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RESUMO
A Pandemia da Covid-19 fortaleceu o trabalho virtual e permitiu que os indivíduos
trabalhassem de locais distintos, sem a necessidade do contato presencial. Embora saibamos
que a pandemia tenha gerado impactos significativos na capacidade das empresas de se
adaptarem rapidamente às mudanças, não sabemos exatamente que fatores de sucesso podem
auxiliar os líderes a fomentar o compartilhamento de novas ideias e a construção de um
ambiente inovador. Dada a importância da inovação no contexto empresarial e organizacional,
o presente trabalho realizou uma revisão sistemática dos artigos compreendidos entre de 2011
e 2021 das duas fontes de pesquisa Web of Science e Scopus. O objetivo deste estudo foi, por
meio da revisão sistemática da literatura, compreender a evolução dos estudos relacionados aos
fatores de sucesso que guiarão os líderes a fomentar as equipes remotamente na construção de
um ambiente inovador. No campo prático, este trabalho contribuiu na identificação dos sete
fatores: (1) Colaboração e Comunicação; (2) Liderança e Coordenação; (3) Confiança e
Relacionamento Interpessoal; (4) Troca de Conhecimento e Aprendizado; (5) Diversidade; (6)
Competência e Fatores Psicológicos e (7) Estrutura Organizacional. As empresas poderão
considerar como fatores-chave para a construção de um ambiente que propicie a troca de ideias
e a inovação dentro de equipes remotas.
Design/metodologia: Para a condução da pesquisa, primeiramente foi realizada uma
revisão sistemática baseada no protocolo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses (PRISMA), para proposição de modelo conceitual-teórico. Em seguida,
realizou-se uma comparação dos principais achados sobre os fatores de sucesso.
Implicações práticas: O resultado irá contribuir com as organizações quanto à gestão de
equipes virtuais. Outra contribuição deste trabalho foi o agrupamento dos principais fatores
críticos de sucesso que irão orientar líderes na construção de times remotos inovadores,
possibilitando traçar um mapa da situação da produção acadêmica da área envolvendo equipes
virtuais e inovação e sugestões para pesquisas futuras.
Originalidade/valor: Espera-se que esse estudo possa esclarecer os fatores críticos de
sucesso que as empresas possam focar e seus líderes desenvolver suas equipes remotamente na
construção de um ambiente que favoreça uma abertura à troca de ideias e inovação, adaptandose ao novo contexto do trabalho.
Palavras-chave: Revisão Sistemática da Literatura, Liderança, Times Remotos,
Ambiente Inovador, Pandemia Covid-19.

ABSTRACT
The Covid-19 pandemic has strengthened the virtual work and allowed people to work
from different locations, without the necessity of face-to-face contact. Although we believe that
the pandemic has had a significant impact on companies' ability to quickly adapt to changes,
we do not understand exactly which key factors will help leaders to foster sharing of new ideas
and building an innovative environment. Given the importance of innovation in business and
organizational environment, this research carried out a systematic literature review of articles
from 2011 to 2021 based on two research sources: Web of Science and Scopus. The objective
of this research was, by conducting a systematic literature review, to understand the evolution
of studies related to the key factors that will guide leaders to remotely foster their virtual teams
to build an innovative environment. Practically, this research contributed to the identification
of seven key factors: (1) Collaboration and Communication; (2) Leadership and Coordination;
(3) Trust and Interpersonal Relationship; (4) Exchange of Knowledge and Learning; (5)
Diversity; (6) Competence and Psychological Issues and (7) Organizational Structure.
Companies may consider these key factors for the construction of an environment that allows
exchanging ideas and innovation within remote teams.
Design/methodology: A systematic literature review was conducted based on the
protocol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), to
propose a conceptual-theoretical model. Then, the main findings of key factors were compared.
Practical implications: The result will contribute with the organizations regarding virtual
team management. Another contribution was grouping the main key factors that will guide
leaders to build an innovative remote team, making it possible to map the situation of academic
area, including virtual teams and innovation and suggestions for future research.
Originality/value: It is expected that this study may contribute to clarify the critical key
factors that companies should focus on and will guide leaders to develop their teams remotely
by building an environment that will foster ideas exchanging, innovation and adapting to the
new working environment.
Keywords: Systematic Literature Review, Leadership, Remote Teams, Innovative
Environment, Covid-19 Pandemic.
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1. INTRODUÇÃO

O contexto organizacional está inserido em um ambiente cada vez mais Volátil, Incerto,
Complexo e Ambíguo (VUCA) e, de fato, para se adaptar a este ambiente VUCA, as
organizações devem evitar planos a longo prazo e testar constantemente as várias hipóteses que
podem afetar a empresa em curto prazo, tomando decisões e gerenciando as atividades de forma
mais dinâmica (SCHOEMAKER; HEATON; TEECE, 2018). Aghina et al. (2018) destacam
que o ambiente atual está em constante evolução, com o mercado cada vez mais exigente e com
necessidades variadas e urgentes. Os autores reforçam a importância de se criar uma
organização ágil, adicionando velocidade e adaptabilidade ao invés de estabilidade.
Apresentam também como as organizações têm se adaptado para sobreviver ao ambiente
VUCA e ao que chamam de “revolução digital”, que vem constantemente transformando as
indústrias, as economias e as sociedades.
De fato, diante deste cenário, Lopes Henriques et al. (2019) reforçam que mais e mais
as empresas ao redor do mundo tentam se adaptar constantemente às mudanças, porém parecem
incapazes de perceber que a liderança é um dos fatores fundamentais para a inovação, podendo
afetar a motivação, impondo hostilidades e restrições entre os colaboradores que impedem ou
bloqueiam a inovação nas empresas. Para fomentar mudanças organizacionais, é necessário
desenvolver nos líderes características que favoreçam um ambiente aberto à inovação sem a
presença de uma liderança abusiva, destrutiva e inibidora de ideias criativas. Para isso, a
liderança possui um papel na facilitação, sendo elemento-chave para estimular a criatividade e
a inovação.
Apesar da inovação ser um fator indispensável para permitir que as organizações se
adaptem rapidamente às mudanças e possam ter vantagem competitiva no mercado, há uma
escassez de conhecimento de como a inovação pode ser incentivada no nível de equipes dentro
dos times remotamente. Conforme salienta Fernandez (2021), em nenhuma outra época na
história das organizações, as empresas foram tão afetadas quanto às formas de se trabalhar e
sobreviver no mercado como atualmente. A pandemia da Covid-19 causou um profundo
impacto dentro das famílias e na economia mundial forçando as empresas a repensarem a sua
missão diante das incertezas, sendo uma chance de reavaliar o significado do trabalho e
necessidade de reinventar as práticas e normas que perduram desde a revolução industrial.
Ainda com relação às mudanças no significado do trabalho, de acordo com Lund et al.
(2020), desde março de 2020, com a pandemia da Covid-19, foram eliminadas as barreiras que
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impediam o trabalho remoto no passado, assim como eliminou-se a necessidade de o
trabalhador estar fisicamente presente na empresa, exigindo que as empresas improvisassem
seus trabalhos e as equipes autogerenciassem suas atividades de forma inesperada. Conforme
Lund et al. (2020) em pesquisa realizada pela McKinsey Global Institute com 800 executivos
corporativos ao redor do mundo, em todos os setores, 38 por cento dos entrevistados esperam
que seus funcionários trabalhem dois ou mais dias por semana fora do escritório após a
pandemia, em comparação com 22 por cento dos entrevistados antes da pandemia. Além disso,
19 por cento dos entrevistados disseram que esperam que os funcionários trabalhem três ou
mais dias remotamente realizando suas atividades de forma híbrida, seja trabalhando
remotamente e em um escritório durante a semana de trabalho. Ainda de acordo com os autores,
os modelos híbridos de trabalho vieram para ficar e farão parte da rotina no dia a dia dos
trabalhadores. Além disso, os autores apresentam que de um modo geral, durante a pandemia
os empregadores descobriram que algumas tarefas podem ser realizadas pessoalmente de
maneira muito mais eficaz, como realização de treinamentos, fornecimento de conselhos e
feedbacks, desenvolvimento de relacionamentos com clientes e colegas, contratação de novos
funcionários além de realização de trabalhos que exigem a colaboração e interação entre outras
pessoas como troca de ideias, inovação, solução de problemas e criatividade. Para os autores,
seria necessário repensar em como fazer uma interação remotamente para alcançar os mesmos
resultados esperados de uma interação realizada presencialmente.
Conforme salientam Lund et al. (2021), de um modo geral a pandemia também trouxe
profundas transformações no mercado de trabalho em todo o mundo durante o ano de 2020,
com milhões de pessoas perdendo empregos ou outras realizando adaptações que possibilitaram
otimizar processos, aumentar a eficiência e aprimorar as atividades operacionais, melhorando
a proximidade entre funcionários, clientes, fornecedores e prestadores de serviços, substituindo
as interações físicas pelas virtuais. Essas inovações introduzidas sugerem como será o futuro
do trabalho pós pandemia, porém os autores reforçam que atividades relacionadas à interação
de pessoas como coaching ou feedback, construção de relacionamento com clientes internos ou
externos, orientações e integrações dos novos funcionários, negociação e tomada de decisões
complexas, treinamento e desenvolvimento, assim como atividades de colaboração entre os
funcionários relacionadas à inovação, solução de problemas e criatividade poderiam ser
realizadas de forma mais eficaz pessoalmente, porém não são impossíveis de se realizar
remotamente. Kuckertz et al. (2020) reforçam que a crise do Covid-19 de fato pode ameaçar o
potencial de inovação das empresas. Conforme pesquisa realizada pelos autores, algumas
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startups relataram que crise econômica resultante da pandemia é desfavorável à inovação,
trazendo riscos para o seu potencial de crescimento, já que as consequências da pandemia ainda
não são previsíveis e a incerteza de como a crise se desenvolverá desencoraja novas
experimentações e até mesmo a inovação. Será necessário repensar nessas atividades de
maneira significativa a fim de que se possa alcançar resultados semelhantes aos obtidos quando
eram realizados de forma presencial.
Se, por um lado, essa nova realidade tem trazido dificuldades em criar ambientes que
possibilitem a inovação, simultaneamente, para outros “a pandemia nos ensinou que o
desenvolvimento acelerado de novos produtos e serviços é mais importante do que nunca”
(COOPER, 2021, p. 3, tradução nossa). Segundo o autor, a pandemia trouxe ao mundo a
necessidade do desenvolvimento da vacina Covid-19 em tempo recorde, além de mobilizar as
empresas de um modo geral a incorporarem em suas rotinas novas práticas no processo de
inovação a fim de colocar novos produtos no mercado rapidamente. Tais práticas estão
relacionadas à formação de uma equipe focada e dedicada à inovação de novos produtos. Talvez
haja o desenvolvimento de menos projetos, porém projetos melhores, com o uso de ferramentas
como 3D e Inteligência Artificial para aceleração e troca de conhecimentos, remoção de tarefas
desnecessárias ou que não agreguem valor para economizar tempo e o uso de software para
lidar com projetos em meio às incertezas.
Fernandez (2021) acrescenta ainda que com a pandemia há uma necessidade ainda
maior de se reforçar o significado da liderança através da construção do que o autor chama de
“confiança psicológica” dos colaboradores, estando próximo e conhecendo a equipe, a fim de
obter o melhor de cada um e resolver problemas de forma criativa. Para o autor, é importante
verificar se os colaboradores estão bem e deixá-los desabafar sentimentos como frustrações e
medos, para se ter uma visão mais ampla do estado emocional do negócio como um todo. Há
também a necessidade de criar um ambiente que propicie a troca de novas ideias e uma vontade
de querer seguir em frente quando não há garantia de sucesso, porém acreditarem e imaginarem
um futuro melhor. Todos precisam se sentir à vontade para compartilhar ideias, opiniões
sinceras e francas. Com a pandemia da Covid-19, surgiu a oportunidade de reimaginar a relação
entre trabalho, a vida, os negócios, a família e a gestão de equipes. Portanto, os líderes
necessitam de uma comunicação franca e honesta encorajando a equipe a darem ideias e
sugestões para superarem as dificuldades circunstanciais e o autor fala em “abraçar o trabalho
em equipe” para estabelecer uma visão clara e transparente das reais circunstâncias e resolver
problemas complexos com criatividade. Em tempos incertos como o da pandemia, o autor
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sugere o desenvolvimento do empreendedorismo e liderança para que se possa, muitas vezes,
reinventar por completo os negócios, sistemas e atividades de criação de valor. O desafio está
em localizar líderes empreendedores que possam contribuir com ideias inovadoras no ambiente
desconhecido, que consigam trabalhar em equipe mesmo à distância e que tenham coragem e
aptidão para uma circunstância volátil, incerta, complexa e ambígua, Ao mesmo tempo, ter
segurança psicológica para assumir riscos e trabalhar em equipe, aprendendo coisas novas e
expondo a equipe ao que é necessário para executar os negócios de maneira significativa e
continuar sobrevivendo no mercado.
Neste sentido, de acordo com Perry-Smith e Mannucci (2017); Tushman e Smith (2002);
Turturea et al. (2015); Yan et al. (2020); Schoemaker, Heaton e Teece (2018) e Arena et al.
(2017), embora muitos estudos apresentem uma relação entre liderança e inovação, não há uma
clareza sobre como a liderança pode estimular a inovação interna ou nas equipes, especialmente
as remotas. As organizações podem ser restritas em sua capacidade de inovar porque não sabem
que fatores podem contribuir para estimular os funcionários remotamente. Tendo como eixo
central essa problemática, esta revisão contribui de duas maneiras. Em primeiro lugar, não se
pode ignorar os efeitos da pandemia Covid-19 no ambiente de trabalho em todo o mundo e a
importância da inovação para sobrevivência da empresa em meio ao ambiente VUCA. Em
segundo lugar, esta pesquisa se propõe a abordar essa lacuna no entendimento, fornecendo uma
revisão sistemática de literatura dos fatores críticos de sucesso para a liderança a fomentarem e
estimularem a criatividade e inovação com os times remotos, contribuindo para a construção de
um ambiente inovador neste novo contexto de trabalho.
Para que se possa aumentar esta compreensão, esta revisão sistemática da literatura foi
baseada em artigos publicados entre janeiro de 2011 e setembro de 2021, sendo excluídos os
artigos não encontrados, não sendo considerados também como elegíveis à pesquisa outros
artigos relacionados à inovação nas área médica, arquitetura e construção, educacional,
tecnologia da informação que falem de softwares e ferramentas de TI, artigos relacionados ao
trabalho em espaço cowork, equipes mundiais para competição de projetos de inovação e times
virtuais em órgãos públicos e governamentais. Os achados foram cuidadosamente analisados
para delimitar os fatores críticos de sucesso que possam impulsionar líderes e suas equipes
remotamente a contribuírem com ideias inovadoras. A compreensão destes fatores contribui,
não somente com as adaptações que as empresas necessitarão realizar dentro das empresas com
o novo contexto do trabalho remoto, mas também alinhando aos interesses e às motivações das
organizações e seus funcionários na construção de um ambiente que propicie a troca de ideias
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e a inovação.
Portanto, com base na análise do contexto apresentado, este estudo visou responder a
seguinte pergunta de pesquisa: Quais seriam os principais fatores críticos de sucesso para a
construção de um ambiente de inovação entre equipes virtuais?
Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho foi levantar por meio da literatura, os
principais fatores críticos de sucesso na construção de um ambiente inovador entre as equipes
virtuais.
Para alcançar o objetivo geral proposto, apresentam-se os seguintes objetivos
específicos:
a) Identificar o papel do líder na gestão de equipes remotas e
b) Identificar aspectos organizacionais como estratégia, estrutura e recursos que
também contribuem na construção de um ambiente inovador em equipes virtuais.
Hamersly e Land (2015), Gilson et al. (2015), Hanebuth (2015) e Fernandez e Jawadi
(2015) realizaram revisões e pesquisas sobre os temas relacionados ao trabalho em equipes
virtuais, tais como:
a) Hamersly e Land (2015): revisão de literatura entre 2011 e 2014 identificando 10
temas que conduzem às estratégias de implementação das melhores práticas de
integração de equipes remotas de projetos;
b) Gilson et al. (2015): revisão de literatura referente aos 10 anos de trabalho empírico
dos 10 temas principais relacionados às equipes virtuais;
c) Hanebuth (2015): pesquisa sobre os fatores de sucesso que podem ajudar a gerenciar
com sucesso uma equipe de pesquisa virtual;
d) Fernandez e Jawadi (2015): pesquisa sobre os três fatores-chave no desempenho da
equipe.
Uma síntese dos achados dos autores encontra-se no TABELA 1.

15

Tabela 1 - Autores e temas abordados
Temas / autores

Hamersly e Land (2015)

Gerenciamento
Flexibilidade do ambiente
Colaboração
Estrutura
Eficiência
Habilidades de interação
Diversidade
Governança
Tecnologia
Projeto de pesquisa
Contribuições da equipe
Virtualidade
Tecnologia
Globalização
Liderança
Medidores e moderadores
Confiança
Resultados
Maneiras de aumentar o sucesso de equipes virtuais
Processos, padrões e estrutura
Comunicação
Cultura organizacional
Gestão e treinamento de recursos humanos
Desenvolvimento e qualificação no local de trabalho
Competências e experiências

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fonte: Autoria Própria (2022).

Gilson et al. (2015)

Hanebuth (2015)

Fernandez e Jawadi
(2015)

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
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Embora a TABELA 1 apresente temas relacionados à efetividade do trabalho remoto
não há uma clareza dos principais fatores críticos de sucesso para a construção de um ambiente
de inovação em equipes remotas. Ao apontar os fatores críticos de sucesso, este trabalho traz
contribuições para as empresas que adotarem o trabalho híbrido ou virtual após a pandemia,
possibilitando identificar o papel da liderança e aspectos organizacionais que interferem e
contribuem para a criação de um ambiente que estimule a comunicação, troca de conhecimentos
e experiências dentro da virtualidade do trabalho.
Na esfera prática, a pesquisa contribui também para melhor compreendermos o papel
do líder na construção de um ambiente aberto à geração de inovação. Arena et al. (2017)
destacam o papel do líder na criação da ambiência inovadora nas organizações e apresentam
que os funcionários necessitam obter o envolvimento de líderes influenciadores e tomadores de
decisão dentro da organização nas diferentes fases da jornada da implementação de uma
inovação.
Cabe destacar também a relevância quanto ao entendimento do conceito de ambiente
inovador e a importância de alguns aspectos organizacionais para estimular a comunicação
interna, como a criação de espaços flexíveis nas organizações. Arena et al. (2017) reforçam que
estes espaços não são criados fisicamente como um laboratório ou uma sala de reuniões, mas
espaços físicos que possibilitam às pessoas se reunirem quando necessário para se comunicarem
e interagirem entre elas. Os autores também comentam a necessidade de os líderes estimularem
e permitirem que as pessoas formem uma rede informal entre elas nestes espaços, deixando que
as informações fluam constantemente e que as ideias surjam ao acaso, sem sobrecarregar os
colaboradores da necessidade de trazer algo novo e inovador. O intra-empreendedorismo tem
sido uma opção valiosa com a criação destes ambientes favorecedores que possibilitam a
elaboração de novas ideias dentro das empresas (ANDREASSI, 2005). Segundo o autor, o intraempreendedorismo é a capacidade que os funcionários têm de assumir responsabilidades,
enfrentar desafios e criar algo inovador dentro de uma organização. Existem algumas vantagens
para a empresa que incentiva o intra-empreendedorismo: aumenta a competitividade frente à
concorrência; permite que a inovação se espalhe para os diversos departamentos da
organização, não sendo restrito somente ao departamento de Pesquisa e Desenvolvimento;
aumenta a eficácia e reduz o tempo de introdução de novos produtos e serviços no mercado.
Ainda segundo o autor, para criar um ambiente intra-empreendedor, primeiramente é necessário
criar um ambiente que dê suporte aos funcionários como um todo, já que o intraempreendedor
não consegue inovar sozinho e necessita de suporte, lidando com as estruturas rígidas e barreiras
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que possam existir dentro das organizações. Além disso, é necessário que os funcionários
percebam claramente, por meio dos próprios líderes ou gestores, que todas as ideias são
consideradas internamente e que há aceitação de novas ideias, há tolerância aos erros,
propiciando um clima de confiança entre os funcionários, para que a atitude
intraempreendedora ocorra em qualquer nível da empresa com cada indivíduo contribuindo
com suas próprias experiências e recursos.
Dada a importância de se criar um ambiente organizacional em que os trabalhadores em
ambientes virtuais possam trocar suas experiências, conhecimentos e colaborar com novas
oportunidades, espera-se que os resultados desse estudo tragam contribuições relevantes para
orientar as organizações a fomentarem a troca de ideias entre equipes remotas na criação de um
ambiente inovador. É necessário identificar e desenvolver as características que favoreçam um
ambiente aberto à inovação a fim de encorajar seus times remotamente a compartilharem e
contribuírem com novas ideias. Esse entendimento é crucial para que as empresas ao redor do
mundo, que necessitam constantemente adaptar-se às novas tecnologias e sobreviver no
mercado mesmo diante da pandemia da Covid-19. As equipes remotas são uma grande
promessa para as organizações mesmo após a pandemia, sendo este um campo de pesquisa que
provavelmente continuará sendo uma oportunidade para os próximos anos.
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2. METODOLOGIA

Uma vez que o objetivo deste estudo foi obter uma visão geral dos fatores de sucesso
para a construção de um ambiente de inovação em equipes virtuais, o foco principal desta
pesquisa foi realizar uma revisão sistemática da literatura baseada em 48 referências publicadas
entre janeiro de 2011 e setembro de 2021. Segundo Mulrow (1994), a revisão sistemática de
literatura possibilita que os pesquisadores possam integrar uma extensa variedade de referências
de forma eficiente, facilitando realizar uma análise profunda dos artigos relevantes sobre o
tema. A autora salienta que não foram estabelecidas claramente se as revisões levariam a uma
maior precisão e confiabilidade das conclusões e inferências, já que o uso desta metodologia
iria no mínimo, explicar o que foi realizado em um determinado período, permitindo entender
uma variedade de resultados a cada revisão, bem como ter o potencial de detectar conceitos
conhecidos, outros inexplorados e mapear o direcionamento futuro. Complementando, segundo
Tranfield, Denyer e Smart (2003), o processo de revisão da literatura é uma ferramenta-chave
usada para gerenciar uma diversidade de conhecimentos, permitindo ao pesquisador identificar
as principais contribuições científicas, possibilitando desenvolver uma base de conhecimento
confiável através de uma variedade de estudos e “mapeando, avaliando o território intelectual
existente e especificando uma questão de pesquisa para desenvolver ainda mais o corpo de
conhecimento existente” (TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003, p. 208, tradução nossa).
Para identificar as referências, os sites Scopus e Web of Science foram usados como
fontes de dados para a seleção de artigos e periódicos revisados. Segundo Bos-Nehles, Renkema
e Janssen (2017), Scopus e Web of Science são fontes de pesquisas mais abrangentes de
periódicos. Segundo os autores, uma busca sistemática começa com a identificação de palavraschave, que são construídas a partir do estudo de escopo, literatura e até mesmo de discussões
internas.
Com isso, para a pesquisa inicial, foram usadas palavras-chave em inglês relacionadas
à “leadership”, “virtual team”, assim como seus sinônimos, conectadas à palavra “innovation”.
A combinação entre essas palavras foi realizada com o conector “AND” em inglês e usando
aspas para garantir a precisão da pesquisa. Segundo Treinta et al. (2014), esta estratégia de
combinação de palavras é conhecida como lógica booleana de pesquisa, utilizando as palavraschave com conectores “e” e “ou”. Neste caso, foram utilizados conectores em inglês, sendo que
esta estratégia possibilitou realizar testes e identificar muitos ou poucos artigos. Notou-se que
o uso do conector “e” trouxe melhores resultados para esta pesquisa, já que, conforme
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mencionado pelos autores, o conector “e” restringe a busca, possibilitando encontrar artigos
que correlacionam exatamente as duas palavras juntas. O uso do conector “ou” possibilitou
encontrar artigos que tenham ou um ou outra palavra-chave, o que não foi o foco para esta
pesquisa. Com isso, foram realizadas combinação de termos em inglês como: “virtual team”,
“telework”, “virtual leadership”, “remote leadership”, “e-leadership” conectando-se à palavra
“innovation”. Foram realizadas ao total 9 combinações de palavras-chave: “Innovation” AND
"E-leadership", "Virtual leadership" AND "Innovation", "Remote leadership" AND
"Innovation", “Innovation” AND "Virtual Team", “Innovation” AND "Virtual Teams",
“Innovation” AND "Telework", “Innovation” AND "Teleworking", “Innovation” AND
"Remote work" e Innovation AND "Remote working". Os resultados iniciais encontram-se na
TABELA 2.
Tabela 2 - Resultado da busca por palavras-chave
Resultados (somente com as
palavras-chave)

Resultados
(delimitação de ano e
idioma inglês/português)

Innovation AND "E-leadership"

51

41

Innovation AND "Virtual leadership"

7

6

Innovation AND "Remote leadership"

1

2

Innovation AND "Virtual Team"

325

180

Innovation AND "Virtual Teams"

427

244

Innovation AND "Telework"

98

48

Innovation AND "Teleworking"

76

38

Innovation AND "Remote work"

56

44

Innovation AND "Remote working"

37

31

1078

634

Palavras-chave

Total
Fonte: Autoria Própria (2022).

Para Tranfield et al. (2003), a extração de dados não é formalmente orientada por
critérios predeterminados de inclusão e exclusão, sendo extraídos sem registros ou até mesmo
monitorados de forma abrangente. A decisão da seleção dos artigos torna-se baseada nas
descobertas e conclusões subjetivas do pesquisador. Com isso, a primeira etapa da análise da
amostra incluiu uma busca geral com a combinação das palavras-chave seguido por filtros
gerais relacionados ao ano de publicação e o idioma. Para esta revisão sistemática de literatura,
foram selecionados apernas artigos e periódicos publicados entre janeiro de 2011 e setembro
de 2021, nos idiomas inglês e português e incluindo-se todos os países.
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Com isso, na etapa de identificação foi realizada uma busca somente com as palavraschave que identificou um total de 1078 artigos (Scopus: 710 e Web of Science: 368 artigos). Em
seguida, foram utilizados filtros como ano de publicação de 2011 até 2021 e idioma inglês e
português. Este filtro, reduziu a amostra em 634 artigos (Scopus: 400 e Web of Science: 234
artigos), considerando todos os países. Em seguida, 330 artigos duplicados foram removidos,
restando 304 artigos a serem analisados. De acordo com Treinta et al. (2014), esta etapa consiste
na exclusão de artigos sem informações como títulos, autores ou até mesmo palavras-chave,
impossibilitando a análise profunda. Na etapa de triagem, os resumos dos 304 artigos foram
verificados e foi realizada uma leitura dinâmica, excluindo-se 126 artigos sem alinhamento com
o objetivo da pesquisa. A inclusão e exclusão dos artigos foram realizadas de forma manual
com a leitura dos títulos e resumos de todas as referências potencialmente relevantes
identificadas na busca de palavras-chave. De acordo com os autores, nesta filtragem são
realizadas a leitura e avaliação do alinhamento à pesquisa que está sendo realizada, excluindo
todos os artigos que não possuem aderência com a pesquisa. Para esta pesquisa, nesse primeiro
filtro foram eliminados ao todo até esta etapa 900 artigos, restando 178 para análise mais
profunda. Os autores salientam que a eliminação de artigos deverá ser realizada a critério do
pesquisador quantas vezes considerar que seja necessário.
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Figura 1- Fluxograma prisma

Fonte: Autoria Própria (2022).
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De acordo com Tranfield et al. (2003), pesquisas no campo da administração raramente
abordam problemas idênticos, havendo uma heterogeneidade de estudos, impedindo o
agrupamento de resultados comuns inerentes à dificuldade de se estabelecer limites consensuais
para um trabalho de alta precisão. A qualidade da informação aceita como evidência depende
de uma série de critérios e envolvem uma série de técnicas para minimizar vieses e erros. Desta
forma, as questões de pesquisa no campo da administração e gestão precisam ser claramente
específicas, replicando os estudos existentes, desenvolvendo estudos adicionais ou até mesmo
um novo estudo para responder uma lacuna indefinida na literatura. Para isso, uma revisão de
literatura mais sistemática pode ajudar a justificar questões para as próximas pesquisas. Porém,
segundo os autores, a preparação da revisão geralmente é um processo que não há um
planejamento rigoroso de revisão a fim de se evitar que o pesquisador se sinta inibido da
capacidade de explorar, descobrir e desenvolver novas ideias. Os critérios de decisão de
inclusão ou de exclusão muitas vezes não são formalmente acordados, aplicados, registrados
ou monitorados. Segundo os autores, as decisões relativas à inclusão e à exclusão são subjetivas,
iniciando com uma revisão de todas as citações potencialmente relevantes identificadas na
pesquisa, realizando uma avaliação mais detalhada do texto completo e finalmente, escolhendo
algumas referência para compor a revisão sistemática.
A fim de auxiliar a escolha dos artigos para esta pesquisa, foi aplicada o método
multicritério de apoio à decisão para a priorização de artigos. De acordo com Treinta et al.
(2014), verificar se o artigo selecionado está ou não alinhado ao objetivo da pesquisa é
considerado um critério relevante a ser estabelecido pelo próprio autor da pesquisa. Mesmo que
o artigo tenha muitas citações, os autores são relevantes ou o artigo foi publicado em periódicos
significativos, não será considerado aplicável para o estudo se o artigo não estiver alinhado com
os objetivos do pesquisador.
Para selecionar os artigos do corpus ou portifólio bruto dentre os 178 artigos filtrados,
o método multicritério foi utilizado para analisar o alinhamento do artigo com o objetivo da
pesquisa. A recomendação PRISMA exige que um critério de elegibilidade e justificativas de
seleção sejam estabelecidos e adotados. Para isso, foram definidos pontos de 0 a 4, sendo que
quanto maior a pontuação, mais o artigo está alinhando aos objetivos da pesquisa. Conforme
Rethlefsen et al. (2021), PRISMA consiste em uma lista de verificação que cobre aspectos do
processo de busca de uma revisão sistemática com um conjunto mínimo de itens com base em
evidências que deverão ser considerados pelos pesquisadores para identificar artigos de forma
transparente e completa.
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Tabela 2 - Critério de elegibilidade
Pontos

178 Artigos

Aderência/Alinhamento
com o Objetivo da Pesquisa

0

94

Nenhuma

1

29

Fraca

2

5

Mediana

3

21

Forte

4

27

Alinhado com o Objetivo

Palavras-chave
Palavras-chave não aparecem nos
artigos
Somente 1 das palavras-chave aparece
nos artigos
2 palavras-chave aparecem nos
artigos, mas não possuem aderência
com o objetivo
2 ou 3 palavras-chave aparecem nos
artigos e possuem alguma aderência
com o objetivo
2 ou 3 palavras-chave aparecem nos
artigos e possuem alinhamento com o
objetivo

Fonte: Autoria Própria (2022).

Como critério de exclusão foram estabelecidos os artigos não encontrados, relacionados
à inovação nas áreas médica, arquitetura e construção, educacional, tecnologia da informação
que falem de softwares e ferramentas de TI. Além disso, os artigos relacionados às equipes
mundiais para competição de projetos de inovação, trabalho virtual em espaços cowork,
inovação e times virtuais em órgãos públicos e governamentais não foram considerados como
elegíveis à pesquisa.
Para a análise de conteúdo, revisão e síntese da amostra final de 48 artigos e
identificação dos fatores críticos de sucesso para a construção de um ambiente de inovação em
equipes virtuais, foi utilizado o método de narrativa textual. Para Tranfield et al. (2003), as
revisões por narrativas textuais tendem a explicar e identificar exemplos das melhores práticas
que sustentam a pesquisa. De acordo com Lucas et al. (2007), esta metodologia é adequada
para descrever referências literárias existentes, envolvendo um relato de comentários das
características do estudo, contexto, resultados obtidos, diferenças e semelhanças entre os
estudos, evidências disponíveis, analisando possíveis lacunas que precisam ser preenchidas.
Ainda segundo Lucas et al. (2007), a revisão sistemática de literatura por método de narrativa
textual normalmente organiza os estudos em grupos e subgrupos mais homogêneos e tem sido
uma técnica bem-sucedida na síntese de diferentes tipos de evidências de pesquisa. Para isso, a
revisão foi dividida em 3 etapas, seguindo as sugestões dos autores: a primeira etapa foi
realizada um agrupamento dos estudos em grupos relacionados com os temas que mais
apareciam nos artigos como possíveis fatores impulsionadores da criação de uma equipe virtual
inovadora. Na segunda etapa foram realizados comentários dos estudos, resumindo os
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principais aspectos encontrados em relação aos subgrupos. Finalmente na terceira etapa foi
realizada uma produção de sínteses dos grupos e subgrupos, identificando o que os estudos
exploraram, descrevendo as diferenças entre os estudos, identificando as lacunas na literatura,
temas ainda desconhecidos, não relatados ou incompletos.
Com isso, para a primeira etapa, foram identificados temas e subtemas semelhantes
encontrados nos 48 artigos desta revisão sistemática de literatura, separados e organizados em
grupos e subgrupos através do método de narrativa textual, sendo considerados, a critério
subjetivo da autora, como sendo os fatores críticos de sucesso, os temas que apareceram com
maior intensidade nos artigos. De acordo com Tranfield et al. (2003), a identificação de um
campo ou subcampos geralmente ocorre por meio e consultas informais com base em estudos
que parecem relevantes ou interessantes. Segundo os autores, a extração de dados geralmente é
narrativa e qualitativa com níveis elevados de subjetividade associados ao que é retirado de um
artigo para análise e síntese, não havendo uma padronização na estrutura do relatório com
roteiros longos interpretativos, sendo a síntese realizada através do resumo dos principais
resultados obtidos para cada grupo de estudo. Na maioria das revisões sistemáticas, a
heterogeneidade dos dados do estudo impede o uso de meta-análises, já que a síntese é realizada
por meio do resumo dos resultados de um grupo de estudos, fazendo comparações e conclusões
por meio de métodos interpretativos e indutivos com o objetivo de comparar resultados de
estudos empíricos de forma coerente, extraindo insights e abordando questões pertinentes à
pesquisa.

25

3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE
LITERATURA

Para esta revisão sistemática de literatura foram utilizadas duas fontes de pesquisas
conforme mostra o gráfico abaixo. Observa-se na FIGURA 2 que a maior parte dos artigos
foram encontrados na fonte Web of Science com 34 artigos e somente 14 artigos encontrados
na Scopus.
Figura 2 - Fontes de pesquisa (Web of Science e Scopus)

WOS (34 Artigos)

SCOPUS (14 Artigos)

Fonte: Autoria Própria (2022).

Em relação à quantidade de publicações ao longo dos anos, conforme mostrado abaixo
na FIGURA 3, verifica-se que, a partir de 2011 e 2012 o número de artigos relacionados à
inovação, liderança e times remotos veio aumentando gradativamente, sendo que 2018 e 2019
foram os anos que tiveram a maior quantidade de artigos, porém, em 2019 nota-se uma queda
nas publicações, mantendo-se estável nos anos subsequentes durante a pandemia da Covid-19.
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Figura 3 - Número de publicações por ano
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Fonte: Autoria Própria (2022).

Para esta pesquisa, optou-se em manter todos os países de origem das universidades ou
instituições dos autores. Foram encontrados 22 artigos de universidades ou instituições nos
Estados Unidos, 8 na França e 6 no Canadá. Países como Alemanha, Espanha e Reino Unido
tiverem 5 artigos relacionados ao tema, conforme mostra a FIGURA 4.
Figura 4 - Número de publicações por país de origem das universidades/instituições dos
autores
25
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Fonte: Autoria Própria (2022).

Aalto University School of Business - Finlândia
Mykolas Romeris University - Lituânia
Sains Malaysia University - Malásia
Texas University - EUA
Alberto Hurtado University - Chile
BI Norwegian Business School - Noruega
Carleton University - Canadá
Chaire NewPic - França
Cologne University - Alemanha
Connecticut Univertsity - EUA
Drake University - EUA
Grenoble Ecole Management - França
Health Promotion Journal of Australia - Australia
ICN Business School - França
Indian Inst. Technology Madras - Índia
Institut Arbeit und Technik - Alemanha
IPAG Business School - França
Kingston University - Reino Unido
Loughborough University - Reino Unido
Melbourne University - Austrália
Murcia University - Espanha
Nova York University - EUA
Paris Descartes University - França
Pfeiffer University - EUA
Politecn Torino - Itália
Royal Roads University - Canadá
Saveetha University - Índia
Stevens Institute of Technology - EUA
Tilburg University - Países Baixos
Universidad Pública de Navarra - Espanha
University of Arizona - EUA
University of Kent - Reino Unido
University of Montreal - Canadá
University of St. Thomas - EUA
University of Utah Health - EUA
Utara Malaysia University - Malásia
Yalova University - Turquia
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Figura 5 - Número de publicações por universidades e instituições
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Fonte: Autoria Própria (2022).

A FIGURA 5 mostra que as Universidade de Aalto na Finlândia e Mississippi nos

Estados Unidos tiveram 3 artigos publicados relacionados ao tema. As universidades de

Mykolas na Lituânia, Sains na Malásia e universidades americanas como Pace, Walden e Texas

tiveram 2 artigos, sendo que foram encontrados pelo menos um artigo nas demais universidades

ou instituições, o que mostra uma pulverização das publicações e que, portanto, o tema parece

ser de interesse de grande parcela das universidades e instituições localizadas em diversos

países.

Já com relação aos periódicos, observa-se que há uma diversidade de publicações

variando entre 1 e 2 artigos por periódico, conforme apresentado na FIGURA 6.
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Figura 6 - Número de publicações por periódicos entre 2011 e 2021
Team Performance Manag.: An International Journal
Journal of Engineering and Technology Management
International Journal of Innovation
International Journal of Information Management
International Journal of Human Resource Management
Creativity Studies
Group & Organization Management
Walden Dissertations and Doctoral Studies Collection
Sustainability
Strategic Direction
Smart Innovation, Systems and Technologies
Revista de Gestão e Projetos
Revista de Cercetare Si Interventie Sociala
Relations Industrielles / Industrial Relations
Psychological Studies
Management Revue
Management Letters/Cuadernos de Gestión
Management Decision
Small Group Research
Journal of Technology Transfer
Journal of Technology Management & Innovation
Journal of Open Innov.: Techn., Market and Complexity
Journal of Management
Journal of Knowledge Management
Journal of Enterprising Culture
Journal of Electronic Commerce in Organizations
Journal of Economic Behavior and Organization
Journal of Contemp. Issues in Busin. and Government
Journal of Business Research
Journal of Applied Psychology
Internat. Journal of Technology, Policy and Management
International Journal of Supply Chain Management
International Journal of Project Management
Internat. Journal of Manag. Science and Engin. Manag.
Information Technology & People
Industrial and Commercial Training
IEEE Transactions on Professional Communication
Harvard Business Review
Evid.-Based HRM: Global Forum Empir. Scholarship
European Management Journal
Computers in Human Behavior
Behaviour & Information Technology
0
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Fonte: Autoria Própria (2022).

Conforme mostra a FIGURA 7, nota-se que os autores Fadi S. Batarseh, John M. Usher
e Joshua J. Daspit publicaram três artigos e os autores Agota Giedrė Raišienė, Violeta Rapuano
e Kristina Varkulevičiūtė publicaram dois artigos relacionados ao tema equipes remotas. Os
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demais autores tiveram 1 publicação cada.
Figura 7 - Autores e número de artigos

Usher, J. M.

Daspit, J. J.
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Agota Giedrė Raišienė

Outros
0
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Fonte: Autoria Própria (2022).

Os artigos desta revisão sistemática de literatura apresentaram uma variedade de temas
relacionados à inovação, times remotos e liderança, que foram identificados, separados e
organizados em grupos e subgrupos conforme semelhança através do método de narrativa
textual, conforme Lucas et al. (2007). Observou-se que os seguintes temas apareceram nos
artigos com maior frequência e, portanto, foram considerados como sendo os 7 fatores críticos
de sucesso para o fomento da inovação dentro de times virtuais: (1) Colaboração e
Comunicação; (2) Liderança e Coordenação; (3) Confiança e Relacionamento Interpessoal; (4)
Troca de Conhecimento e Aprendizado; (5) Diversidade; (6) Competência e Fatores
Psicológicos e (7) Estrutura Organizacional. A FIGURA 8 apresenta a frequência dos temas em
relação aos artigos analisados.
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Figura 8 - Principais temas abordados e número de artigos
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Fonte: Autoria Própria (2022).

A seguir, serão apresentados os fatores que emergiram na revisão sistemática de
literatura realizada.
3.1 Fatores Críticos de Sucesso
3.1.1 Colaboração e Comunicação

A principal característica do trabalho virtual é que o funcionário passa suas horas de
trabalho fora do local tradicional da organização onde costuma trabalhar, usando a tecnologia
como ferramenta de comunicação (COOKE; CHOWHAN; COOPER, 2014; COENEN; KOK,
2014; MEROÑO-CERDÁN, 2017). É notável que o desenvolvimento das ferramentas de
comunicação continua avançando a cada ano, permitindo que as equipes possam colaborar com
a troca de seus conhecimentos e experiências. De acordo com Li, Wan e Wang (2020) o
desenvolvimento tecnológico com a diversidade de meios de comunicação, computação em
nuvem, big data etc. tornou as fronteiras comerciais de vários países inexistentes, contribuindo
com o aumento da competitividade global. Segundo Fayard et al. (2021), as mudanças
tecnológicas também resultaram em melhorias na gestão de negócios e estrutura organizacional,
integrando recursos internos e externos da organização e adaptando as empresas às mudanças
do mercado. A pandemia da Covid-19 exigiu necessidade inesperada de adaptações rápidas na
comunicação virtual, já que de um dia para outro, as reuniões e os relacionamentos pareciam
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prosperar com as pessoas se acostumando a trabalhar remotamente de suas casas, porém com o
tempo, alguns problemas começaram a surgir quando algumas pessoas descobriram que o
trabalho em casa era positivo e outros começaram a se incomodar com a demora do retorno à
rotina de um trabalho presencial. Conforme menciona Fayard et al. (2021), estudos em
psicologia cognitiva e neurociência mostraram que a cognição humana depende, não apenas de
como o cérebro processa os sinais, mas também do ambiente em que esses sinais são recebidos
durante uma comunicação. É por isso que a linguagem corporal limitada em reuniões virtuais
pode desencadear interpretações errôneas e dificultar a comunicação (FAYARD et al., 2021;
LI; WAN; WANG, 2020).
Grözinger et al. (2020) mencionam que talvez não haja nenhum estudo em economia
experimental clarificando os efeitos das ferramentas de comunicação no desempenho em tarefas
de inovação virtual. Porém, de acordo com Gressgard (2011), a inovação de produtos ou
serviços é considerada uma das principais fontes de vantagem competitiva, sendo necessário
investigar como a colaboração, comunicação e a interação humana influenciam os processos e
a capacidade de inovação das organizações, já que essa capacidade depende da estrutura de
comunicação, permitindo aos membros colaborarem e trocarem informações sobre as novas
oportunidades de negócios.
Reiter-Palmon et al. (2021) salientam que, embora a tecnologia tenha facilitado a
comunicação virtual e a troca de informações, as equipes podem encontrar problemas
relacionados à sua interação social em um espaço virtual associadas à identificação do
companheirismo ou à falta de pertencimento, comprometendo a geração de novas ideias. Essas
percepções podem levar à conflitos internos com a diminuição da comunicação dentro das
equipes virtuais. É fundamental fornecer aos colegas de equipes virtuais a oportunidade de
construir um ambiente social seguro e em que possam confiar e colaborar, possibilitando que a
comunicação e a troca de informações fluam livremente. Ainda segundo os autores, sem dúvida
as modalidades de comunicação em ambientes virtuais têm se desenvolvido rapidamente sem
a necessidade de contatos presenciais, facilitado diversas organizações a trabalharem,
principalmente com a pandemia da Covid-19. Porém, a comunicação virtual muitas vezes
impede que as mensagens sejam transmitidas de forma precisa. Por exemplo, uma mensagem
de texto pode ser mal interpretada enquanto uma mensagem de áudio e vídeo possibilita que o
interlocutor use a comunicação não verbal para evitar ambiguidades que um texto pode trazer.
Para isso, Varhelahti e Turnquist (2021) sugerem que as ferramentas de videoconferência, desde
que utilizadas de forma adequada, possam permitir a construção de confiança e colaboração
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entre as pessoas através da comunicação virtual, sem a necessidade de interações presenciais e
o correto uso da tecnologia permite o contato visual, expressão através de gestos e
compartilhamento de arquivos complementares, auxiliando na eficácia da virtualidade do
trabalho.
Para Varhelahti e Turnquist (2021) a habilidade de ouvir é considerada a melhor forma
de comunicação, além de existirem 4 estágios para que a comunicação virtual ocorra de forma
eficaz: o primeiro estágio é a fase da inclusão em que os membros procuram conhecer o líder e
demais integrantes. No segundo estágio os conflitos começam a aparecer pois os membros da
equipe já possuem um relacionamento mais próximo e sentem-se seguros para expressarem
suas opiniões e até mesmo discordarem entre si. No terceiro estágio a comunicação se torna
ainda mais aberta com a confiança entre os membros, havendo uma colaboração com o
compartilhamento de informações e possibilitando até mesmo feedbacks e negociações mais
maduras entre os participantes. No quarto estágio a comunicação atinge um grau de maturidade
da equipe e os membros começam a auto-organizarem suas tarefas sem a necessidade de
direcionamento constante do líder. Percebe-se portanto que nas fases 1 e 2 o foco está nas
comunicações informais que ajudam os membros a se conhecerem, e nas fases 3 e 4 o foco está
na tarefa. Estabelecer políticas e definir regras de comunicação virtual, por exemplo o uso de
câmeras e ferramentas de videoconferência, são fatores chave para se realizar uma comunicação
eficaz em um trabalho virtual, uma vez que os membros já se conhecem, e-mails, mensagens
de textos e até mesmo o uso de emoticons podem ser utilizados como uma forma de
comunicação.
De acordo com pesquisas realizadas por Grözinger et al. (2020), os membros das
equipes virtuais que realizaram a comunicação por videoconferência não tiveram um
desempenho inferior às equipes que tiveram a oportunidade de se comunicarem
presencialmente. Porém, as ferramentas devem ser cuidadosamente escolhidas para um objetivo
específico (GROZINGER et al., 2020; DERVEN, 2016). Por exemplo, quando o objetivo é o
compartilhamento de ideias, o desempenho colaborativo é maior se a reunião for realizada
através de videoconferência no lugar da comunicação por chat. Por outro lado, Fayard et al.
(2021) salientam que um encontro presencial permite a empatia, conexões não verbais, ajuda
as pessoas a interpretarem melhor as expressões, o senso de humor e a personalidade dos outros,
facilitam a construção e o fortalecimento das relações, diferentemente das conexões virtuais, já
que muitas reuniões virtuais são puramente focadas nas tarefas de forma objetiva. Segundo os
autores, estudos têm mostrado que as interações pessoais resultam em comprometimento e
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cooperação entre as pessoas nas equipes e por isso, mesmo que as empresas tenham adotado a
virtualidade do trabalho, é fundamental que haja um espaço em que as pessoas possam se
comunicar presencialmente com objetivo de construir a confiança e fortalecer essas relações.
Gressgard (2011) sugere que encontros presenciais sejam realizados pelo menos no início do
projeto até que os relacionamentos tenham sido desenvolvidos e a confiança construída.
Seja através de comunicação com uso de ferramentas virtuais ou promovendo encontros
presencias, para Hamburg (2011), o idioma é a barreira mais básica para a comunicação remota,
já que nem todos têm o conhecimento do idioma. Por outro lado, Varhelahti e Turnquist (2021)
enxergam essas dificuldades de forma positiva, uma vez que, quando se trata de equipes globais,
a proficiência no idioma inglês não é considerada um fator chave para a comunicação eficaz
entre os membros. Vários níveis do idioma em inglês podem fazer com que os membros se
esforcem em manter uma comunicação clara durante suas interações, resultando em uma
comunicação positiva e as barreiras linguísticas podem ser reduzidas com o uso de ferramentas
adequadas como, até mesmo, a câmera para se perceber expressões faciais que indiquem a não
compreensão entre os membros.
De fato, conforme mencionam Reiter-Palmon et al. (2021) a comunicação é um fator
crítico entre as equipes virtuais, à medida que a tecnologia permite às equipes trocarem
informações de forma efetiva, possibilitando a criação de um ambiente criativo e inovador. Os
autores salientam a importância dos processos cognitivos, sociais e vários comportamentos
durante a comunicação, até mesmo o humor no dia a dia contribui, sendo essenciais para o
cumprimento dos objetivos e satisfação da equipe. Uma modalidade de comunicação pode
influenciar a colaboração e o desempenho da equipe virtual quando escolhida de forma
adequada, auxiliando no estabelecimento da confiança e segurança entre as pessoas,
contribuindo assim com um ambiente mais colaborativo, superando as restrições associadas ao
tempo, espaço e custo de realização de reuniões presenciais.
Portanto, podemos observar que a colaboração e a comunicação foram consideradas
fundamentais para a construção de um ambiente confiável, possibilitando a troca de
conhecimentos e novas ideias inovadoras dentro das equipes remotas. Conforme Li, Wan e
Wang (2020), o desenvolvimento tecnológico e a diversidade dos meios de comunicação têm
permitido que as equipes virtuais mantenham a comunicação à distância e realizem a troca de
experiências e conhecimentos. A pandemia da Covid-19 obrigou as empresas a realizarem
adaptações rápidas a fim de manter seus negócios em andamento através do trabalho remoto,
porém podemos notar que problemas relacionados à interação social em espaços virtuais podem
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inibir a comunicação dessas equipes, resultando em falta de troca de ideias inovadoras,
principalmente devido ao mau uso da ferramenta de comunicação (FAYARD et al., 2021).
Conforme Reiter-Palmon et al. (2021), o correto uso destas ferramentas possibilita a construção
de confiança entre os membros, comprometimento e a troca de novas ideias, cabendo às
empresas a identificação das ferramentas disponíveis, avaliar a sua eficácia diante da
virtualidade do trabalho, permitindo também contatos presenciais quando necessário.

3.1.2 Liderança e Coordenação

Segundo Fernandez e Jawadi (2015), as características da virtualidade como a distância,
diferenças culturais e a falta de informações dos membros, podem dificultar a construção da
confiança, cooperação e desenvolvimento de relacionamentos dentro das equipes. Os desafios
da virtualidade exigem do líder a necessidade de adaptar-se e influenciar sua equipe através do
uso de ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Cabe ao líder gerenciar as
diversidades de contexto social e psicológico, conflitos relacionados aos sentimentos de
isolamento, comunicações distorcidas, barreiras de idioma, formular estratégias para a
construção da coesão e relacionamento entre os membros da equipe (FERNANDEZ; JAWADI,
2015; GAJENDRAN; JOSHI, 2012).
Segundo Fernandez e Jawadi (2015), é papel da liderança a escolha dos mecanismos
tecnológicos eficazes para a coordenação das tarefas e interações construtivas entre os seus
membros. O líder deve também estabelecer mecanismos de coordenação e fluxo de trabalho,
realizando reuniões regulares para se certificar que o processo de trabalho foi compreendido e
está sendo realizado conforme o cronograma, dando feedbacks rápidos e corrigindo desvios que
podem ocorrer virtualmente. O equilíbrio entre autonomia e controle com uma coordenação
eficaz possibilita que o grupo possa trabalhar de forma autônoma e somente a escolha das
ferramentas de comunicação não garante a interação e o diálogo entre os membros das equipes
virtuais.
De fato, para Raišienė et al. (2020) liderar equipes virtualmente é um desafio maior para
a liderança, diferentemente da gestão tradicional de equipes, já que exige também do líder o
conhecimento das plataformas digitais e perceber como motivar, incentivar e engajar suas
equipes remotamente de forma que tragam resultados eficazes à organização. De acordo com
Chang (2011), o líder de equipe possui uma diversidade de papéis como definir os objetivos do
projeto, selecionar os membros, realizar treinamentos das tecnologias de comunicação, avaliar
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os resultados de tempos em tempos, coordenar os processos, fazer a gestão de conflitos, orientar
os participantes, incentivar o grupo a gerar novas ideias e alcançar seus objetivos. Para ser
eficaz o líder deve ter experiência com liderança, coordenação, planejamento, organização e
controle, possuir formação, experiência, ter personalidade amigável para a construção de
confiança entre membros da equipe virtual, ser capaz de fomentar a criatividade e a geração de
novas ideias.
Dentro dos temas de liderança e coordenação, foram encontrados estudos que
abordaram os estilos de liderança transformacional, transacional e laissez faire, a liderança
sinérgica, seletiva, e a estagnada, além da liderança inclusiva e virtual. Foram encontrados
também estudos sobre os mecanismos de coordenação, tipos de coordenação mecanicista,
orgânica e participativa e coordenação quanto ao tempo de vida das equipes remotas.

3.1.2.1 Liderança Transformacional, Transacional e Laissez Faire

Com relação às outras abordagens de gestão, Gross (2018) realizou uma pesquisa
relacionada à eficácia dos estilos de liderança transformacional, transacional e laissez faire
dentro de equipes remotas. Segundo o autor, o estilo transacional possibilita o compromisso
do funcionário com o foco na tarefa, na conclusão da meta, estabelecendo recompensas através
do cumprimento dos objetivos preestabelecidos e pode ser desenvolvido para a gestão de
equipes remotas uma vez que vincula às equipes a conclusão de tarefas por meio de
gerenciamento, monitoramento constante, recompensas, intervenções necessárias e ajustes em
caso de desvios. O conhecimento é transferido de forma dinâmica no estilo transacional,
permitindo que novos membros integrantes compartilhem e acumulem novos conhecimentos,
elevando o desempenho e as vantagens competitivas, reconhecendo seus membros através de
elogios e recompensas. Já o estilo transformacional é orientado para as relações, cultivando
relacionamentos duradouros e criando laços fortes de confiança entre os membros, que com o
tempo, passam a contribuir mais com a organização do que aqueles que vivenciaram o estilo
transacional. Eisenberg, Post e DiTomaso (2019) mencionam que compreender o papel da
liderança transformacional é fundamental para moderar a influência direta e indireta das equipes
virtuais, facilitando a comunicação no desempenho da inovação. Gross (2018) também sugere
o estilo laissez-faire para se obter a eficácia de uma equipe remota. Segundo o autor, estilo
laissez-faire é frequentemente visto como uma forma negativa de liderança na qual não lidera
ou monitora efetivamente seus membros. O uso do estilo laissez-faire pode ser positivo com o
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uso da distância para deixar que os seus membros trabalhem com maior flexibilidade,
compartilhando, gerando, explorando, implementando ideias e buscando novas oportunidades,
permitindo que as práticas empreendedoras e inovadoras sejam expressas virtualmente sem a
intervenção do líder.
Ainda sobre a liderança transformacional, de acordo com Eisenberg, Post e DiTomaso
(2019), à medida que a dispersão geográfica aumenta, a influência positiva da liderança
transformacional diminui, já que o distanciamento geográfico impede que o líder demonstre
com maior facilidade e frequência seus comportamentos de líder transformacional como a
influência, a motivação, a inspiração, o estímulo etc. A liderança transformacional é um estilo
de liderança motivador que possibilita aos seus membros alcançarem altos níveis de
desempenho e durante as interações com as pessoas, esses líderes conseguem demonstrar com
maior facilidade o seu entusiasmo. A dispersão geográfica, sem dúvida, é um desafio para o
líder quanto à comunicação eficaz, a criação de sinergias, clima de confiança e relacionamento
mais próximo com os seus membros. A virtualidade também prejudica a capacidade dos líderes
em avaliar constantemente o clima de sua equipe, identificar lacunas de melhorias ou, até
mesmo desafiar e estimular individualmente cada membro, já que, apesar da variedade de
tecnologia de comunicação atual, ainda não há como substituir as interações presenciais, ainda
mais se os membros estiverem em fusos horários distintos.
Eisenberg, Post e DiTomaso (2019) mencionam que as organizações dependem cada
vez mais da virtualidade do trabalho, porém a dispersão geográfica de uma equipe pode afetar
as interações entre os seus membros, reduzindo a confiança entre si, impedindo a eficácia da
comunicação e colaboração, influenciando negativamente o desempenho da equipe. Quanto
mais as equipes estão dispersas, mais difícil é a possibilidade de realizarem uma reunião
presencial periódica que facilita a colaboração e o relacionamento. Independentemente do
estilo, Gross (2018) ressalta que a eficácia dos estilos é subjetiva e há pontos positivos e
negativos em um ambiente remoto. É fundamental entender as implicações práticas de cada
estilo de liderança e alinhar aos objetivos do líder no cumprimento da tarefa ou meta, construção
da confiança e relacionamento ou até mesmo para um lançamento de algo inovador.

3.1.2.2 Liderança Sinérgica, Seletiva e Estagnada

Purvanova e Kenda (2018) realizaram um estudo relacionado às tensões paradoxais em
ambientes virtuais. Paradoxos são elementos opostos interdependentes da virtualidade do
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trabalho como isolamento e flexibilidade, esgotamento do trabalho e trabalho motivador,
distância e proximidade das equipes virtuais, barreiras culturais e diversidade cultural etc. Esses
paradoxos, podem representar desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades, cabendo ao líder o
gerenciamento desses elementos em um ambiente virtual. Segundo os autores existem três
estilos de liderança neste modelo paradoxal: sinérgico, seletivo e estagnado. Os líderes
sinérgicos geram soluções sinergéticas uma vez que percebem que a virtualidade apresenta
desafios e oportunidades interrelacionados, aproveitando elementos opostos e contraditórios,
identificando conexões e sinergias entre os elementos de forma harmônica para atingir o
objetivo do grupo. Já os líderes seletivos veem as tensões paradoxais como forças concorrentes
e independentes, e priorizam determinar qual desafio é mais urgente, formulando uma estratégia
orientada para a tarefa. Os autores enfatizam que as decisões e ações de líderes seletivos podem
ser problemáticas no longo prazo por focarem em uma determinada oportunidade sem enxergar
outros desafios, podendo inclusive impor regras rígidas para padronizar comportamentos,
desconsiderando a diversidade de conhecimentos e experiências. Outros podem se sentir
excluídos, comprometendo o relacionamento e, portanto, diminuindo a criatividade da equipe.
É possível que no curto prazo tenha sucesso em alcançar os objetivos, mas no longo prazo, pode
comprometer a confiança interna de seus membros. Finalmente, os líderes virtuais estagnados
não percebem ou até mesmo ignoram as tensões paradoxais da virtualidade, não conseguindo
encontrar sinergias, simplesmente por não desejarem ou por não conseguirem lidar com essas
tensões. Líderes virtuais estagnados reagem de forma defensiva podendo desestabilizar a
segurança dos membros, sendo incapazes de garantir o sucesso de suas equipes no curto ou
longo prazo.
O modelo sugerido pelos autores teve foco em encorajar os líderes a enxergarem os
paradoxos como desafios e oportunidades, combinando comportamentos variados ou opostos a
fim de obter vantagens positivas destas tensões paradoxais da realidade virtual. Para que se
tenha sucesso, os líderes virtuais devem encontrar sinergia, conhecer os paradoxos da
virtualidade e levar a resultados positivos ao longo do tempo com base em três etapas para o
desenvolvimento do estilo sinergético: primeiro passo é reconhecer que a própria virtualidade
é um paradoxo. Segundo, integrar as tensões paradoxais em soluções sinérgicas. Terceiro,
combinar comportamentos variados e até mesmo opostos para enxergar oportunidades,
reconhecendo o potencial das tensões paradoxais, encorajando comportamentos variados e até
mesmo opostos. Para que haja sinergia, os líderes devem potencializar as comunicações
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interpessoais, mantendo uma interação entre os membros da equipe virtual, a fim de evitar
tensões e ameaças como interpretações errôneas ou até mesmo preconceitos interpessoais.

3.1.2.3 Liderança Inclusiva

Para Derven (2016) é fundamental que uma equipe virtual global tenha um líder
inclusivo aberto às novas ideias, curioso, humilde, que incentive seus membros, que promove
o empoderamento e a responsabilidade, que tenha inteligência emocional e competência
transcultural, valorizando e promovendo as contribuições de toda a equipe. Segundo a autora,
a essência do líder inclusivo está no compromisso de integrar todos os membros e criar um
ambiente em que todos possam ser ouvidos, sem preconceitos, sendo sensíveis aos resultados e
relacionamentos, capazes de traduzir a visão da organização em objetivos da equipe e atuar no
direcionamento às metas organizacionais, além de perceber o esgotamento da equipe,
administrar a eficácia e promover a qualidade de vida de seus membros.

3.1.2.4 Liderança Virtual

Independentemente do estilo de liderança, segundo Adamovic (2018), o papel dos
líderes de equipes virtuais é mais desafiador e complexo do que em ambientes de trabalhos
tradicionais, devido às características específicas dessas equipes, sendo necessário investir em
programas que ajudem os líderes a gerenciarem seus membros. Treinamentos devem
compreender a inteligência cultural, tecnologia e habilidades interpessoais, habilidades de
gerenciamento mais formais relacionados ao planejamento, coordenação e definição de metas.
Líderes engajados, comprometidos e organizados terão mais facilidade em dar suporte e engajar
seus membros de equipes virtuais, possibilitando administrar demandas estressantes da
virtualidade do trabalho e criando um ambiente positivo.
Pozin, Nawi e Romle (2016) enfatizam a importância de se identificar o líder ideal. A
liderança é considerada altamente importante para o desempenho da equipe virtual, sendo o
responsável pelos feedbacks, gestão do tempo, compartilhamento de recursos, educação,
treinamento, motivação, resolver os conflitos, promover a integração para que os membros
possam se sentir parte do grupo e contribuir com o projeto de forma eficaz. Realizar reuniões
constantes e promover atualizações diárias do desenvolvimento do projeto podem garantir que
cada membro compreenda as suas responsabilidades. Conforme mencionam Gajendran e Joshi
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(2012) é fundamental que se construa um clima de confiança e que as comunicações sejam
frequentes entre o líder e o membro possibilitando que os membros se sintam conectados à
equipe, reduzindo assim as incertezas e mal entendimentos, aumentando a motivação e a
disposição para contribuir com conhecimentos e experiências.

3.1.2.5 Quatro Mecanismos de Coordenação

Com relação à coordenação de times remotos, Painter et al. (2016) identificaram em sua
revisão sistemática de literatura quatro mecanismos principais de coordenação: padrões, planos,
ajuste mútuo formal e ajuste mútuo informal, que podem auxiliar a gestão na supervisão quanto
ao cumprimento de padrões e planos e também aproveitar as reuniões de ajustes formais ou
informais para observar e coordenar suas equipes. A coordenação por meio de padrões é
baseada em regras, rotinas, metas e técnicas predeterminadas, processos e procedimentos
padronizados que deverão ser cumpridas pela equipe remota e observadas pela coordenação. A
coordenação por meio de planos consiste naquela em que se supervisiona a equipe através da
verificação do cumprimento de cronogramas, desenhos do projeto, especificações requeridas,
incentivos financeiros ou objetivos do projeto. A coordenação por meio de ajustes formais
mútuos é realizada de forma estruturada através da observação da equipe em reuniões de revisão
de projeto, verificações ou inspeções locais, comunicação hierárquica ou vertical, análise de
dados compartilhados e formação de comitês ou grupos de discussão de maneira formal. Por
outro lado, a coordenação através de ajuste mútuo informal é realizada através da observação e
supervisão da equipe por meio de encontros ou reuniões informais. Os autores salientam que
esses mecanismos de coordenação possibilitam que a gestão observe onde as equipes estão em
termos de “o quê” e “como” está realizando o seu trabalho a fim de coordená-las, seja por meio
de observação do cumprimento de padrões e planos ou verificando o andamento das atividades
de trabalho através de reuniões mútuas formais ou informais.

3.1.2.6 Coordenação Mecanicista, Orgânica e Participativa

Péréa e Von Zedtwitz (2018) realizaram uma pesquisa com o intuito de identificar a
estratégia de coordenação que melhor se adapta às equipes virtuais. Para os autores, quanto
mais dispersos os membros da equipe, menor será a facilidade de comunicação e mais difícil
será formar uma equipe coesa. Para isso, uma solução seria reduzir a interdependência das
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tarefas através da coordenação mecanicista, com menos comunicação entre os membros da
equipe. Ou então, adotar a interdependência de tarefas através da coordenação orgânica e
participativa, fortalecendo a comunicação para estimular a integração entre seus membros. De
acordo com os autores, embora a falta de comunicação seja prejudicada com equipes
geograficamente distantes, os estudos mostraram que pode ser superada através de uma
comunicação informal, espontânea e horizontal, dando autonomia aos membros,
compartilhando o poder de decisão, interdependência de tarefas, e o nível de estruturação e
distribuição da equipe pode prejudicar a integração, sendo um fator de contingência. O fator
de contingência é coordenado de forma orgânica possibilitando aos membros realizarem suas
tarefas de forma independente.

3.1.2.7 Coordenação de Equipes com Tempo de Vida Curto e Longo

Chamakiotis et al. (2020) fizeram um estudo do papel da coordenação temporal no
gerenciamento dos estágios iniciais da inovação no contexto de equipes remotas. Os resultados
revelaram que o tempo de vida da equipe virtual influencia o tipo de coordenação exigida, sendo
necessária uma coordenação rígida, mais frequente e próxima para ajudar a equipe a reduzir as
incertezas do projeto. Por outro lado, em equipes remotas com maior expectativa de vida e
maior tempo de duração, a coordenação mais flexível permite que membros dispersos
trabalhem simultaneamente em diferentes aspectos complementares do projeto. Segundo os
autores, as práticas de coordenação rígidas são aquelas caracterizadas por diretrizes restritas,
específicas, com tarefas e subtarefas que necessitam ser realizadas em prazos curtos, exigindo
que as reuniões sejam realizadas com maior frequência, justamente devido à natureza
extremamente curta da tarefa. No geral, para projetos de curta duração, é necessário um esforço
de coordenação mais próxima pois as equipes podem ser divididas em subgrupos permitindo
que realizem parte do trabalho separadamente, com uma gestão mais próxima na organização
das fases iniciais.
Podemos observar que a liderança e a coordenação são fundamentais para a gestão de
equipes virtuais na construção de um ambiente confiável e que possibilite o engajamento e a
troca de novas ideias entre seus membros. Para que isso ocorra, conforme salientam Fernandez
e Jawadi (2015), o líder virtual possui um desafio de influenciar suas equipes através do correto
uso das ferramentas de comunicação. Além de possuir uma diversidade de papéis relacionados
aos objetivos do projeto, a seleção de pessoal, a realização de treinamentos nas tecnologias de
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comunicação, ao gerenciamento de conflitos e ao incentivo às suas equipes na geração de novas
ideias (CHANG, 2011). Seja qual for o estilo de liderança transformacional, transacional ou
laissez faire apresentados por Cross (2018), é fundamental entender cada estilo e alinhar aos
objetivos do líder no cumprimento da meta, construção da confiança ou promoção da inovação.
Identificar também as tensões paradoxais mencionadas por Purvanova e Kenda (2018) e
encorajar os líderes a enxergarem os paradoxos como desafios e oportunidades, combinando
comportamentos e obtendo vantagens positivas também são importantes para se evitar tensões
e ameaças dentro das equipes virtuais, podendo dificultar um bom relacionando interno e troca
de conhecimentos. Derven (2016) menciona a importância do líder inclusivo como aquele
responsável por integrar todos os membros e criar um ambiente positivo em que todos possam
ser ouvidos em direção às metas organizacionais. Sem dúvida possuir líderes engajados e
comprometidos facilita a coordenação das demandas da virtualidade do trabalho e da construção
de um ambiente positivo (ADAMOVIC, 2018). Seja qual for o mecanismo de coordenação
apresentado por Painter et al. (2016), a estratégia mecanicista, orgânica ou participativa
mencionada por Péréa e Von Zedtwitz (2018) ou o papel da coordenação no gerenciamento dos
estágios iniciais da inovação apresentado por Chamakiotis et al. (2020), de fato, conforme
salientam Raišienė et al. (2020) liderar equipes remotas é um desafio maior para o líder virtual
comparado à liderança tradicional de equipes. O líder necessita, além do conhecimento das
plataformas digitais de comunicação, compreender como motivar e engajar suas equipes
remotamente a fim de trazer resultados organizacionais.

3.1.3 Confiança e Relacionamento Interpessoal

Para que o processo de compartilhamento de informações, troca de ideias e
conhecimentos ocorra, é fundamental que se estabeleça um relacionamento e clima de
confiança entre os membros (LI; WAN; WANG, 2020; GIGI; PAVITHRA, 2020; SENQUIZDIAZ; ORTIZ-SOTO, 2019; POLAT et al., 2018). Segundo Polat et al. (2018), não há um
consenso dos estudiosos quanto a definição de confiança, mas é possível notar que a confiança
da equipe está relacionada aos comportamentos positivos como a própria comunicação formal
e informal, a cooperação, a coesão e o comprometimento dos membros. Estudos revelam que a
autonomia está relacionada a confiança e os membros podem desenvolver um bom
relacionamento interpessoal a partir da sua aceitação na equipe, sendo fundamental que se
construa a confiança para que os membros possam desenvolver suas relações e possam se
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comunicar de forma eficaz. A falta de confiança pode fazer com que os membros não
colaborem, podendo atrasar ou até mesmo reduzir a qualidade da comunicação com conteúdo
insuficientes, afetando os resultados da equipe como um todo.
Ainda segundo Polat et al. (2018), a confiança é um fator de sucesso para o trabalho em
equipe, contribuindo com a promoção do aprendizado e desenvolvimento de novas ideias.
Portanto, proporcionar um ambiente de trabalho aberto à comunicação e a construção da
confiança em diferentes estágios do relacionamento possibilitam que os membros contribuam
com resultados organizacionais. De acordo com Derven (2016), cumprir os compromissos
agendados com a equipe, ouvir as ideias com respeito e compartilhar abertamente as
preocupações também pode ajudar a construir a confiança dentro da equipe virtual.
Ainda com relação ao clima de confiança, Wei, Thurasamy e Popa (2018) mencionam
que a confiança está positivamente relacionada ao desempenho percebido pela equipe e os
membros confiarão mais uns nos outros quando a equipe for mais coesa. A coesão é definida
como o compromisso e o envolvimento de cada membro de forma que se sintam em um
ambiente seguro e tenham uma mente aberta para que a comunicação seja eficaz. Os autores
ressaltam que a conformidade da equipe pode inibir a criatividade, mas por outro lado a
confiança está positivamente relacionada à criatividade e só ocorre se existir um clima favorável
entre os membros da equipe virtual. Os autores alertam que a coesão tende a levar à
conformidade da equipe, o que não é saudável para a promoção da criatividade, já que a
criatividade requer um certo nível de conflito interno entre os membros pensando de formas
diferentes para instigar na solução e melhoria do problema.
Outro ponto importante para se construir e relacionamento e a confiança é permitir
contatos presenciais. De acordo com Gigi e Pavithra (2020), o contato presencial é o primeiro
passo para a construção de um ambiente confiável e propício ao compartilhamento de
conhecimento. Posteriormente é possível diminuir o contato presencial e aumentar o contato
virtual, independentemente do tipo de mídia utilizado. Adamovic (2018) reforça que as reuniões
presenciais são positivas por permitirem que os membros se familiarizem uns com os outros,
reduzindo efeitos negativos da diversidade cultural e da dispersão geográfica, além dos
treinamentos adequados relacionados ao entendimento cultural, possibilitando que os membros
desenvolvam as habilidades de relacionamentos interpessoais globais, desenvolvendo assim um
clima de confiança, coesão, cooperação, aumentando o bem-estar e saúde psicológica dos
funcionários remotos.
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As relações interpessoais podem ser desenvolvidas por meio de reuniões presenciais,
mas também através de plataformas de tecnologia ou, até mesmo, com a utilização de ambas as
formas (OLAISEN; REVANG, 2017). Segundo os autores, as plataformas de comunicação
virtual facilitam o compartilhamento de conhecimentos entre as equipes virtuais, mas são as
relações de confiança e os laços interpessoais construídos entre os seus membros que realmente
ajudarão no compartilhamento de conhecimentos de alta qualidade. A escolha das plataformas
de tecnologia também contribui para a criação desses laços profissionais e sociais, possibilita
aos membros se comunicarem com maior frequência, compartilharem conhecimento de maior
qualidade, comparado às equipes que possuíam um relacionamento e interação social fracos.
Descobriu-se que a frequência da interação profissional e social através das plataformas de
comunicação online é um fator crítico para se construir um alto nível de confiança entre os seus
membros e criar laços que possibilitam o compartilhamento de conhecimentos de alta
qualidade, contribuindo assim com o desenvolvimento de soluções inovadoras. Para os autores,
as relações e as interações profissionais e sociais de uma equipe virtual são a soma de
relacionamentos próximos, de confiança interpessoal, da frequência de comunicação e do
tempo despendido nas interações.
Podemos observar que estabelecer um clima de confiança e relacionamento interpessoal
entre os membros da equipe virtual é importante para o processo de compartilhamento e
comprometimento entre os membros, contribuindo com o desenvolvimento de novas ideias
(POLAT et al., 2018). Neste sentido, há uma variedade de pontos de vista para a construção de
um ambiente inovador, desde a importância dos conflitos internos para instigar a criatividade
na solução do problema, como mostram Wei, Thurasamy e Popa (2018) até mesmo a
necessidade dos contatos presenciais iniciais na construção de um ambiente confiável, como
apresentam Gigi e Pavithra (2020) e Adamovic (2018). De um modo geral, conforme salientam
Olaisen e Revang (2017), as plataformas virtuais facilitam o compartilhamento de
conhecimentos entre as equipes virtuais, mas são os laços de confiança e o relacionamento
interpessoal que ajudarão na qualidade do compartilhamento, devendo ser considerados na
gestão de equipes virtuais.

3.1.4 Troca de Conhecimentos e Aprendizado

De acordo com pesquisa realizada por Li, Wan e Wang (2020) a troca de conhecimentos
de uma equipe virtual pode ser promovida a partir de três dimensões. Primeiro promover o
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compartilhamento de conhecimento através de um bom relacionamento entre os membros da
equipe. Segundo cultivar uma cultura organizacional de aprendizagem. Terceiro, continuar
incentivando e encorajando os membros a prosseguirem com a troca de conhecimentos e
inovação. Neste sentido, a heterogeneidade de experiências e conhecimentos dos membros de
uma equipe virtual potencializam o desempenho da inovação, desde que haja integração entre
os membros para que o conhecimento seja compartilhado.
Além do conhecimento compartilhado, Gigi e Pavithra (2020) ressaltam que talvez o
mais importante seja a qualidade do conhecimento que está sendo compartilhado e que
contribua no desenvolvimento de novos projetos. Como vimos até aqui, os meios de
comunicação devem ser escolhidos para o compartilhamento eficaz dos conhecimentos,
inclusive o contato presencial deve ver utilizado para complementar os meios de comunicação
virtuais. Na impossibilidade de reuniões presenciais, Purvanova e Kenda (2018) sugerem que
o líder encoraje que as reuniões sejam realizadas através de videoconferência em que os
membros possam se conhecer uns aos outros. Normalmente a prioridade para essas equipes
virtuais não está na construção do capital humano e social, mas sim no capital de conhecimento
compartilhado, porém para que a troca de conhecimentos seja efetiva, os líderes virtuais têm o
papel de desenvolver primeiramente, o capital social de uma equipe, proporcionando a
construção da confiança, encorajando a troca de informações interpessoais, criando
oportunidade de reuniões presenciais, divulgando as conquistas da equipe etc.
Conforme salientam Bosch-Sijtsema e Haapamäki (2014), a troca de conhecimentos
pode ser realmente dificultado pelo distanciamento e pela falta de contato pessoal. No trabalho
virtual é mais difícil construir relacionamentos, corrigir mal-entendidos, ter oportunidades para
discussões informais e receber feedbacks imediatos, porém as ferramentas atuais oferecem
oportunidades para realizar as interações. Essas possibilidades são benéficas para a
coordenação de equipe virtual, e as pesquisas realizadas pelos autores mostraram que os
gestores percebem essas tecnologias como facilitadoras, bem como meios de criar um ambiente
que promove a colaboração, o aprendizado e a inovação.
Segundo Bosch-Sijtsema e Haapamäki (2014), a visualização foi percebida como um
suporte de compartilhamento de conhecimento, de aprendizagem, de colaboração em equipes
virtuais para a inovação. Ideias complexas podem ser mais rapidamente compartilhadas através
de imagens do que por e-mails ou mensagens instantâneas de texto. Segundo os autores, ser
capaz de visualizar ajuda a compartilhar ideias e criatividade com maior precisão e é
considerado um elemento importante para fomentar a criatividade em uma sessão de
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brainstorming, por exemplo, sendo uma importante ferramenta para compartilhar
conhecimentos, promover o aprendizado, a inovação, o desenvolvimento de conceitos e a
colaboração em equipes virtuais.
De qualquer modo, conforme Hamburg (2011) salienta, não existem soluções universais
ou regras para realizar a transferência de conhecimento transfronteiriça em equipes ou
comunidades virtuais, sendo ideal aproveitar as diferenças culturais e criar uma cultura de
compartilhamento e transferência de conhecimento tácito ou explícito entre os membros. Além
de oferecer espaços online para publicar e classificar conteúdos virtualmente, a colaboração é
um dos fatores mais importantes na transferência de conhecimento e obtenção de uma
competência intercultural, a fim de evitar atritos nos negócios. As ferramentas podem ajudar
no processo de transferência de conhecimento, porém o melhor software a ser usado é aquele
com o qual os membros estão familiarizados e mais habituados a usar. O conhecimento é
compartilhado quando os membros das equipes participam da solução de um problema comum
e trocam o conhecimento necessário para solucionar o desafio. Sem a construção de um
relacionamento e confiança, o compartilhamento de conhecimento pode ser comprometido e a
transferência de conhecimentos relevantes custa tempo e recursos.
Além da escolha das ferramentas, Castellano, Davidson e Khelladi (2017) mencionam
que a transferência efetiva de conhecimentos requer que os membros das equipes virtuais
tenham uma frequência de comunicação e construam um ambiente favorável para trabalharem
juntos em busca de uma solução integrada, colocando em prática seus conhecimentos e suas
experiências. Para que isso ocorra, de uma forma geral, conforme sugere Gross (2018), é
fundamental o papel do líder em coordenar os membros, garantindo a escolha da ferramenta
adequada para uma comunicação e compartilhamento de informações de forma contínua,
evitando que os membros sejam afetados com o desequilíbrio do fluxo de informações.
Para que comunicação e o compartilhamento ocorram de forma eficaz pelo líder, Chang
(2008) sugere o método CH&NG - Heurística Combinatória e Método Normativamente Guiado
como um método que pode guiar as organizações a fomentar a criatividade dentro de equipes
virtuais. O método consiste na combinação de uma técnica com uma série de estratégias, como
o próprio brainstorming, que devem ser aplicadas pelos membros da equipe, orientando no
processo de criação de ideias colaborativas com perguntas personalizadas a fim de manter o
foco, identificando os resultados comuns e permitindo um aprofundamento em busca de ideias
cada vez mais novas. Segundo Chang (2011), a equipe passa por um total de quatro rodadas
para aprofundamento da ideia, podendo ser iniciada a cada duas semanas ou mais. No início da
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primeira rodada, a equipe recebe instruções detalhadas do objetivo do projeto, procedimento de
trabalho e expectativas no final do processo, tendo aproximadamente uma semana ou mais para
gerar um resultado virtualmente.
Segundo o autor, o líder remove as ideias comuns ou que não parecem ser inovadoras e
inicia a segunda rodada com a aplicação de três metodologias de pensamentos para melhorar,
expandir, modificar ou combinar ideias geradas na primeira rodada e adicionar outas novas
ideias. Após a segunda rodada, o líder resume, categoriza os resultados e inicia a terceira rodada
oferecendo feedbacks, com pontos fortes das ideias e dos comentários específicos a cada
participante com relação ao desempenho individual e novas discussões são realizadas e ideias
adicionais são analisadas para se expandir, modificar, melhorar ou combinar essas ideias na
terceira rodada e assim sucessivamente até a quarta rodada. A quarta rodada consiste em todos
os participantes votarem nas melhores ideias e o líder da equipe finaliza com a compilação dos
dados e são selecionadas as cinco melhores ideias.
De fato, como salientam Li, Wan e Wang (2020), podemos entender que a diversidade
de experiências e conhecimentos possibilitam a inovação, desde que haja a construção de um
ambiente em que seus membros possam interagir virtualmente e compartilhar estes
conhecimentos. É importante destacar que, conforme reforçam Bosch-Sijtsema e Haapamäki
(2014), a virtualidade do trabalho dificulta a construção de relacionamento interpessoal, porém
as ferramentas atuais podem facilitar a promoção de um ambiente de colaboração, de
aprendizado e de inovação. Não existem soluções ou regras para se promover a transferência
de conhecimentos entre os membros de uma equipe remota, sendo necessária a criação de
espaços virtuais e uma cultura de compartilhamento e aprendizado entre seus membros
(HAMBURG, 2011). Cabe ao líder escolher a ferramenta de comunicação e coordenar seus
membros a compartilharem informações continuamente (GROSS, 2018), podendo seguir
também a sugestão de Chang (2011) quanto ao fomento e a geração de ideias criativas e
inovadoras.

3.1.5 Diversidade

O trabalho virtual possibilita que pessoas de diferentes culturas, experiências e
conhecimentos possam trabalhar com a dependência de algum meio eletrônico ou virtual de
comunicação, necessitando conduzir reuniões através de plataformas virtuais, gerenciando
relacionamentos interpessoais, de forma a concluir uma tarefa ou alcançar um objetivo em
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comum (REITER-PALMON et al., 2021; CHAMAKIOTIS et al., 2020; RAISIENÉ et al.,
2020; BATARSEH; USHER; DASPIT, 2018; ADAMOVIC, 2018; CREASY; CARNES,
2017; HAMERSLY, 2015; KOPPMAN; GUPTA, 2014; CHANG, 2011).
Em 2013 foi publicado o artigo “The end of flexible working? Has Yahoo!’s Marissa
Mayer sounded the death knell for remote working?” que já mencionava na época acerca das
contratações através de acordos de trabalhos virtuais, atraindo profissionais de diversas culturas
e localidades. Esses profissionais adotaram a virtualidade do trabalho por questões pessoais que
dificultam a ida diária ao local de trabalho, sem a necessidade de deslocamento de longas
distâncias entre a casa e a empresa. Segundo o artigo da época, empresas como a Dell no Reino
Unido já adotavam este tipo de trabalho em 2010. Na IBM, 45% da força de trabalho já realizava
suas atividades remotamente. A TELUS, empresa canadense líder em telecomunicações,
chegou a estimar que até 2015, 70% de seus funcionários trabalhariam remotamente.
Inicialmente havia uma preocupação com a produtividade de seus funcionários, tornando-se
necessário encontrar novas formas de gestão de pessoas para gerenciar o trabalho à distância,
porém o que se observou foi um aumento da produtividade com os funcionários se adaptando
ao ritmo de vida, permitindo que eles mesmos escolham quando começar e terminar o trabalho
conforme a preferência. Ainda segundo o artigo, o trabalho virtual tem evoluído pelo menos
desde 1980 quando os freelancers começaram a usar o e-mail para estabelecer seus negócios,
possibilitando também que outras pessoas que estavam fora do mercado de trabalho pudessem
criar seus próprios negócios em casa. Em meados de 1990, o advento do E-bay e do PayPal
possibilitou novas oportunidades de se trabalhar virtualmente, já que não era mais necessário
um local para comprar ou vender produtos. Ao mesmo tempo os avanços tecnológicos
continuaram a facilitar ainda mais o processo do trabalho virtual com a computação em nuvem,
tornando a virtualidade do trabalho possível de ser realizada na época, sem a dependência da
presença física no local de trabalho. A possibilidade de se trabalhar com equipes virtuais tem
aumentado à medida que a tecnologia facilita a comunicação virtual, permitindo que os
membros de diferentes culturas possam se conectar em horários e locais distintos, impondo
novos desafios para a liderança como a necessidade de construção de um ambiente confiável
para a troca de informações, criação de equipes inovadoras etc. (ANDRÉS et al., 2015;
GILSON et al., 2015; BOSCH-SIJTSEMA; HAAPAMAKI, 2014).
Ainda segundo os avanços da virtualidade do trabalho e a possibilidade de se trabalhar
em diversas localidades, Belzunegui, Erro e Pastor (2014) mencionam que o teletrabalho, já
trazia inovação, permitindo um aumento da autonomia na prestação dos serviços e a
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possibilidade de participação das pessoas em projetos em locais mais distantes. Até meados de
2014, as organizações do terceiro setor estavam interessadas na implementação de soluções
inovadoras para gerar maior eficácia e eficiência em seus processos internos e externos,
passando a incorporar a virtualidade do trabalho como uma realidade. Setores como
telecomunicações, produção de software, telemarketing, comércio eletrônico, desenho
industrial e turismo já realizavam o trabalho virtual de forma mais frequente e a virtualidade do
trabalho já mostrava, na época, um potencial de busca de uma forma de se trabalhar mais para
construção de networking, de colaboração, de cooperação, de horizontalização etc., lidando com
uma diversidade de pessoas localizadas em regiões distintas.
De acordo com Hamersly e Land (2015), a diversidade de idioma, de localização
geográfica, de cultura, de costumes, de pensamentos e de habilidades são apenas questões
necessárias que deverão ser levadas em consideração em um ambiente virtual se a organização
deseja crescer e inovar. Os resultados da pesquisa realizada pelos autores indicaram que a
diversidade deve ser aceita e incorporada pela organização de forma eficaz para que as
atividades virtuais fluam e tragam resultados positivos como parte da estratégia organizacional.
Para Derven (2016), a diversidade consiste não somente nos elementos visíveis como gênero,
idade, raça e etnia, mas também elementos como experiências, valores, histórias, educação,
estilos de pensamento e outros. A diversidade de experiências, de conhecimentos e de
habilidades dos membros da equipe agregam valor aos resultados da inovação
(VARHELAHTI; TURNQUIST, 2021; SENQUIZ-DIAZ; ORTIZ-SOTO, 2019).
Ainda com relação à importância da diversidade, Chang (2011) propôs que a diversidade
de conhecimentos e habilidade, de coesão e conflitos entre os membros de equipe é positiva
para a inovação, sendo as tarefas complexas aquelas que requerem alto nível de criatividade.
Apesar de possibilitar a troca de ideias criativas entre os membros, a diversidade de
conhecimentos, de experiências, de especialização e de pensamentos pode gerar também, uma
sobrecarga de informações e atrasar o processo de conclusão de tarefas. O autor ressalta ainda
que o grau de relacionamento entre os membros da equipe pode até mesmo impedir as trocas
sinceras pois, para ele, um relacionamento social próximo entre os membros pode inibir as
interações sinceras e a capacidade de inovação da equipe, já que as pessoas se concentram mais
no relacionamento evitando discordâncias e fazer perguntas desafiadoras, evitando assim, o
conflito interno. O autor sugere que o ideal seria uma equipe de aproximadamente 7 a 10
pessoas que já tivessem trabalhado juntas no passado, com idades variadas e diversidade de
experiências, de crenças, de atitudes, de comportamentos, de percepções, de habilidades, de
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motivações etc., sendo que essa heterogeneidade cultural e pensamentos divergentes levam o
grupo a gerar uma diversidade de soluções para um único problema.
Por outro lado, Wei, Thurasamy e Popa (2018) afirmam que a diversidade da equipe
reduz a comunicação virtual e a criatividade, já que os membros podem ter menos confiança
entre si, devido às diferentes origens, culturas, formação e valores. Segundo os autores, a
comunicação virtual acaba diminuindo quando o grupo é formado por membros com alta
diversidade trabalhando em um ambiente virtual, sem a oportunidade de encontros presenciais,
podendo comprometer assim a coesão e a criatividade, já que quando há um alto grau de
diversidade da equipe, os membros podem perceber a situação como uma ameaça, reduzindo o
nível de coesão e comprometendo o desenvolvimento da confiança e criatividade.
Observa-se que dentro do tema diversidade, foram abordadas questões relacionadas à
diversidade cultural e demográfica, além das diversidades entre gerações e gêneros.
Encontramos também estudos que tratam das capacidades de colaboração e absorção com a
diversidade.

3.1.5.1 Diversidade Cultural ou Demográfica

Varhelahti e Turnquist (2021) enfatizam que a diversidade cultural ou demográfica é
significativa nas relações entre os membros do grupo, possibilitando trazer diferentes
abordagens e pontos de vista. Os autores mencionam que a diversidade de idiomas e culturas
podem facilitar ou limitar a comunicação dentro das equipes virtuais, já que este tipo de equipe
é construído para resolver problemas de negócios globais e dependem das mídias de
comunicação virtual para solucionar estes desafios. O entendimento das diferenças culturais é
fundamental para o processo de construção e colaboração entre os membros da equipe, à medida
que, em um ambiente virtual, esse entendimento pode ser facilitado, não apenas com a
linguagem, mas também o uso de ferramentas de comunicação como a própria câmera para
expressar gestos e expressões visuais que facilitam a comunicação. Neste sentido, a diversidade
cultural pode influenciar na escolha da ferramenta de comunicação virtual e a correta escolha
pode diminuir os impactos negativos.

50

3.1.5.2 Diversidade de Gerações e Gêneros

Segundo Raišienė et al. (2020), investigar como o trabalho em casa afetou diferentes
gerações e gêneros é fator importante que os gestores deverão se preocupar, pois afetam a
motivação e o bem-estar dos funcionários e, consequentemente, afetam a eficiência do trabalho
e condições para a inovação. Segundo os autores, além das dificuldades de se traçar limites
entre a vida privada e o trabalho, os Baby Boomers acreditavam que o trabalho remoto impedia
o contato e feedback de seus gestores, já que para eles, o relacionamento é a base de confiança
entre os membros e, o espírito e a motivação de um trabalho em equipe eram prejudicados com
a virtualidade. Por outro lado, a geração dos Milênios é mais flexível ao uso de novas
tecnologias e percebiam várias vantagens de se trabalhar remotamente, já que busca uma
variedade de trabalhos, podendo realizar interações sociais virtualmente, valorizam a
flexibilidade e a qualidade de vida entre o pessoal e o profissional, preferem trabalhar em casa
e são capazes de trazer novas ideias através do uso de tecnologia.
Além dos aspectos geracionais, Raišienė et al. (2020), acreditam ser importante
considerar os impactos percebidos pelos gêneros. É possível que homens e mulheres de
gerações mais jovens tenham atitudes diferentes em relação ao trabalho virtual que homens e
mulheres de outras gerações, e o resultado da pesquisa realizada pelos autores mostra que as
mulheres enxergam o trabalho virtual de forma positiva, sendo uma oportunidade de se
trabalhar em casa e ter um estilo de vida mais saudável. Já os homens avaliam o trabalho em
casa de forma mais negativa devido aos conflitos de papéis, as mudanças na dinâmica das
relações de emprego e as restrições nas oportunidades de carreira, além de questionarem as
avaliações de competências e de desempenho recebidos pelos seus gestores e afirmaram que o
trabalho em casa restringe a carreira devido às dificuldades e as limitações em demonstrar as
suas próprias habilidades, já que para eles, é mais fácil demonstrar quando se está
presencialmente no local de trabalho perante colegas e chefes. Os homens também
questionaram comunicação como sendo demorada, existência de tensão na distribuição de
tarefas e tiveram maiores desafios com a auto-organização de suas próprias atividades Já as
mulheres, mostraram a capacidade de comunicar-se de forma eficaz, além de poderem
administrar o tempo e trabalhar de forma independente.
Ainda segundo Raišienė et al. (2020), os gêneros comparados aos fatores geracionais
também trouxeram resultados significativos. Mulheres da geração X dão mais importância ao
gerenciamento do tempo e conseguem realizar várias tarefas simultaneamente, enquanto
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homens da geração X têm dificuldades de identificar o início e o fim das tarefas. Já da geração
dos Milênios, os estudos comprovaram que mulheres desta geração valorizam o trabalho remoto
pela possibilidade de escolher o local de trabalho, conciliando a vida pessoal e profissional,
comparados aos homens da mesma geração. De um modo geral, os homens da geração Y
tendem a enfatizar os aspectos negativos como a falta de confiança entre colaboradores e
gestores, as tensões geradas com a distribuição de tarefas, a possibilidade de perder informações
relevantes durante as comunicações virtuais, a falta de espírito da equipe, os desafios com a
automotivação e a falta de feedback. Percebeu-se também que os homens da geração Milênio
sentem mais distrações durante o teletrabalho com outros membros da família, já as mulheres
conseguem focar nas suas atividades, autogerenciando o tempo e organizando sua rotina de
trabalho virtual. De um modo geral, a pandemia da Covid-19 amadureceu o mercado de
trabalho em direção à colaboração virtual, possibilitando maior qualidade de vida e melhores
condições para a inovação. Os estudos revelaram que a virtualidade, a capacidade de se
comunicar e colaborar remotamente não são mais um privilégio para os jovens, as gerações dos
Baby Boomers e X também estão otimistas em colaborar com seus conhecimentos e habilidades
de forma virtual, porém, ao mesmo tempo, faz-se necessário os líderes entenderem os fatores
que afetam a eficiência do trabalho e o bem-estar geral dos funcionários.

3.1.5.3 Capacidade de Colaboração e Absorção com a Diversidade

Ainda sobre impacto da diversidade dentro das equipes, Batarseh, Usher e Daspit
(2017a) realizaram um estudo para compreender a Capacidade de Colaboração (CCAP) nas
equipes virtuais e como a diversidade afeta a inovação em três dimensões: confiança,
comunicação e compromisso. Um bom relacionamento entre os membros pode ser criado com
a comunicação informal e o compartilhamento de informações pessoais e imagens, a fim de
encorajar as interações, construir a confiança e as relações sociais, fundamentais para a
construção de um senso de comunidade colaborativa. Os resultados da pesquisa realizada pelos
autores indicaram que o relacionamento interpessoal facilita a construção de um ambiente mais
colaborativo para alcançar níveis mais elevados de inovação da equipe, cabendo ao líder criar
um ambiente de confiança, colaboração e comprometimento dentro de equipes virtuais
diversificadas, fornecendo ferramentas apropriadas de comunicação para que seus membros
compartilhem conhecimentos e alcancem um desempenho inovador.
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Batarseh, Usher e Daspit (2017b) continuam seus estudos relacionados às equipes
virtuais e os desafios com a diversidade. O estudo realizado pelos autores fornece caminhos
para os líderes fomentarem e estimularem a inovação em suas equipes diversas, através da
construção de um clima de confiança, a fim de promover a comunicação, o compartilhamento
de experiências, a influência dos membros e a obtenção de resultados inovadores. Desta vez os
autores realizaram um estudo sobre Capacidade de Absorção (ACAP) das equipes virtuais
diversas incluindo três dimensões: avaliação, assimilação e aplicação dos conhecimentos em
um ambiente virtual. Segundo resultados, há evidência de que a confiabilidade é fundamental
para a capacidade de absorção positiva e que há também, uma relação entre diversidade e
atitudes dentro da equipe que afeta a inovação. Com isso, a diversidade dos membros das
equipes virtuais permite o compartilhamento de seus conhecimentos complementares e
coletivos para alcançar níveis mais elevados de inovação, sendo a capacidade de absorção
essencial para permitir que a equipe virtual crie valor a partir da diversidade.
Ainda com relação aos estudos das Capacidade de Colaboração e Absorção, Batarseh,
Usher e Daspit (2018) descobriram que há uma relação entre a diversidade funcional e as
influências diretas e indiretas nos resultados da inovação dos membros da equipe. Ao relacionar
o papel da diversidade no nível funcional dentro das equipes virtuais, os resultados mostraram
que é provável que haja menos conflitos afetivos entre os membros de uma equipe virtual, já
que a própria barreira de comunicação e o distanciamento geográfico entre os participantes
dificulta que membros compartilhem problemas pessoais e se concentrem mais nas tarefas,
resultando em inovação.
Segundo os autores, uma forma de fazer com que a diversidade funcional contribua com
resultados inovadores é através do aumento da Capacidade de Absorção (ACAP) das equipes
virtuais, em que as equipes transferem, assimilam, aplicam seus conhecimentos e aprimoram a
inovação, trazendo resultados de desempenho. Outra descoberta é relacionada à influência da
Capacidade de Colaboração (CCAP) dentro das equipes virtuais e, neste caso, quando há um
alto nível de CCAP através da diversidade funcional, os resultados de inovação das equipes são
mais elevados, já que há comunicação e confiança entre os membros que possibilitam o
compartilhamento e a colaboração. Desta forma, níveis elevados de CCAP permitem a elevação
também da ACAP, já que a colaboração permite a troca entre os membros, aumentando a
assimilação de conhecimentos externos da equipe. Os autores reforçam que os resultados são
positivos somente se há confiança, comunicação, aprendizado, comportamentos positivos e
comprometimento entre os membros, sendo necessário identificar maneiras de melhorar a
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qualidade da troca de informações dentro do ambiente virtual, administrando o fuso horário,
incentivando a comunicação por vários meios, inclusive mídia de voz e vídeo ao invés de
somente trocas de e-mails. Os autores concluem que de fato há uma ligação entre a diversidade
funcional da equipe e a inovação. Quando há diversidade funcional e a ACAP é elevada, há um
maior acesso aos recursos de conhecimento diversos e os membros são capazes de aprimorar
os esforços de inovação, levando a soluções mais criativas, potencializando seus resultados.
Os líderes podem impulsionar seus membros a fomentar um desempenho inovador,
avaliando, assimilando e aplicando o conhecimento na concepção de suas equipes remotas,
sendo a ACAP – Capacidade de Absorção importante para a gestão de conhecimentos. É papel
do líder monitorar e tomar ações necessárias para aprimorar a ACAP e melhorar o desempenho
da inovação (BATARSEH; USHER; DASPIT, 2017b).
Com base nas ideias apresentadas, de fato as ferramentas de comunicação possibilitam
o compartilhamento de informações e a criação de equipes inovadoras (ANDRÉS et al., 2015).
Conforme Reiter-Palmon et al. (2021), a virtualidade do trabalho possibilitou que pessoas de
diferentes culturas e experiências possam trabalhar juntas através dos meios eletrônicos de
comunicação. De acordo com Derven (2016), a diversidade não consiste somente nos elementos
visíveis como gênero, idade, raça e etnia, mas também a experiência, os valores, as histórias
etc. e, segundo enfatiza Chang (2011), a diversidade de conhecimentos e habilidades é positiva
para a inovação. Embora alguns autores como Wei, Thurasamy e Popa (2018) argumentem que
a diversidade reduz a comunicação virtual e a criatividade, notamos que outros autores como
Varhelahti e Turnquist (2021) reforçam que a diversidade cultural ou demográfica possibilita
trazer diferentes abordagens e pontos de vista. Estudos realizados por Raišienė et al. (2020),
têm investigado como as gerações e gêneros enxergam o trabalho remoto, sendo este
entendimento crucial para compreender como pode afetar suas condições de trabalho e,
consequentemente a inovação. Podemos verificar também as teorias usadas por Batarseh, Usher
e Daspit (2017a) que possibilitaram a compreensão da capacidade de colaboração das equipes
virtuais e como a diversidade afeta a inovação. De fato, como reforçam Batarseh, Usher e Daspit
(2017b), o líder possui um papel fundamental em impulsionar sua equipe remota no fomento à
inovação, sendo a capacidade de absorção um fator importante para a gestão de conhecimento.
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3.1.6 Competências e Fatores Psicológicos

Segundo Bhartia e Vijayalakshmi (2019) criar e manter um clima positivo é
fundamental para que as organizações garantam que seus funcionários e equipes tragam
resultados, influenciando positivamente no clima da equipe de forma que se possa gerenciar as
emoções e relacionamentos interpessoais. Segundo os autores, quando um membro possui as
competências emocional e social, tende a perceber pontos favoráveis, influenciar e motivar os
demais, criando um relacionamento de confiança e um clima positivo. Competências
relacionais como o trabalho em equipe, a influência, a empatia, a capacidade de fazer conexões,
envolver e interagir com os demais, contribuem fortemente na construção de um clima de
confiança, compartilhamento de experiências e conhecimentos, fortalecendo assim um clima
positivo. Segundo os autores, para que se crie e mantenha um ambiente positivo, é fundamental
que as organizações garantam que seus funcionários e equipes tenham também experiências
positivas relacionadas ao trabalho, que os próprios membros se envolvam na criação do
ambiente de trabalho enriquecedor e motivador.
Ainda com relação à competência, Hamburg (2011) menciona a importância da
competência intercultural, comunicativa e audiovisual. A competência intercultural consiste na
capacidade de cooperar e aprender ativamente sobre as pessoas com quem está trabalhando.
Um passo importante no processo de transferência de conhecimento é comunicar-se
abertamente, entender, respeitar e aprender com as diferenças, sendo fundamental que os
membros tenham desenvolvido a competência audiovisual para lidar com as infraestruturas
virtuais e ajudar membros de diferentes culturas a se comunicarem através das ferramentas
virtuais.
Batarseh, Usher e Daspit (2018) salientam que as equipes virtuais são formadas
estrategicamente para combinar competências essenciais e talentos localizados em regiões
distintas globais. Dado o contexto atual das organizações multinacionais e times remotos, para
que as organizações possam prosperar e trazer resultados positivos, é fundamental identificar
as competências necessárias para a construção de um ambiente positivo. Já que quando um
membro é emocionalmente e socialmente competente, tende a perceber pontos favoráveis,
influenciar e motivar os demais, criando um relacionamento de confiança e um clima positivo.
Porém alguns comportamentos podem influenciar negativamente o ambiente de
trabalho. Creasy e Carnes (2017) salientam que o bullying ou comportamento abusivo no
trabalho podem acontecer em um ambiente virtual a afetar o desempenho da equipe. Indivíduos
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com personalidades abusivas ou propensão a atos negativos no local de trabalho devem ser
avaliados antes de permitir que participem no gerenciamento de equipes remotas. Segundo os
autores, o bullying no trabalho ocorre quando o indivíduo sofre atos sociais negativos e
repetitivos, comprometendo o relacionamento interno, colocando este membro em posição
inferior, trazendo consequências negativas para o indivíduo e para a organização. A prevenção
do bullying no local de trabalho é de interesse dos indivíduos e da organização e a virtualidade
do trabalho afeta, não somente o indivíduo, mas os resultados da equipe como um todo,
impactando na comunicação, na criatividade e inovação. Além disso, o estresse do dia a dia, o
aumento da carga de trabalho, a liderança autocrática e a insegurança no trabalho virtual podem
causar comportamentos de intimidação e conflitos internos.
Segundo Derven (2016), os conflitos de um modo geral trazem desconforto e estresse
para as equipes, sendo necessário evitá-los através de algumas regras que a autora menciona:
identificar o conflito, promover a escuta ativa e o respeito mútuo como base para a solução. É
necessário também engajar as pessoas envolvidas na solução do problema para um propósito
compartilhado, lidar com o conflito como uma oportunidade e ajustar o estatuto da equipe
quando necessário, sendo fundamental que se estabeleça um propósito claro, objetivos bem
definidos e normas para o alinhamento da equipe. A empresa deve incluir nessas diretrizes
gerais as funções, responsabilidades, frequência de compartilhamento de informações, como
devem ser os reportes, como as informações serão compartilhadas, acessadas e armazenadas,
de forma que se estabeleça regras básicas que contribuirão com a coesão da equipe e evite
conflitos.
Ainda com relação aos impactos psicológicos da virtualidade do trabalho, de acordo
com Gigi e Pavithra (2020), o trabalho remoto por longos meses durante a pandemia da Covid19 causou um impacto negativo na saúde mental dos funcionários com a falta de comunicação,
a redução de funcionários, o aumento da carga de trabalho, o medo de perder o emprego, a
ansiedade, o auto isolamento, a falta de estrutura para se trabalhar em casa, impactando também
os resultados organizacionais. É papel das organizações dar suporte necessário para os
funcionários na configuração do ambiente de trabalho e implementar políticas de
aconselhamento individual para evitar distrações e problemas que possam afetar o desempenho
dos que permaneceram empregados. Há a necessidade de as organizações estarem atentas aos
fatores que podem causar esses problemas psicológicos e tomarem as medidas necessárias,
oferecendo até mesmo atendimento psicológico a fim de garantir a comunicação virtual e
suporte organizacional.
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Pesquisas mostram a importância de se desenvolver algumas competências na criação
de um ambiente virtual positivo, motivador e que possibilite a inovação dentro de equipes
virtuais. Autores como Bhartia e Vijayalakshmi (2019) e Batarseh, Usher e Daspit (2018)
argumentam a necessidade de se desenvolver as competências emocional e social, para se criar
e manter um clima motivador e contribuir com o fomento e o compartilhamento de experiências
e conhecimentos dentro das equipes. Outras competências como a facilidade de relacionamento
intercultural, a comunicação e até mesmo audiovisual, mencionadas por Hamburg (2011), são
consideradas um passo importante para a transferência de conhecimentos em um trabalho
remoto. Por outro lado, como mostra Derven (2016), conflitos, de um modo geral podem trazer
desconfortos e estresse dentro de equipes virtuais e comportamentos como o bullying, por
exemplo, podem inclusive afetar profundamente os membros, trazer consequências negativas,
impactando a inovação dentro das equipes virtuais. Cabe às organizações implementarem
políticas de suporte e aconselhamento psicológico aos membros das equipes, a fim de se evitar
que os problemas psicológicos afetem o andamento do trabalho remoto (GIGI; PAVITHARA,
2020).

3.1.7 Estrutura Organizacional

Como estrutura organizacional, observaram-se estudos que abordam, além da estratégia,
temas relacionados às políticas, diretrizes e governança corporativa, o papel da gestão de
recursos humanos e, finalmente os recursos tangíveis e intangíveis.

3.1.7.1 Estratégia

Cooke, Chowhan e Cooper (2014) acreditam que a implementação da virtualidade do
trabalho deve ser realizada estrategicamente e os autores examinaram a relação entre três
estratégias organizacionais (inovação, envolvimento e contenção de custos) e o trabalho remoto
(voltado para o funcionário e para o empregador). A inovação está relacionada com a
importância em que os empregados buscam melhorias nos novos produtos, serviços e mercado
e o envolvimento consiste na participação dos empregados em cooperar com a importância e
valor à melhoria de produtos, serviços e processos. Redução de custos está relacionada ao
quanto os empregados se preocupam com a redução dos custos operacionais e de trabalho. O
trabalho remoto pode ser orientado para o funcionário, quando o próprio empregado trabalha
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fora das dependências da empresa, geralmente em casa atendendo suas necessidades pessoais e
familiares. Pode ser orientado também para o empregador, quando o empregado trabalha fora
das dependências da empresa, principalmente em casa por razões operacionais com base na
determinação da empresa. O resultado da pesquisa realizada pelos autores mostra que se um
empregador adotasse uma estratégia de inovação ou envolvimento, a implementação do
trabalho remoto orientado para o funcionário pode ajudar a reter talentos, à medida que a
virtualidade fornece maior flexibilidade de horários de trabalho, podendo até mesmo melhorar
o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional com a redução do tempo gasto com o
deslocamento do empregado às dependências da empresa. Os autores observaram que quando
o trabalho remoto ocorre, pode prejudicar a comunicação e o comprometimento, componentes
essenciais da estratégia de envolvimento. Já com relação a contenção de custos, o trabalho
virtual pode ser considerado como um ajuste estratégico insatisfatório resultante de, por
exemplo, o funcionário ter que levar o trabalho para cumprir depois do seu expediente em casa,
já que em casa é melhor que fazê-lo nas dependências do empregador. Segundo os autores, se
um empregador adotasse a estratégia de inovação ou envolvimento na implementação do
trabalho remoto orientado para o funcionário, essa estratégia poderia ajudar a reter e envolver
funcionários talentosos, fornecendo maior flexibilidade de horário, permitindo que o
empregado administrasse o seu tempo, melhorando o equilíbrio entre a vida pessoal e
profissional.

3.1.7.2 Políticas, Diretrizes e Governança Corporativa

De acordo com Adamovic (2018), uma forma de reduzir os impactos da virtualidade do
trabalho é a implementação de padrões de justiça, políticas e diretrizes organizacionais
relacionados à remuneração, direitos e deveres, recompensa internacional etc. O
estabelecimento de um estatuto da equipe regulamenta as normas de interações interpessoais,
ajudando os membros a tratarem seus colegas de maneira igual, com respeito e educação, já
que os membros em um ambiente virtual tendem a negligenciar as diferenças interpessoais e
culturais. Tratar de forma diferente provavelmente irá tornar a diversidade cultural, a dispersão
geográfica e as diferenças ainda mais salientes, enfatizando-se as segregações, as preferências,
os preconceitos e desfavorecendo os membros negativamente. Como resultado, pode-se
desencadear em um péssimo ambiente de trabalho em que os membros se tornam desmotivados
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para se comunicar, havendo uma redução na troca de conhecimento, compartilhamento de
ideias e inovação.
Segundo Hamersly e Land (2015), a governança, juntamente com os planos estratégicos
e políticas auxiliam quando uma empresa deseja expandir ou até mesmo descontinuar seus
negócios. Obter colaboração das equipes virtuais significa, não somente trabalhar juntos em um
mesmo ambiente, mas também empregar esforços aplicados à governança e gestão, fornecendo
base de como as pessoas devem trabalhar e conduzir seus negócios. Hamersly (2015) realizou
um estudo com o objetivo de compreender as interrelações entre as equipes virtuais de projetos
através da lente da governança. As organizações têm falhado com projetos por diversos
motivos, resultando em uma diminuição do retorno sobre o investimento destes projetos. As
novas tecnologias permitem que equipes trabalhem virtualmente, integrando profissionais
especializados de diversas localidades, áreas, culturas etc. e permitindo que as organizações
identifiquem negócios inovadores e aumentem suas taxas de sucesso dos projetos. A pesquisa
realizada por Hamersly (2015) resultou na identificação de 10 regras que conduzem às melhores
práticas de integração de equipes virtuais. Primeiro, o gerenciamento é o principal componente
de sucesso, já que a gestão de equipes dispersas geograficamente precisa garantir que as
atividades sejam realizadas pelos seus membros visando alcançar as metas e objetivos
corporativos. Segundo, com a diversidade, é importante criar um ambiente que permita a
integração dos membros de diversas localidades, possibilitando o entendimento da cultura
organizacional e construindo relacionamentos interpessoais entre eles. Terceiro, a cooperação
e a colaboração são partes integrantes da eficiência dos negócios e a comunicação é
fundamental para o sucesso da virtualidade.

Quarto, compreender os elementos de

gerenciamento virtual como estrutura da equipe de projetos, eficiência, habilidades,
diversidade, governança e tecnologia fornecem clareza para o ambiente. Quinto, compreender
a estrutura de equipes alocadas virtualmente como planejamento, orçamento, comunicação,
execução, implementação, gestão de risco, governança etc. Sexto, a eficiência é a chave para o
sucesso prolongado das equipes virtuais, sendo fundamental encontrar maneiras de aumentar
essa eficiência. Sétimo, as habilidades são requisitos para integrar membros da equipe e devem
ser desenvolvidas, seja através de treinamentos para se promover a diversidade e a inclusão,
seja através da resolução de conflitos diários, lidando com diversas personalidades e culturas.
Oitavo, a diversidade é inerente às equipes virtuais dispersas geograficamente e oferece uma
variedade de desafios como culturais, fuso horários, pensamentos etc. Nono, a governança é
uma parte importante do gerenciamento de negócios e projetos, sendo necessário aprofundar as
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suas práticas, medir o processo e os fatores de sucesso na execução do projeto. Décimo, a
tecnologia é um requisito para a colaboração de equipe virtual, oferecendo suporte necessário
para que o compartilhamento de informações ocorra para o sucesso do projeto.
Conforme ressalta Hamersly (2015), os processos de governança devem ser flexíveis e
adaptáveis a um ambiente virtual, ao estilo de gerenciamento, comunicação e colaboração,
precisando ser de fácil entendimento e divulgado a todos de forma clara através dos líderes. A
comunicação é parte integrante da governança e cabe aos gestores integrar, manter a coesão e
envolvimento de seus membros e lidando, ao mesmo tempo, com diferentes costumes, crenças,
culturas e fuso horários de uma equipe virtual.

3.1.7.3 Papel da Gestão de Recursos Humanos

De acordo com Adamovic (2018), o número de equipes virtuais aumentou com a
globalização, melhoria da tecnologia da informação, exigindo dos profissionais a necessidade
de trabalhar remotamente e trazer soluções inovadoras. No entanto, as dificuldades de trabalhar
com membros dispersos geograficamente podem trazer problemas interpessoais, estresse e malentendidos culturais e de comunicação. Muitas vezes os gestores de recursos humanos não têm
experiências com equipes dispersas em países com culturas diferentes. É papel do departamento
de recursos humanos treinar e desenvolver as práticas para a gestão de equipes virtuais, atuar e
possibilitar que os membros possam ter um desempenho adequado. De acordo com SenquizDiaz e Ortiz-Soto (2019), a adequação das práticas de recursos humanos, como remuneração e
incentivos, contribui com as estratégias de compartilhamento de conhecimentos, construção de
um ambiente de confiança e motivação.
Ainda com relação aos incentivos para a eficácia do trabalho virtual, Butler et al. (2018)
destacam a importância da aprendizagem, desenvolvimento do capital social e a inovação
dentro das equipes virtuais. Competências como habilidades de autogestão, interação social,
colaboração e coordenação de times remotos são fundamentais, cabendo à gestão de recursos
humanos o papel de recrutar, de treinar, de fazer a gestão de desempenho e de talentos
virtualmente. O sistema de desempenho torna-se individualizado, sendo necessário adaptar os
processos anuais e os ciclos de feedback de forma que sejam realizados a cada projeto
(BUTLER et al., 2018; ADAMOVIC, 2018). Neste sentido, para Butler et al. (2018), os
recursos humanos têm três principais papéis na gestão de equipes virtuais: primeiramente, a
seleção e treinamento de membros da equipe que tenham facilidade na comunicação
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intercultural e abertos à aprendizagem com a diversidade. É necessário também incluir nos
planos de treinamento e desenvolvimento de novos funcionários os conhecimentos necessários
para o trabalho virtual, como regras e procedimentos e as ferramentas de comunicação. O
segundo papel refere-se à capacidade de ajustar e influenciar os espaços físicos ou virtuais para
facilitar a dinâmica social da equipe, orientando a equipe sobre os comportamentos esperados,
necessidades da empresa, regras do país de origem, culturas e necessidades locais. Terceiro, o
papel de capacitar equipes remotas por meio do gerenciamento dos membros no contexto
situacional. Os gestores de recursos humanos desempenham um papel importante ao enfatizar
os fundamentos motivacionais individuais em um ambiente virtual, de forma que os gestores
possam garantir que a distribuição internacional de tarefas e responsabilidades possa contribuir
com a dinâmica motivacional, incluindo oportunidades de desenvolvimento e carreira,
fomentando o compartilhamento de conhecimentos e alinhando às estratégias globais da
empresa (BUTLER et al., 2018; ADAMOVIC, 2018). Para os autores, a gestão necessita
compartilhar claramente as bases globais padronizadas de políticas e práticas, disponibilizando
de forma transparente os critérios de avaliação de desempenho. É provável que as circunstâncias
locais possam exigir adaptações específicas. Isso facilitará a coesão dentro das equipes,
podendo levar a muitas práticas de gestão de recursos humanos diferentes localmente, evitando
o estresse, melhorando o bem-estar individual e das equipes com o entendimento das diferenças
culturais.

3.1.7.4 Recursos Tangíveis e Intangíveis

De acordo com Karia e Assari (2016), com a possibilidade de se realizar o trabalho
virtual, as empresas têm investido seus recursos em tecnologia da comunicação e atividades de
investigação e inovação. A gestão é mais orientada para os resultados, terceirizando atividades
e programando as tarefas dos colaboradores através de políticas bem definidas para uma efetiva
comunicação e alcance do sucesso do trabalho remoto. Os autores afirmam que os benefícios
da virtualidade do trabalho levaram as empresas a buscar novos recursos para direcionar seus
esforços na formação de escritórios virtuais, explorando suas capacidades de inovação,
respondendo às mudanças do mercado. Os autores afirmam ainda que empresas que resistem
ao teletrabalho ou não são inovadoras podem não sobreviver à competividade global e os
resultados da pesquisa realizada pelos autores evidenciam a relação entre recursos da
virtualidade do trabalho, capacidade de inovação e vantagem competitiva. Desta forma, além
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dos recursos tangíveis, adquirir os recursos intangíveis através da contratação de recursos
humanos qualificado com conhecimentos e experiências diferenciados ajudam a capacidade de
inovação, sendo fundamental que se faça um planejamento a longo prazo dos investimentos em
seus recursos para possibilitar que os funcionários possam utilizar as ferramentas disponíveis,
atendendo às necessidades do dia a dia do trabalho virtual. Por exemplo, o uso de ferramentas
de informação e comunicação como notebooks, smartphones e dispositivos portáteis são
essenciais para ajudar os funcionários a realizarem as tarefas diárias e comunicar-se com o líder,
colegas, clientes etc. em locais distintos. Outros meios de comunicação como telefones, redes
sociais, videoconferência etc. possibilitam proximidade entre os membros virtualmente e
podem também ajudar a empresa no monitoramento e gerenciamento dos funcionários, sendo
essencial que as empresas adquiram e tenham acesso, implementando e realizando manutenções
necessárias destes recursos a fim de obter resultados inovadores e vantagem competitiva.
Além de facilitar a empresa a se comunicar e monitorar os funcionários, a revisão de
literatura realizada por Buisine e Guegan (2019) mostra que as ferramentas e recursos podem
ter um impacto positivo na facilitação da criatividade em um ambiente virtual. Os resultados
reforçam que as sessões de criatividade colaborativas remotas poderiam ser realizadas através
de ferramentas virtuais, sendo as ideias armazenadas em forma de texto, permitindo que os
membros possam reorganizá-las e agrupá-las quando necessário. Existem ferramentas que
permitem à empresa apresentar informações ou instruções, ajudando o grupo no
compartilhamento, permitindo novas abordagens de solução de problemas, mudando a rotina
dos membros, fortalecendo as relações interpessoais, a liderança e a motivação de suas equipes.
Segundo Raguseo, Gastaldi e Neirotti (2016), mudanças físicas no ambiente de trabalho
também podem ser consideradas para a construção de um ambiente inovador. Uma investigação
foi realizada pelos autores relacionada às práticas de Smart Work (SW). Smart Work consiste
em uma mudança cultural da organização. São intervenções ou arranjos realizados nos locais
de trabalho de forma que estes espaços sejam mais flexíveis e eficientes, com o objetivo de
possibilitar que os funcionários possam trocar conhecimentos e experiências. Estes arranjos
permitem, não somente redução de custos, mas também facilita o estabelecimento da
colaboração e um senso de comunidade, potencializando a capacidade de inovação entre seus
funcionários. Para se ter sucesso na implementação do SW, os autores sugerem a realização de
teste piloto com nichos controlados, quantificação dos benefícios obtidos, envolvimento da
gestão e realização de treinamentos com os funcionários sobre a melhor forma de se aproveitar
a infraestrutura e os espaços, já que as empresas mais novas já não investem no layout do local
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de trabalho e preferem adotar soluções mais flexíveis. Os autores sugerem que os gestores
devem pensar em reestruturar as antigas práticas de trabalho e possibilitar novas formas mais
flexíveis, trazendo benefícios gerais à empresa e aos funcionários, dando-lhes maior autonomia
na escolha de espaços de trabalho, tempo para execução e facilitando a troca de experiências e
a geração de novas ideias.
Podemos compreender que a estrutura organizacional como a estratégia, as políticas, as
diretrizes e a governança corporativa, papel da gestão de recursos humanos e os recursos
tangíveis e intangíveis são também fatores que podem impactar a inovação das equipes virtuais.
Cooke, Chowhan e Cooper (2014) argumentam em seus estudos a importância de se utilizar a
virtualidade do trabalho como uma forma estratégica de inovação, podendo inclusive ajudar a
reter talentos. A implementação de políticas e diretrizes organizacionais ajudam a regulamentar
as normas de interações interpessoais, possibilitando até mesmo reduzir impactos da
virtualidade do trabalho com a diversidade de pessoas, evitando impactos negativos entre os
membros (ADAMOVIC, 2018). Hamersly e Land (2015) enfatizam também a importância da
governança corporativa, juntamente com os planos estratégicos e políticas para identificar
oportunidades de investimento e inovação, sendo necessário adaptá-los, conforme Hamersly
(2015), ao ambiente virtual e ser divulgado pelo líder de forma clara. Adamovic (2018) salienta
o papel da gestão de recursos humanos em trabalhar com uma diversidade de membros
dispersos geograficamente, destacando-se a importância do papel de recrutar, treinar e fazer a
gestão de talentos virtuais. Não se pode deixar de destacar também a necessidade de se investir
nos recursos tangíveis e intangíveis, principalmente na tecnologia da comunicação e na
realização de manutenções constantes a fim de obter resultados inovadores e vantagem
competitiva (BUTLER et al., 2018). Conforme salientam Buisine e Guegan (2019), essas
ferramentas podem apoiar os membros no compartilhamento de informações, fortalecer as
relações interpessoais, a liderança e a motivação das equipes virtuais. Realizar adaptações nos
espaços físicos de forma mais flexíveis e eficientes também podem trazer benefícios gerais e
facilitar a tocas de experiências e novas ideias (RAGUSEO, GASTALDI e NEIROTTI, 2016).
Com isso, identificar aspectos organizacionais como estratégia, estrutura e recursos também
podem contribuir na construção de um ambiente inovador em equipes virtuais.
3.2 Implicações para a Teoria
O objetivo geral deste estudo foi identificar os principais fatores críticos de sucesso para a

construção de um ambiente de inovação em equipes virtuais. Esta revisão sistemática revelou
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uma diversidade de temas relacionadas à liderança, inovação e equipes virtuais. Dentre vários
temas, 7 se destacaram com maior ênfase pelos autores e foram considerados os 7 fatores
críticos de sucesso para o fomento da inovação dentro de equipes virtuais: (1) Colaboração e
Comunicação; (2) Liderança e Coordenação; (3) Confiança e Relacionamento Interpessoal; (4)
Troca de Conhecimento e Aprendizado; (5) Diversidade, (6) Competência e (7) Estrutura
Organizacional.
A revisão de literatura de Reiter-Palmon et al. (2021) teve foco nas equipes virtuais,
reuniões virtuais e criatividade, buscando entender como a virtualidade do trabalho e as
ferramentas virtuais podem influenciar a criatividade da equipe e a dinâmica do processo
criativo. Segundo os autores, mesmo antes da pandemia do Covid-19, havia uma escassez de
pesquisas que examinassem o impacto das modalidades de comunicação na criatividade e seu
efeito subsequente no desempenho de equipes remotas. Para os autores, a pesquisa sobre
equipes híbridas é limitada, principalmente com relação à criatividade e a inovação. Tendo
identificado tendências do trabalho virtual, equipes híbridas provavelmente aumentarão nos
próximos anos, pois alguns membros continuarão trabalhando em casa ou nas dependências da
empresa, mesmo após a pandemia da Covid-19. Os autores sugeriram que alguns processos de
criação de ideias, possam ser mais adequados para um formato híbrido, enquanto outras tarefas,
como a avaliação de ideias, podem ser melhor conduzidas presencialmente.
Outros estudos encontrados relacionados ao tema da inovação, e aos objetivos
específicos desta pesquisa, apresentaram a importância do papel do líder na gestão de equipes
remotas. Uma observação notável a respeito das práticas de gestão é a falta de pesquisas
relacionadas à liderança para o melhor entendimento das dinâmicas das equipes virtuais e o
papel dos líderes na gestão de pessoas. Varhelahti e Turnquist (2021) enfatizam a importância
da autoliderança em times virtuais. Os autores realizaram um estudo enfocando a diversidade
em termos de idioma, cultura e disciplina. Neste estudo, todos os aspectos de diversidade
mencionados foram observados e segundo os autores, essa diversidade pode facilitar ou limitar
a comunicação nos times virtuais. Polat et al. (2018) realizaram um estudo com evidências
empíricas que apoiam a importância da confiança da equipe como mediador para a
comunicação formal e informal da equipe para que a comunicação aconteça. Varhelahti et al.
(2021) confirmam que tanto a comunicação informal quanto a formal são importantes para se
construir um ambiente confiável, mas quando se trata de enfocar na tarefa, a comunicação
formal é preferida. Os resultados fornecem também fortes evidências dos efeitos positivos da
diversidade na inovação das equipes dispersas geograficamente, porém requerem uma liderança

64

e pensamento estratégico. Ainda com relação à liderança, Eisenberg, Post e DiTomaso (2019)
fizeram um estudo focado apenas na liderança transformacional. Os estilos de liderança também
são enfatizados por Gross (2018). Segundo o autor, os estilos de liderança têm sido o foco de
muitos estudos recentes e necessitam ainda de maior aprofundamento quando se trata de gestão
de equipes remotas.
Ainda com relação aos objetivos específicos, foi possível observar também estudos que
abordam temas relacionados à estratégia, às políticas, as diretrizes e a governança corporativa,
o papel da gestão de recursos humanos e os recursos tangíveis e intangíveis. Cooke, Chowhan
e Cooper (2014) acreditam que a implementação da virtualidade do trabalho é uma prática que
pode ser realizada de forma estratégica, seja para reduzir despesas gerais com mão de obra ou
motivar e reter funcionários, melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional etc.
Segundo os autores, a evidência indica que os empregadores não estão utilizando o trabalho
remoto de forma estratégica como deveriam, mas que os empregadores optaram em realizar o
teletrabalho conforme sua necessidade, não havendo uma correlação com as estratégias
organizacionais. De fato, não podemos negligenciar as dificuldades de se trabalhar com equipes
e membros dispersos geograficamente. Conforme aponta Adamovic (2018), muitas vezes os
gestores de recursos humanos não têm experiências com este tipo de equipes com culturas,
experiências e conhecimentos distintos, sendo o papel do departamento de recursos humanos
desenvolver as melhores práticas para a gestão de equipes virtuais, atuar e possibilitar que os
membros possam ter um desempenho adequado. A governança corporativa também não pode
ser negligenciada para a definição de regras do trabalho virtual, já que, segundo Hamersly e
Land (2015), a governança possibilita gerenciar projetos e controlar os negócios virtualmente,
tomando as decisões necessárias para a identificação dos investimentos e realização de
inovações, com base no sistema de valores, objetivos e metas organizacionais. Podemos
verificar também que, para o sucesso do trabalho virtual, as empresas têm investido seus
recursos diversos, além da tecnologia da comunicação, atividades de investigação e inovação.
De acordo com Karia e Assari (2016), empresas que investem no teletrabalho possuem recursos
tangíveis como as instalações físicas, tecnológicas, equipamentos etc. e recursos intangíveis
como habilidades e conhecimentos, experiência, gestão, rotina organizacional etc., sendo que
esses recursos ajudam a capacidade de inovação e competitividade de uma empresa em um
ambiente virtual. Os benefícios da virtualidade do trabalho levaram as empresas a buscar novos
recursos para direcionar seus esforços na formação de escritórios virtuais, explorando suas
capacidades de inovação, respondendo às mudanças do mercado. Os autores afirmam ainda que
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empresas que resistem ao teletrabalho ou não são inovadoras podem não sobreviver à
competividade global e os resultados da pesquisa realizada pelos autores evidenciam a relação
entre recursos da virtualidade do trabalho, capacidade de inovação e vantagem competitiva
Para que se possa sobreviver ao mercado, Pozin, Nawi e Romle (2016) apresentam três
fatores que identificaram como elementos-chave para a eficácia de uma equipe virtual: pessoas,
tecnologia e processos. Como pessoas, os autores mencionam a liderança como um fator crítico
de sucesso da equipe virtual e o quão importante é a identificação da liderança para o
desempenho, a gestão do tempo, o treinamento, a motivação, a gestão de conflitos e a
comunicação. É papel do líder também aumentar o nível de confiança entre os membros,
permitir o comprometimento e a coesão para que haja a troca de ideias criativas. A tecnologia
é outro fator chave de sucesso para a eficácia de equipes virtuais. O uso de tecnologia de
informação deve ser cuidadosamente planejado para o aprimoramento da comunicação, não
somente para o compartilhamento de informações, mas também aumentar o nível de confiança
e relacionamento entre os membros. Finalmente, o treinamento é necessário para entender os
processos, desenvolver uma habilidade específica, aumentando conhecimentos, motivação e
autoconfiança para que os membros possam sentir-se seguros e utilizar as diversas ferramentas
de forma eficaz na resolução de problemas e na tomada de decisão. Segundo Karia e Asaari
(2016) os líderes virtuais deveriam focar nos processos e não somente nos resultados, já que o
monitoramento dos trabalhadores remotos não é uma tarefa fácil.
Essas descobertas ajudaram a compreender como as atividades de inovação são
coordenadas dentro das equipes. Portanto, considera-se a relevância da pesquisa frente a uma
temática emergente e que ainda apresenta um corpo teórico em formação.
3.3 Implicações para a Prática
A Pandemia da Covid-19 e os desafios com a virtualidade do trabalho a partir de março
de 2020 trouxeram, inesperadamente, profundas mudanças na rotina do trabalho em todo o
mundo. E mesmo após a pandemia, o futuro do trabalho com o trabalho híbrido continuará
fazendo parte da rotina dos trabalhadores (LUND et al., 2021). Como profissional de Recursos
Humanos e responsável pela capacitação destes ambientes virtuais, realizar esta pesquisa foi
uma oportunidade de reinventar a forma de se trabalhar e entender como dar suporte à
organização e aos líderes na criação de um ambiente inovador, estimulando os funcionários
remotamente e contribuindo com a empresa no cumprimento das metas organizacionais.
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Diante desta necessidade, além de atender o objetivo geral da pesquisa com a
identificação dos fatores de sucesso para a construção de um ambiente de inovação dentro de
equipes virtuais, possibilitou também fazer uma análise dos objetivos específicos propostos
quanto ao papel do líder e identificação da importância de aspectos organizacionais como
estratégia, estrutura e recursos necessário para a gestão de equipes virtuais. Os resultados deste
estudo fornecem informações práticas, não somente para os profissionais da área de Recursos
Humanos na redefinição das políticas e estratégias de gestão de pessoas, mas também para os
líderes de um modo geral na gestão de equipes remotas inovadoras.
As implicações práticas do trabalho remoto ainda estão em análise dentro de muitas
empresas, sem uma clareza do que pode ou não funcionar dentro de cada organização neste
novo contexto de trabalho. Como sugestão para os líderes, sem dúvida pesquisas relacionadas
à liderança do trabalho remoto e criação de ambiente inovador ainda carecem de pesquisas
teóricas e práticas. A identificação e aplicação dos 7 fatores de sucesso devem ser realizadas
cuidadosamente para determinar quais práticas se alinham em cada contexto organizacional.
Como profissional de Recursos Humanos, recomenda-se primeiramente realizar um
benchmark e avaliar as principais práticas que outras empresas estão adotando nesta nova
realidade diária do trabalho. Em segundo lugar, não podemos ignorar a opinião dos próprios
funcionários e faz-se necessário uma pesquisa, seja anônima ou entrevistas individuais para se
ter um conhecimento das principais dificuldades ou preocupações dos funcionários quanto ao
trabalho virtual. Essa pesquisa auxiliará a empresa a criar um ambiente seguro e fortalecer a
confiança dos funcionários. A identificação das melhores práticas do mercado e coletar a
opinião dos funcionários facilitará na identificação no modelo ideal para a organização, sendo
possível definir políticas, regras e estratégia para o novo contexto do trabalho de cada empresa.
A pandemia da Covid-19 mostrou ao mundo a necessidade de se realizar adaptações
rápidas na realidade do trabalho para preservar a saúde da população mundial. As empresas
tiveram que se ajustar repentinamente às novas tecnologia de comunicação virtual e manter
seus funcionários trabalhando em casa. A experiência de se trabalhar remotamente, fora das
dependências da empresa, possibilitou empresas e empregados a observarem as vantagens e
desvantagens do trabalho remoto, sendo provável que muitas empresas continuem a adotar o
trabalho remoto, ou presencial ou híbrido como rotina nos próximos anos.
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3.4 Limitações da Pesquisa
O conteúdo de cada artigo selecionado pode ter influenciado os resultados desta
pesquisa. Os artigos revisados foram classificados com base na relevância e na subjetividade
do autor, a fim de realizar uma análise de conteúdo em profundidade e responder à questão de
pesquisa. A identificação dos 7 fatores de sucesso pode ter sido tendenciosa, uma vez que houve
uma generalização dos conceitos universalmente aceitos sobre as melhores práticas de gestão
de equipes.
Tentamos resolver esta questão verificando em cada artigo se as três palavras-chave em
inglês (“leadership”, “virtual team” e “innovation”) apareciam e se os artigos respondiam à
pergunta da pesquisa. No entanto, essas palavras às vezes variavam de um artigo para outro em
sua terminologia precisa. De um modo geral, o método não foi isento de preconceitos e poderia
ter sido influenciado por experiências anteriores e conhecimentos existentes.
Portanto, a fim de reduzir esse potencial de difusão, são incentivadas novas pesquisas
que determinem mais claramente quais são os fatores de sucesso na construção de um ambiente
inovador em equipes virtuais. Além disso, a análise realizou uma revisão sistemática de
literatura sem uma aplicação de pesquisas práticas que possam confirmar os resultados
qualitativos ou quantitativos de que, de fato, esses fatores contribuem na prática com a pergunta
da pesquisa.
3.5 Sugestões para Trabalhos Futuros
A revisão da literatura trouxe uma variedade de temas e questões que deveriam ser
consideradas para a eficácia de equipes virtuais na construção de ambiente inovador. Pesquisas
futuras devem continuar abordando esses temas usando a triangulação para avaliar de forma
mais precisa e confiável os comportamentos inovadores dos funcionários em ambiente virtual.
De acordo com Fayard et al. (2021), mesmo antes da pandemia, a maioria das empresas
enxergavam o escritório como um lugar onde as pessoas podiam trabalhar, porém, após a
pandemia, o escritório passou a ser secundariamente um lugar para realizar tarefas e reuniões,
graças ao uso e ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. A pandemia
provou que os funcionários são capazes de trabalharem no escritório híbrido, espaços
disponíveis para socialização entre os trabalhadores, facilitando conexões, permitindo a
aprendizagem e promovendo a colaboração de forma virtual.
Conforme salientam Reiter-Palmon et al. (2021), embora a colaboração virtual tenha
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sido, no passado, o foco de vários estudos, a pandemia permitiu que funcionários distantes
geograficamente colaborassem uns com os outros para atingir um objetivo comum, mas
também, introduziu uma série de complexidades imprevistas nas tarefas diárias. De um modo
geral, nos últimos anos, as organizações reconheceram os benefícios do trabalho virtual,
principalmente relacionados aos desafios e as capacidades de se trabalhar com equipe
virtualmente. Varhelahti e Turnquist (2021) enfatizam que, de fato, é imperativo que as
empresas promovam um clima de confiança e ambiente positivo entre as equipes virtuais para
que possam compartilhar novas ideias, desenvolver competências individuais, prosperar e
entregar seus resultados com excelência, promovendo e incentivando a inovação. Sem dúvida,
a pandemia da Covid-19 impulsionou de forma inesperada a virtualidade do trabalho, sendo um
tema ainda pouco explorado. Assim, de um modo geral, há evidências da importância de
continuar pesquisas futuras relacionadas ao ambiente virtual onde grande parte da criatividade
e inovação deve ocorrer com a nova realidade.
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