...] eu percebo é que a gente vem numa cultura de comando e controle e quando não 
é físico, isso não funciona mais, né? Então, você tem que fazer uma coisa que a gente 
ouviu que não poderia ser feito, que é ser íntimo da nossa equipe, a gente tinha que 
perguntar: “Como é que tá a sua família, como é que tá aí, como é que tá o 
computador, que horários?”, então a gente tem que se aprofundar mais as relações 
humanas em relação a ser líder (L5, 8 reportes diretos). 

 

Quando perguntada sobre as novas competências de liderança, a líder L7 (4 reportes 

diretos) menciona que a comunicação foi uma competência extremamente importante para esse 

momento, e para outros, que virão no futuro, em que o trabalho remoto se torna presente: 

 
[...] quase impossível você ser um controlador nesse cenário. E quem é controlador, 
vai ter que mudar. Eu acho que os chefes que já tinham construir uma relação de 
confiança, com a sua equipe, que tinham, que conseguem se comunicar bem, que 
conseguem deixar claro para a pessoa o que é esperado dela, eles estão conseguindo 
se virar melhor nesse momento, porque a comunicação é uma habilidade crucial 
agora. 

 

É possível relacionar a comunicação com a maneira de se delegar tarefas, mencionada 

por um dos líderes entrevistados. O baixo nível de controle do dia a dia das pessoas levou a 

uma maior necessidade de delegação, conforme relato abaixo. O entrevistado, CEO da empresa, 

desenvolveu novas habilidades para lidar com o contexto de trabalho remoto, competência que 

demandará mais ainda no futuro: 

 
E uma coisa que eu estou fazendo bastante também, eu tô delegando muito. Então, 
isso é uma coisa que mudou bastante. Sou extremamente controlador, né, então 
quando eu tô pessoalmente ali, eu quero tomar o processo para mim, participar e dar 
o feedback ali na hora e fazer as coisas do meu jeito e nesse modelo remoto, eu tô 
conseguindo delegar assim, 98% de tudo, o que para mim, era um grande desafio 
como gestor e que tava bem difícil de acontecer. Até por conta de trazer essa pessoa 
para a agência também, que está na posição de diretora, eu tô conseguindo delegar 
muito. Muito e as coisas estão sendo executadas e está tudo sendo registrado, então, 
tá muito bom (L10, 1 reporte direto). 
 

Mais um líder mencionou que alterou o seu planejamento para que pudesse contemplar 

uma maior delegação de responsabilidades, e com isso, já sentiu diferenças no dia a dia: 

 
Eu tenho um trabalho que eu tenho feito com eles, que já de forma consciente e 
planejada, de dividir o trabalho, o fardo, as tarefas e de delegar responsabilidades 



 70 

sobre alguns temas ou algumas verticais dentro da área. De forma, inclusive, que eles 
se sintam de forma assim, mais… como você disse, com mais autonomia para tomar 
essa decisão e não dependam tanto da minha figura. Então, eu sinto que sim, como 
antes… a dinâmica, como eu estava digamos, às vezes, ali, presente: “Nossa, eu tenho 
que perguntar para o funcionário. Deixa eu ver o que o ele acha disso”. Agora, tem 
um processo em que as coisas estão muito virtuais e elas têm que estar muito expostas 
e acessíveis: “vai lá na planilha, isso aqui tá aqui”, porque antes, às vezes, era uma 
fala, era uma coisa mais física  (L12, 7 reportes diretos). 
 

Uma mudança no estilo de interagir entre as pessoas, diz respeito ao aumento de 

comunicações escritas ou gravadas. Interessante perceber que há entre os relatos uma 

preocupação com as conversas online e como isso fica registrado para consultas posteriores. 

L8, por exemplo, demonstra preocupação em como esses dados trocados online serão tratados 

no futuro: 

 
[...] acho que uma coisa que talvez possa ser um pouco mais, assim, tenha que se 
tomar um pouco mais de cautela, talvez sejam as comunicações, hoje, que a gente está 
tendo, são muito por telefone, mas nem sempre telefone consegue pegar a pessoa 
disponível, então é muito mais pelo WhatsApp e por e-mail, né? Eu acho que é muito 
mais. Então, eu acho que tem uma questão de confidencialidade, tem uma questão de 
maturidade, que assim… ou então, até de confiança, algumas coisas que você não 
gosta de escrever, mas você, se você precisa falar com a pessoa, você acaba 
escrevendo, então eu acho que vai existir em breve, um passivo, digamos assim, que 
vai aparecer dessa época de pandemia em relação ao WhatsApp e e-mails, conteúdos, 
que são trocados (L8, 7 reportes diretos).  

 

Sobre a subcategoria ganhos financeiros, a possibilidade de implementar uma política 

estruturada de home office pode atender aos anseios dos funcionários. Eles expressam, por 

pesquisas feitas junto a eles, que estão bem adaptados ao trabalho remoto. Além disso, as 

empresas também perceberam ganhos financeiros com o modelo de home office, conforme 

relata L11 (20 reportes diretos): 

 
A empresa viu que a redução de custos é muito grande, porque hoje, quando a gente 
olha para o meu gerente, ele tinha um gasto médio de R$ 1.500 de taxi por mês de 
locomoção de um cliente para outro. E hoje, por videoconferência, ele não gasta nada. 
Eu gastava, em média, R$ 40 mil por mês de transporte e hotel. Faz desde março, eu 
não tô gastando nada. Então, o resultado se manteve, até melhorou, mas o custo 
reduziu, então por que é que… não que vá chegar a um ponto que eu nunca mais vá 
visitar, mas com certeza, a partir do ano que vem, eu não vou mais todos os meses em 
todos os escritórios. 

 

Foi perceptível o interesse dos líderes em analisar, financeiramente, o que o home office 

trouxe, baseando-se em números. L10 (1 reporte direto) comenta que a proposta para o futuro 

é estar completamente home office, visando as economias detalhadas abaixo: 
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[...] a gente cortou aluguel, luz, água, limpeza, segurança, condomínio, IPTU, 
infraestrutura de internet, telefonia, manutenção de TI, insumos, desde o cafezinho até 
a bolacha, tudo isso foi cortado. Esse saving vai ser fundamental pra gente passar por 
essa pandemia num cenário onde está cada vez mais difícil fazer a aquisição de novos 
clientes, a gente tá fazendo a manutenção dos clientes, né, tentando evitar a perda deles. 
Então, esse saving foi fundamental pra gente conseguir manter o caixa saudável para 
passar por esse momento, caso não tenha perspectiva de novos clientes e tudo mais. 
Então, eu acho que é uma questão mais de segurança, também. 

 

L2 (5 reportes diretos) declara: “Só de locação, porque a gente tem uma empresa nossa, 

do grupo, que loca o prédio. A gente tem liberação desse valor, já, de cara. Então, a gente vai 

economizar, com essa estrutura, no ano, em torno de 5 milhões de reais”.  

Essa é uma tendência identificada em muitas falas dos entrevistados. Eles relatam que 

a perspectiva futura é positiva para o trabalho remoto, onde poderão usar os benefícios 

financeiros a favor das pessoas e também, de um futuro mais flexível, e com mais conforto para 

aqueles que querem ter um estilo de vida em home office.  

Conforme relato de L11, entende-se que o trabalho não vai mais voltar ao formato de 

antes. Cada empresa poderá adaptar o home office a suas necessidades e realidade de negócios, 

proporcionando um modelo estruturado aos funcionários:  

 
E a partir do ano que vem, o cara que trabalha na agência ou o cara que trabalha no 
departamento, ele vai ficar uma semana em casa, vai receber uma ajuda de custos de 
mil reais por ano, em média, para pagar internet, energia e tudo mais, mas o profissional 
vai ser convidado, quem não quiser aderir, aí não precisa, mas vai ser um benefício, 
uma proposta da organização, para trazer um pouco mais de qualidade de vida, porque 
a gente entende que tem que haver a cultura, então, tem que estar presente lá, porque é 
importante interação, mas você ter uma semana que você fica lá, você tem o foco e a 
qualidade de vida de locomoção, de estar perto da família, às vezes, quem tem filhos… 
então assim, é algo que a empresa já oficializou, inclusive (L11, 20 reportes diretos). 

 

Os líderes expressam que há intenção de se manter o home office depois da pandemia. 

As experiências adquiridas na quarentena evidenciam a necessidade de revisão de políticas e 

modelos de trabalho, conforme declaração de L6 (5 reportes diretos): “[...] a gente já tem 

discussão de política para quando não tiver mais a pandemia. Hoje, tá muito claro assim, pra 

nós, que quem não tem perda de performance, não faz menor sentido obrigar a pessoa vir para 

o escritório”.  

 
Não tem mais volta, eu acho que o mundo comprovou que é possível trabalhar remoto, 
coisas que as empresas de tecnologia já estavam totalmente inseridas, eu tenho um 
cunhado que tem uma empresa de tecnologia, que ele contrata gente da Índia, tal, e isso 
e supertranquilo, eu, na Engenharia, eu já tive a experiência de tentar contratar um 
projeto da Índia, mas como você tem muita comunicação, era muito difícil por conta 
dos horários, fuso horário, então atrapalhava demais você conseguir ter calls, então isso 
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ficou um pouco prejudicado, agora, que o home office, que esse vai ser o novo formato, 
eu não tenho dúvida (L8, 7 reportes diretos). 

 

L2 (5 reportes diretos) concorda com a ideia quando afirma: “A gente já tinha até 

sistema, já tinha tudo. Isso que facilitou a gente colocar todo mundo em casa. Antes, a regra era 

uma vez por semana, cada um escolhia o dia e podia trabalhar em casa”.  

A tendência que se mostrou mais forte, e que foi mencionada diversas vezes é uma 

adaptação para um modelo híbrido, onde o trabalho não é realizado de maneira totalmente 

remota, já que conta com encontros presenciais, ou formatos de mais dias em casa, e menos 

dias na empresa. O relato abaixo da L7 (4 reportes diretos), evidencia essa tendência: 

 
[...] eu não consigo ver ponto positivo em trabalhar cem por cento remoto, sem 
nenhuma possibilidade de ver a equipe em nenhum momento. Eu acho que, vai, acho 
que tem uma coisa que essa questão da avaliação e do trabalho, até estava conversando 
esses dias em um dos meus posts do LinkedIn, a politicagem, o backstage, ali, ela 
diminui muito com o remoto, né? [...] pensando em termos práticos, eu acho que vai 
ser um futuro híbrido, até mesmo depois que a gente tiver vacina, tá? Porque a gente 
viu que dá pra muita gente ficar em casa por mais tempo, né? As coisas estão rodando, 
elas estão rodando mais devagar, mas elas estão rodando. Então, a gente conseguiu 
identificar muito bem o que funciona estando em casa e o que não funciona e eu acho 
que a gente vai migrar para um modelo híbrido, que eu combino com a equipe de ir 
um, dois dias para o escritório e os outros dias em casa, por exemplo.  

 

Processos organizacionais, tais como transações com cliente, vendas e atendimento ao 

cliente também foram alterados para comportar aquilo que se precisa para um trabalho remoto 

mais efetivo. O líder abaixo reviu as maneiras de lidar com o cliente, reestruturando processos 

que impactaram, diretamente, na gestão das equipes: 

 
Inclusive, nos exigiu a mudança de processos que impactaram várias áreas. Exemplo, 
não trabalhar mais com dinheiro. Nós fazíamos transações, vendas, ali, entregas que 
movimentavam dinheiro em espécie. Hoje, é uma fonte de contágio. Não, nós vamos 
ter que de certa forma, nos digitalizarmos mais, suspendemos o dinheiro. Mas 
suspender dinheiro quer dizer que agora, aquele fechamento do caixa não tem mais o 
deposito bancário? Na área financeira, como é que a gente vai fazer? Mas não tem 
agora mais dinheiro? Se a gente precisar pagar um reembolso para a pessoa, como é 
que a gente vai fazer reembolso dessa pessoa? Então, vou ter que dar acesso a essa 
pessoa a esse aplicativo, que antes, ele não tinha acesso, ele não tinha esse privilégio. 
Então, veja que existem pequenos detalhes da dinâmica, que facilitaram, no fim, 
facilitaram um fluxo de reembolso. Um fluxo de pagamento (L12, 7 reportes diretos). 
 

Ao longo dessa seção, foram apresentadas perspectivas sobre as mudanças na liderança, 

durante a quarentena relativa à pandemia da COVID-19. Como as entrevistas foram realizadas 

depois de alguns meses do início da pandemia, foi possível constatar que as mudanças foram 
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sendo realizadas de forma instantânea pela liderança, que precisou se adaptar, de forma brusca, 

sem deixar de entregar os resultados esperados.  

Diante desse desafio que foi vivido, competências pessoais e profissionais de cada líder 

foram colocados à prova. Mesmo diante do desafiador contexto das pandemias, equipes se 

mantiveram trabalhando, adaptações a processos foram testadas, e houve aprendizado em 

conjunto.  

Destaque especial para a aceleração do processo de gestão remota que, por vezes, estava 

sendo um processo lento para a organização implementar, e que teve que ser acelerado e 

implementado às pressas, com ajustes feitos ao longo do percurso, mas que agora, já se pode 

dizer que é algo que será mantido.  

De forma geral, nenhum líder relatou consequências drásticas para a empresa e para os 

resultados, o que confirma a necessidade da liderança estar, cada vez mais, preparada para os 

novos desafios do futuro.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nesta seção, discutiremos os resultados da pesquisa à luz das referências da literatura, 

delimitando os temas: pandemia COVID-19, trabalho remoto, liderança e gestão, oriundos 

desse estudo. O intuito é contribuir, a partir de uma pesquisa aplicada fundamentada em 

perspectiva teórica, para esse tema tão oportuno na realidade em que estamos vivenciando.  

Compreendendo as mudanças do ambiente organizacional interno e externo, podemos 

avançar no entendimento do comportamento das pessoas que as compõe (STAW, 1984). Com 

a fatalidade da pandemia causada pela COVID-19, em 2020, modificações foram exigidas para 

o cumprimento das determinações da crise sanitária mundial, afetando diretamente as 

organizações (SCHYMIK; FADINGER, 2020). 

Além disso, de acordo com Newstrom (2011) e Wagner III e Hollenbeck (2020), 

compreender o comportamento dos indivíduos na organização se revela uma fonte de vantagem 

competitiva, uma vez que a capacidade de cada indivíduo se torna plano de diferenciação frente 

à concorrência.  

Wagner III e Hollenbeck (2020) complementam que é necessário monitorar como o 

ambiente externo afeta o seguimento interno das organizações, e ainda, como esse movimento 

afetará as relações entre as pessoas dessa organização.  

Associando a análise dos resultados desta pesquisa ao contexto externo, se confirmou a 

necessidade das empresas se reinventarem a partir do cenário de pandemia. Com isso, as 

lideranças das empresas entrevistadas compartilham que suas organizações partiram para uma 

adequação, urgente, a um trabalho remoto, a fim de se alinharem às exigências, uma vez posto 

o isolamento social como medida preventiva a disseminação do vírus. 

Seguindo a premissa dada por Wagner III e Hollenbeck (2020), a análise externa leva a 

compor a narrativa interna da organização, sua estratégia e processos. A adaptação ao trabalho 

remoto, apesar de totalmente inesperada, e sem haver uma perspectiva de prazo final, foi 

realizada por todas as empresas entrevistadas, com o formato transitório. Ou seja, as mudanças 

foram provisórias e não tinham a expectativa de uma solução permanente.  

A comunicação das mudanças aconteceu, rapidamente, sob a responsabilidade dos 

líderes. Entretanto, os líderes entrevistados não previam que a acomodação de seus times em 

casa duraria tanto tempo. Eles vivenciaram muita apreensão, mas assumindo seu papel, 

buscaram a melhor execução possível. Em um segundo momento, se depararam com as 

incertezas de como seriam as relações com suas equipes a distância. Segundo Losekann e 

Mourão (2020), a geração atual de líderes não viveu nada parecido com o que a pandemia 
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proporcionou. As relações de trabalho foram afetadas em muitos aspectos, e a exigência de 

trabalho presencial foi suspensa.  

Na primeira fase da mudança, a impressão com a adaptação das pessoas foi positiva: as 

equipes estavam se sentindo mais seguras em casa, corroborando com a pesquisa levantada pela 

FIA (2020), após 2 meses do início do isolamento social. Essa pesquisa constatou que 70% das 

pessoas gostariam de se manter no trabalho remoto, e menciona que a disponibilidade das 

pessoas pode ser fruto do sentimento de segurança econômica (eu continuo tendo um trabalho), 

e de segurança de saúde (posso trabalhar de casa e me proteger).  

Durante a análise dos relatos dos líderes, constatou-se que nem todas as empresas 

entrevistadas haviam pensado em uma política estruturada de trabalho remoto, antes do advento 

da pandemia. Esse resultado é consoante com a literatura, já que mesmo o tema vem sendo 

pesquisado Nilles (1996), as empresas ainda não haviam adentrado, com profundidade, em 

políticas voltadas para o trabalho remoto.  

Os objetivos do trabalho remoto apontados por Craipeau (2019) foram observados nos 

resultados da pesquisa. Confirmou-se a percepção dos funcionários de que trabalhar em casa 

traz flexibilidade, e que pelo ponto de vista dos líderes, é necessário dar mais autonomia para 

as equipes. Essa é uma perspectiva importante para tratarmos as mudanças de comportamento 

e características da liderança.  

Ao mesmo tempo que as impressões das pessoas, que fazem parte das equipes lideradas 

pelos entrevistados, sobre trabalho remoto seguiam sendo positivas, os desafios chegaram com 

intensidade para os líderes. Em desafios para a liderança, observamos que eles perceberam uma 

necessidade latente de ter que lidar com as oscilações emocionais de suas equipes, estando 

preocupados com as consequências disso, mesmo que a distância.  

 A usabilidade das tecnologias de videoconferência para reuniões e encontros, 

mencionadas tanto por Craipeau (2019) quanto Choudhury (2020) foi um fator de preocupação 

entre os líderes. Nos relatos, os entrevistados trouxeram o quanto foi desafiador manter a equipe 

em contato frequente, principalmente, para garantir a gestão emocional de todos que estavam 

em suas casas. Estar distante dos membros de sua equipe exigiu modificações em rituais, 

reuniões e acompanhamentos, para evitar desalinhamentos ou percepção de falta de atenção.  

Além disso, os líderes ressaltaram que a adaptação ao modelo remoto por pessoas com 

menor aptidão ligada à tecnologia foi um desafio. Eles citaram que pessoas com mais idade e 

menos habilidosas com recursos online demandaram uma atenção especial, uma vez que não 

se adaptaram, rapidamente, ao trabalho remoto. Esse é outro desafio para os líderes, diferentes 

gerações, trabalhando num ambiente totalmente remoto, demandam maior suporte do líder. 
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Choudhury (2020), em sua recente pesquisa, menciona que mesmo gestores, com idade mais 

avançadas, demonstraram dificuldades em se relacionar com a equipe por vídeo. 

O acompanhamento da equipe em reuniões online, juntamente com a sobrecarga de 

trabalho, deixou os líderes mais desconfortáveis nesse momento a distância. Eles perceberam 

que a qualidade das comunicações se tornou defasada. Sentiram falta das conversas mais 

informais, e tiveram que criar momentos de descontração formais para evitar uma lacuna no 

relacionamento. Essa falta de socialização foi um dos pontos abordados por Choudhury (2020), 

como um aspecto de desvantagem do trabalho remoto. As equipes se sentem excluídas, à 

medida que estão com menor contato físico, por não estarem perto do está acontecendo na 

empresa.  

Na presente pesquisa, os líderes perceberam uma alta demanda da equipe por interação, 

e isso fez com que criassem momentos para estarem mais próximos. Ocasiões que propiciavam 

proximidade eram mais espontâneas antes da pandemia, e após a implementação do trabalho 

remoto, demandam mais planejamento e programação de cada liderança.  

Alguns líderes foram além, e criaram iniciativas para manter essa interação leve e 

descontraída, fizeram mais reuniões de descontração, enviaram presentes para a equipe, criaram 

interação em grupos virtuais de texto. Foram momentos a fim de deixar a leveza fazer parte do 

trabalho, criando um ambiente afetivo.  

Congruente com os atributos de leveza e afetividade, levantados por Sant’anna, Nelson 

e Carvalho Neto (2015) como aspectos da liderança relacional, percebe-se então que as relações 

possuem esse componente de dimensão afetiva e solidária. Foi perceptível durante a análise, a 

importância que os líderes deram à necessidade de nutrir e estimular uma atitude em prol de 

manter as relações fortes e contínuas. Com isso, o distanciamento se mostrou impulsionador 

para adaptações de competências requeridas pela liderança. 

Nos relatos da liderança, o tempo médio da disponibilidade com suas equipes aumentou, 

porém muito mais relacionado ao cuidado com a relação. Os entrevistados relataram um 

aumento no número de reuniões como forma de compensar a distância da rotina. Seja por 

iniciativa própria, ou por recomendação da empresa, manter um maior contato entre os líderes 

e suas equipes se tornou objetivo importante, na busca de se construir um ambiente em casa, 

próximo do que havia no trabalho.  

Os líderes entrevistados apoiaram os liderados emocionalmente, e também, com alguns 

recursos físicos, como cadeira, apoio à internet, e a instalação de um home office mais adequado 

para suas equipes. Segundo Sant’anna, Nelson e Carvalho Neto (2015), esse é um 
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comportamento esperado do líder que privilegia o bem-estar para o alcance do alto 

desempenho, um outro atributo da liderança relacional.  

Outro ponto abordado pelos líderes foi a relação do foco no trabalho versus estar em 

casa, convivendo com a família. Ao mesmo tempo que a flexibilidade de horário para estar mais 

próximo da família é uma vantagem apontada por Bloom (2014), durante a pandemia – quando 

as escolas estavam fechadas e havia outros familiares trabalhando de casa também –, se tornou 

uma preocupação dos líderes com a suas equipes. Administrar o trabalho vivenciando um 

momento delicado de adaptação com familiares e, principalmente, filhos em casa, alterou a 

produtividade de algumas pessoas da equipe. Líderes tiveram que adaptar alguns rituais para 

que se acomodassem essas questões específicas, e precisaram ficar à disposição para apoiar 

suas equipes em dificuldades familiares.   

Entretanto, Bloom (2014) afirma que trabalhar, remotamente, torna a equipe mais 

produtiva. Os líderes dessa pesquisa apontaram que esse é um resultado mensurável do trabalho 

remoto. Apesar de todas as interferências familiares citadas acima, os entrevistados constataram 

um aumento de foco nas entregas por parte de suas equipes. Um fator levantado por Bloom 

(2014) foi de que quando estamos em reuniões presenciais elas parecem mais longas e cheias 

de distrações. Isso foi confirmado pelos líderes, que ao perceberem tal fato, as modificaram 

para reuniões mais rápidas e objetivas, que traz um foco maior nos resultados e uma 

adaptabilidade nos processos de trabalho, e isso motivou a se pensar um jeito novo de se 

trabalhar. Relatos levaram a uma percepção de maior nível de entrega da equipe e gerou 

inovações no modelo de negócio, relatadas nessa pesquisa como ponto positivo de 

produtividade.  

Percebeu-se que, depois do trabalho remoto, houve um aumento na tendência das 

pessoas em mostrar seu trabalho para os líderes. Conectando a pesquisa da FIA (2020) a esse 

comportamento, podemos apontar que o motivador pode ser o fato de uma pessoa estar 

empregada, mesmo em meio a uma crise econômica se torna mais um estímulo para perpetuar 

o modelo remoto.  

Ao explorar a classificação comportamental de estilo dos líderes trazido por Yukl 

(2012), líderes orientados à tarefa se comportam focando em comportamentos como clarificar, 

planejar, monitorar e resolver problemas. Comportamentos esses, que foram necessários para 

que os líderes garantissem uma transição adequada para o trabalho remoto.  

Entretanto após o momento inicial de mudança, o estilo de líderes orientados à relação, 

descrito como aqueles que demonstram comportamentos focados em apoio pessoal e 

profissional, habilidade de escuta e na intenção de buscar novas formas de colaboração entre o 
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grupo, foi requerido para enfrentar os próximos desafios que estavam por vir. Além disso, Yukl 

(2012) explica que é esperado que o líder empodere as pessoas da equipe, oferecendo autonomia 

e flexibilidade para que eles colaborem com soluções, explorando modos de motivação a 

distância. Por isso, foi perceptível, nas análises, a combinação do o estilo de orientação à tarefa, 

utilizado no início das mudanças, com as características de comportamentos orientados à 

relação, para garantir a manutenção das relações a distância. 

Como um dos papeis da liderança, os processos envolvendo a gestão das pessoas 

também fizeram parte dessa pesquisa. De acordo com Tanure (2007), o desenvolvimento da 

liderança passa, também, por como os processos de gestão são realizados pelo líder em relação 

as suas equipes. Com isso, nessa pesquisa, aprofunda-se como foi a relação dos líderes com os 

processos de gestão, pelos quais eles são responsáveis. Pode-se constatar, na análise dos 

resultados, uma mudança em todos os processos de gestão de pessoas para a implementação 

online, tanto assíncrona, quanto síncrona. Processos como recrutamento e seleção, integração 

de novos funcionários, e desligamento foram os que tiveram um maior impacto, tanto pelas 

alterações realizadas, como também, pelas consequências das adaptações à realidade de 

trabalho remoto. Já processos como avaliação de performance e feedback tiveram pouco 

impacto com o modelo remoto, portanto se mantendo como antes.  

Líderes, profissionais de recursos humanos e candidatos experimentaram processos de 

contratação totalmente online. Líderes relataram que foi uma fácil adaptação, e atribuíram essa 

facilidade aos próprios candidatos que, já estavam adaptados ao modo online de conversar, pois 

eles também estavam em trabalho remoto. Não houve um consenso entre os entrevistados em 

relação à velocidade do processo de contratação. Houve relatos de que o tempo do processo se 

estendeu, por outro lado, outros líderes perceberam que o processo foi mais rápido, pois a 

agenda estava mais flexível, e a entrevista foi mais objetiva, acontecendo em um menor tempo. 

Nenhum líder mencionou prejuízos em se fazer o processo a distância.  

Já no processo de integração, os relatos dos entrevistados tratam da dificuldade em 

transmitir a cultura da empresa, já que os elementos da rotina e dos artefatos culturais 

relacionados ao espaço físico da empresa fizeram falta aos líderes entrevistados. Além disso, a 

interação com os times ficou prejudicada pelo distanciamento. De fato, segundo Choudhury 

(2020), o distanciamento entre as pessoas remete a uma sensação de não pertencimento à 

empresa. Quando as pessoas não se relacionam, elas perdem a referência, podem perder a 

motivação e a chance de criar laços fortes dentro da organização. O líder precisa estar o tempo 

todo atento para promover a interação entre as pessoas, o que, em um ambiente presencial, 
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acontece naturalmente sem a interferência dele. Para os líderes entrevistados, não houve como 

substituir totalmente a atmosfera real da empresa no trabalho a distância.  

Outro destaque no processo de integração foi a reflexão dos líderes em como promover 

a integração com a equipe daqueles que haviam acabado de ser contratados. As conversas com 

os colegas dos times demoraram mais a acontecer, impedindo, na visão deles, que houvesse 

uma criação espontânea de laços com os demais membros da equipe. Lencioni (2009) ressalta 

a importância da convivência para que haja confiança na equipe. Se as pessoas não se 

conhecem, a relação de confiança não é estabelecida. Equipes, em que não há construção de 

um ambiente aberto para colocarem suas ideias, conflitarem e se conhecerem, estabelecem 

pouca confiança entre si. Além disso, pessoas novas na empresa precisam de mais atenção e 

dedicação do líder para conseguirem se integrar, quando estão no modo online. Trabalhar esses 

laços, construindo um ambiente de aprendizado em equipe, conforme proposto na Liderança 

Relacional (SANT’ANNA; NELSON; CARVALHO NETO, 2015), se torna um desafio 

constante quando se está a distância.  

Organizar formas de acompanhar a equipe foi, também, um desafio que os líderes 

entrevistados relataram em seu dia a dia. Eles declararam que pelo modo de trabalho remoto, 

se tornou inviável microgerenciar as pessoas, então a alternativa foi oferecer mais autonomia 

para elas. Com isso, os líderes perceberam que a confiança e o comprometimento dos liderados 

frente à entrega aumentou. Choudhury (2020) aborda que a comunicação entre o líder e sua 

equipe é um fator influenciado pela gestão remota. A comunicação assíncrona toma uma maior 

relevância, e isso faz com que o microgerenciamento se torne trabalhoso para ser executado. 

Reuniões ficaram mais difíceis de serem agendadas e acompanhar todas as atividades de cada 

membro da equipe ficou impraticável.  

Quanto a avaliação de performance e feedback, não foram relatados prejuízos em razão 

do trabalho remoto. A adaptação de sistemas que já eram utilizados, anteriormente à pandemia, 

e a realização de feedbacks com integrantes da equipe, com os quais já se havia um 

relacionamento estabelecido, foi realizado normalmente. Ainda não se sabe se acontecerá o 

mesmo para os funcionários contratados durante a pandemia, ou até mesmo, aqueles que serão 

remotos permanentemente. Choudhury (2020) aponta que mesmo a distância, é possível que 

avaliados demonstrem obtenção de resultados, habilidades e qualidade do trabalho. Em suas 

pesquisas, o autor aponta que não houve nenhum efeito preocupante quanto a processos de 

avaliação. 

No caso dos desligamentos realizados online, os líderes sentiram muito não estarem 

presentes, pois se trata de um momento muito delicado, emocionalmente, e isso fez com que 
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tivessem tido uma maior dificuldade em passar uma mensagem negativa a distância. Manter 

um momento de apoio após o desligamento foi o processo remoto mais difícil. Relacionando 

esse fato com o papel moral e ético, que contém na liderança citado por Cunliffe e Eriksen 

(2011), podemos dizer que, quando o líder executa um desligamento, esse papel moral e ético 

aparece como uma obrigação moral de apoiar o desligado. A dificuldade dos líderes se confirma 

nos relatos de incômodos e de preocupação em se manter o processo de desligamento a 

distância, e ao mesmo tempo, minimizar os impactos emocionais.  

A despeito do último tema aprendizados para o futuro, líderes expressaram suas 

preocupações e reflexões para o pós-pandemia. O destaque ficou por conta da reflexão dos 

estilos de liderança, que deverão ser predominantes daqui para frente, como aprendizado dessa 

experiência. Líderes privilegiaram a reflexão sobre uma liderança mais próxima, do ponto de 

vista das relações, ao mesmo tempo, propiciando mais autonomia e flexibilidade para a equipe. 

Os líderes mencionaram a comunicação como a competência de maior desenvolvimento nesse 

período, e que tende a ser chave para novos modelos de liderança.  

Também no que tange à comunicação, há uma reflexão trazida pelos líderes sobre como 

os dados, informações trocadas online e off-line, serão administradas a longo prazo, e como a 

segurança da informação será trabalhada.  

O segundo destaque sobre aprendizados para o futuro esteve relacionado aos ganhos 

financeiros das empresas. Repensar como os custos e as economias, que já foram identificados 

pelas organizações, serão realocados, em benefício da empresa e dos próprios profissionais, é 

um aprendizado para o futuro. Os líderes mencionaram que foram oferecidos, aos funcionários, 

recursos de escritório e ajudas de custo específicas para o desempenho das funções em casa, 

com a economia que estava acontecendo em outros setores da organização. Choudhury (2020) 

em sua pesquisa, revelou que existem benefícios financeiros constatados em apenas 6 meses de 

trabalho remoto, o que gira em torno de R$ 18.000 dólares, por ano, por cada profissional 

trabalhando em modo remoto.   

O último destaque sobre aprendizados para o futuro tem relação às políticas de home 

office. Líderes relataram que já iniciaram a elaboração de políticas junto a área de Recursos 

Humanos, visando um modelo híbrido. Eles acreditam que essa seja a melhor proposta para 

equilibrar as vantagens e desvantagens do trabalho remoto, e conseguirem tirar melhor proveito 

da experiência atual. Bloom (2020) defende que posições, que têm disponibilidade de um 

modelo remoto, ganham em produtividade quando estão em modelo remoto. Entretanto, 

Choudhury (2020) aponta que a longo prazo, as pessoas podem reduzir seu engajamento com 

a empresa, uma vez que a socialização é um ponto crucial para os profissionais, e também, item 
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primordial para a manutenção das relações. Os dados então complementam a teoria, levando a 

um modelo híbrido, que contemple dias no escritório, e dias em casa, e que foi o mais 

referenciado pelos líderes, durante essa pesquisa.  

É perceptível que o avanço da literatura depende, também, do momento de adaptação, 

em que os líderes estão vivendo. Líderes se sentiram desconfortáveis, mas seguiram em frente 

com suas equipes e seus papeis, mesmo em meio à adversidade. Diante disso, recomenda-se 

que iniciativas de modelos híbridos sejam acompanhadas a longo prazo, desde a perspectiva da 

liderança, quanto da perspectiva do funcionário da equipe.  
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6 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

A primeira limitação identificada no trabalho aplicado fica por conta do enfoque dessa 

pesquisa em entrevistar somente líderes. A visão das equipes quanto ao seu próprio líder e até 

mesmo, quanto à empresa não foi considerada. Embora tenha sido uma escolha pensada, 

inicialmente, incluir as equipes poderia ter deixado o trabalho mais completo para orientações 

futuras.  

Além disso, não foi considerada também, na análise das entrevistas, a observação do 

espaço, ambiente em que elas eram realizadas, hábitos dos líderes, e demais interferências do 

meio, conforme recomendado por Creswell (2007). Infelizmente, tivemos que nos ater como 

proposto nessa pesquisa, a tudo sendo feito remotamente, com recursos de videoconferência.  

Apesar de existirem vários estudos contemplando o trabalho remoto, o número de 

trabalhos científicos relacionados aos comportamentos do home office, durante a pandemia, 

ainda é incipiente. Estudos sobre o tema vêm sendo realizados, enquanto a pandemia está em 

curso, e provavelmente, só poderemos contemplar resultados, após o retorno ao normal. Uma 

vez que novos estudos possam aportar também possíveis impactos psicológicos da pandemia 

às pessoas que estão no trabalho remoto, explorando como isso se refletiu no desempenho do 

trabalho.  

Dada essas limitações, recomenda-se que futuras pesquisas ouçam os relatos, dos 

profissionais das equipes, sobre as ações dos líderes, durante o trabalho remoto na pandemia. 

Essa percepção poderá trazer o alinhamento para decisões dentro das organizações, 

contribuindo para uma dinâmica organizacional mais próxima das necessidades das pessoas 

envolvidas.  

Outra abordagem proposta é a de ouvir um outro público, o de profissionais da área de 

recursos humanos. Compreender a percepção deles sobre a liderança e sobre os movimentos da 

organização, durante a pandemia, poderia levar a decisões estratégicas, que contemplem a 

implementação de processos de gestão de pessoas mais adequados.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esse trabalho aplicado foi desenvolvido com o foco na atuação dos líderes frente a suas 

equipes durante a pandemia. O objetivo foi responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais 

foram as mudanças na forma de liderar e suas consequências em tempo de pandemia? 

Considerando a pergunta de pesquisa, a abordagem metodológica utilizada foi a de 

pesquisa qualitativa descritiva, usando técnicas de captação de dados, através de entrevistas 

semiestruturadas, que nos permitiu ajustes, a fim de que a percepção se tornasse ainda mais 

refinada (CRESWELL, 2007). No total, foram entrevistados 12 líderes, com um tempo médio, 

de liderança, de 10 anos, e que ocupam cargos de alto nível na hierarquia da empresa. O método 

de análise foi o temático, com abordagem em 6 fases conforme Lester, Cho, Lochmiller (2020), 

desde a preparação dos dados até a definição das categorias analisadas.  

O referencial teórico utilizado abordou os temas da pandemia da COVID-19, e como 

ela levou as empresas a terem que adotar a gestão a distância, associando esse modo de trabalhar 

às atitudes e aos desafios da liderança e, consecutivamente, à gestão de pessoas.  

Considerando a análise temática, pude compreender as mudanças nas atitudes e gestão 

da liderança e percebemos que a adaptação da liderança às condições impostas pela pandemia, 

apesar de brusca, foi bem executada. Observa-se que, líderes propiciaram momentos de 

acolhimento aos membros de suas equipes. Houve necessidade de se rever processos de gestão 

de pessoas, e também, operacionais para uma melhor acomodação do home office.  

O tema central ficou por conta dos desafios enfrentados pelos líderes ao longo dos 

meses. Eles perceberam que para se adaptarem, deveriam mudar a frequência e a abordagem 

com suas equipes, ao mesmo tempo em que deveriam cuidar para que as entregas fossem 

realizadas. A liderança relacional precisou ser acionada, para que os líderes pudessem estarem, 

cada vez mais, próximos de suas equipes.  

Líderes relataram suas impressões positivas sob o trabalho remoto, mesmo quando ainda 

eram reticentes em implementar esse modelo. Empresas que já eram adeptas ao home office, 

mesmo que somente por alguns dias da semana, apresentaram uma maior adaptabilidade ao 

trabalho remoto, a curto prazo.  

Entre as dificuldades apresentadas pelos líderes, ficou a dificuldade em substituir a 

proximidade e a interação entre as pessoas – observadas no trabalho presencial – pelo formato 

de trabalho online, todos os dias. A impossibilidade do trabalho presencial levou a um desafio 

no acompanhamento das atividades e da produtividade de cada funcionário.  
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Além disso, os líderes declararam desconforto na condução de alguns processos de 

gestão de pessoas de forma remota, sendo os principais, a integração de novos funcionários, a 

comunicação com a equipe, e o desligamento de pessoas.  

Em contrapartida, líderes estão otimistas quanto às mudanças que virão para o futuro. 

Passado o primeiro impacto do trabalho remoto exigido pela pandemia, os entrevistados se 

veem mais competentes em considerar o trabalho remoto uma política permanente em suas 

empresas, vislumbrando, até possibilidades de tornar áreas 100% remotas.  

Além disso, esses líderes também perceberam o desenvolvimento de novas 

competências de liderança, tais como comunicação, foco nas relações, empatia e acolhimento. 

A capacidade de líderes e equipes de enfrentarem e resolverem desafios, no contexto da 

pandemia, foi percebido como vantagem competitiva, como desenvolvimento de novos skills 

de liderança.  

Uma tendência para o futuro é a elaboração de políticas de modelo híbrido, ou seja, 

pessoas trabalhando em casa, e na empresa, em dias específicos da semana. Como exemplo, 

uma das empresas dos entrevistados está deixando a cargo do próprio funcionário escolher o 

que lhe for mais conveniente, trabalhar em casa, ou na empresa. Ademais, as economias 

financeiras, que o trabalho remoto proporcionou, respaldam essa mudança de formato de 

trabalho.   

Se podemos chamar de benefícios, as mudanças causadas por essa trágica pandemia, 

decerto, levaram os entrevistados a experimentarem novas abordagens de liderança e gestão, 

que poderão ser de grande utilidade no exercício de seu papel como líderes.  

Por fim, espera-se que essa pesquisa tenha contribuído para investigações no vasto 

campo da liderança, e que possa motivar pesquisadores a continuar essa análise em um futuro.  
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APÊNDICE 1 –  ROTEIRO DE ENTREVISTAS – FASE 1 
 

1. Quais suas responsabilidades como líder: tamanho da equipe, quanto tempo você 

lidera essa equipe? 

2. Descreva como você via sua rotina de gestão antes da pandemia/isolamento social? 

3. Você e sua equipe já faziam home office antes da pandemia? Sua empresa era a favor 

do home office? 

4. Me conte sobre como foi a transição para um trabalho remoto com a sua equipe, o que 

efetivamente mudou no seu dia a dia com eles? 

5. Há quanto tempo você está lidando com o trabalho remoto? 

6. Como você considera que está lidando com esse novo formato? 

7. O que hoje você sente falta na sua rotina com sua equipe? 

8. Como você vê a reação das pessoas frente ao trabalho remoto? 

9. O que você pode me dizer sobre as relações durante o período de liderança remota?  

10. Como você vê essa mudança para um trabalho remoto no futuro em relação a sua 

liderança? E os impactos para o seu negócio? Pode me citar um exemplo? 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS – FASE 2 
 

1. Quais suas responsabilidades como líder: tamanho da equipe, quanto tempo você 

lidera essa equipe? 

2. Descreva como você via sua rotina de gestão antes da pandemia/isolamento social? 

3. Você e sua equipe já faziam home office antes da pandemia? Sua empresa era a favor 

do home office? 

4. Há quanto tempo você está lidando com o trabalho remoto? 

5. Me conte sobre como foi a transição para um trabalho remoto com a sua equipe, o que 

efetivamente mudou no seu dia a dia com eles? 

6. Como você considera que está lidando com esse novo formato? 

7. O que hoje você sente falta na sua rotina com sua equipe? 

8. Quais os benefícios você enxerga do home office em termos de produtividade, 

motivação? 

9. E na sua liderança o que mudou? Por que você acha que essas mudanças não 

aconteceram antes?  

10. Você tem feito onboarding/avaliação/feedback online? Como está sendo? 

11. Qual a média de idade das pessoas da sua empresa/equipe? 

12. Como você vê a reação das pessoas frente ao trabalho remoto? 

13. O que você pode me dizer sobre as relações durante o período de liderança remota?  

14. Como você vê essa mudança para um trabalho remoto no futuro em relação a sua 

liderança? E os impactos para o seu negócio? Pode me citar um exemplo? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


