


gram Management Standard), os padrões recém-lançados pelo

PMI. Apesar de ter começado como membro da equipe, dentro

de poucos meses fui chamada para exercer um papel de líder

do grupo de arquitetura com foco em processos de gestão de

portfólio. Então, alguns meses depois, fui chamada para liderar

toda a equipe de portfólio. Aceitei com muita honra e respon-

sabilidade e com a parceria Claude Emond, minha aliada de

Montreal. Quando entramos nessa jornada, aprendemos mui-

tas coisas sobre gerenciamento, pessoas e, particularmente, co-

municações virtuais ou remotas. O que se segue é resultado de

nossas experiências e aprendizado junto a equipe de PPMS.

www. mundopm.com.br

esde o começo de 2003, eu fiz parte da equipe

de desenvolvimento do Padrão de Gerenciamento

de Programa e Portfólio (PPMS - Portfólio and Pró-
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Houve um tempo em que ter uma equipe inteira alocada no mesmo lu-

gar era a norma; era assim que as coisas eram. Todos os membros da equipe

estavam no mesmo endereço e normalmente no mesmo andar do prédio, e

freqüentemente na mesma área do andar. As reuniões eram necessariamen-

te presenciais, ou seja, fisicamente na mesma sala - um evento cara-a-cara.

Como Peter Drucker diz era mais fácil "ouvir o que não estava sendo dito"

nessa época. Podíamos ver reações, gestos e o feedback físico. Hoje, o uso de

equipes virtuais que é a norma, é incomum que equipes estejam localizadas

na mesma cidade e Estado, muito menos no mesmo andar ou área do prédio.

Assim, é muito mais difícil "ouvir o que não está sendo dito".

Há muitas razões para o uso de equipes virtuais. Eis algumas delas:

• Os melhores membros da-equipe podem estar localizados em diferentes

regiões geográficas;

• As reuniões entre a equipe de comutação e a equipe de viagem podem ser

mais produtivas, dado o nível de sofisticação tecnológica atual;

• Organizações flexíveis podem ser vistas como as que dão um maior retor-

no, tanto para sua força de trabalho quanto para o mercado;

• Os membros da equipe podem precisar de mais flexibilidade no campo

pessoal;

• O dia de trabalho global é de 24 horas, não apenas 8 ou 10 horas;

• Nossa sociedade está indo de ambientes de operação e produção para

ambientes de serviços e conhecimentos.

Então, se quisermos os melhores e mais brilhantes, e quisermos o am-

biente mais produtível possível, um ambiente de trabalho que produzirá um

excelente produto, assim como desejado e invejável, a equipe virtual é, de

fato, um padrão.

Ok, isso soa bem, até razoável. E daí? Nós ouvimos esses argumentos

toda hora, os usamos toda hora, tiramos conclusões do que os outros estão

querendo dizer quando usam termos como equipe, equipe virtual e comunica-

ções, e tiramos conclusões do entendimento dos outros quando usamos esses

termos. Então, para esclarecer, vamos começar definindo esses termos que já

foram usados: equipe de comunicação e equipes virtuais.

Nós pesquisamos o YourDictionary.com, Wisdom of Teams, Creating the

High-Performance Organization, por Jon R. Kazenbach e Douglas K. Smith; e a

Encyclopedia, TheFreeDictionary.com para achar as seguintes definições.

Parece interessante que na de-

finição de equipe virtual o real sig-

nificado de equipe esteja perdido.

Equipe era um número de pessoas

trabalhando junto em prol de um

objetivo ou propósito comum. A de-

finição de equipe virtual é simples-

mente um grupo trabalhando além

das fronteiras de tempo, espaço e

organização usando tecnologia para

se comunicar. Para sermos mais efi-

cazes com equipes virtuais, precisa-

mos trazer o elemento de equipe de

volta e incluí-lo na definição, para

que a nossa definição de equipe vir-

tual fique mais com o seguinte:

"Equipe virtual - um grupo de

pessoas com habilidades comple-

mentares, trabalhando em busca

de um propósito, objetivo, e numa

abordagem comum, as quais os

mantenham unidos, enquanto tra-

balham além das fronteiras de tem-

po, espaço e organização, utilizando

a tecnologia para fortalecer a comu-

nicação."

É essa a definição que colocamos

como nosso objetivo e é nesse fun-

damento que este artigo está base-

ado.
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Usamos equipes virtuais em projetos, organizações, vida pessoal, para tra-

balhos extras e em trabalhos de colaboração com a comunidade. Às vezes, é

usado simplesmente por causa da tecnologia disponível. Temos estudantes de

tempo integral que nunca viram por dentro sua instituição. Temos clientes que

usam apenas a internet para se comunicarem conosco e outros que nunca os

encontramos, mas a voz no telefone é nossa ligação com esse consumidor.

Temos organizações voluntárias, como a equipe do PMI Program and Portfolio

Management Standard, que encontra os melhores e mais brilhantes das Amé-

ricas, Europa, Ásia, África e Austrália (eu já participei de equipes virtuais da

Antártica). Equipes virtuais são um modo de vida; é apenas uma das maneiras

pelas quais fazemos negócio e alavancamos o talento através de um projeto

com o uso da tecnologia para conseguirmos os objetivos do grupo. Outro ter-

mo às vezes usado é Equipes em Rede. Essas equipes consistem em indivíduos

que colaboram para atingir um objetivo ou propósito comum; a adesão de

membros geralmente é dispersa e bem fluida.

A comunicação dentro das equipes virtuais se dá através do compartilha-

mento de informações através da fala, escrita, comportamento, tom e tecno-

logia, entre os indivíduos ou com todo o grupo de trabalho. Um grupo que

transpõe as fronteiras do horário comercial, espaço e da sede da organização.

Muitos de nós temos feito isso por anos e somente mais recentemente é que

isso se tornou notável, uma parte crítica de como conduzimos negócios. Usa-

mos esse tipo de equipe e interação, ainda que sua significância ou sua efici-

ência esteja agora sendo percebida.

Agora que temos um entendimento comum do por que usamos equipes vir-

tuais, o que elas são, e que isso não é mais uma escolha, vamos dar uma olhada

nos elementos fundamentais da comunicação bem-sucedida em equipes virtuais.

Nos últimos dois anos, eu estava co-liderando a equipe para o PMI Portfo-

lio Management Standard, e todas as equipes eram remotas ou virtuais. Pas-

saram-se meses antes de nos encontrarmos cara-a-cara. Nesse caso, éramos

voluntários do mundo todo com interesses e objetivos comuns. Nossas pers-

pectivas e experiências eram diversas, o que no fim serviu a todos. Os seguin-

tes elementos fundamentais foram críticos para o sucesso da nossa equipe de

Portfolio Management Standard e poderão ser aplicados para a maioria das

equipes virtuais.

• Um começo em comum

A equipe deveria ser criada de forma que obtenha habilidades comple-

mentares e uma visão, missão e objetivos comuns para seu propósito. Devem

existir objetivos comuns, assim como produtos de trabalho inter-relacionados

e interdependentes. Para atingir esse ponto com sucesso, a equipe precisa

compartilhar uma metodologia e abordagem para poder se engajar nas ati-

vidades do projeto. A ética de trabalho deve ser consistente e o produto de

trabalho deve ser um em que cada equipe terá iniciativa pessoal de levá-lo

adiante e orgulho pessoal em seu resultado.

Se todas essas coisas estão em sincronia, estamos no caminho certo para

termos um projeto bem-sucedido. Se não estão em sincronia, então por que

uma equipe com tantos outros desafios paralelos deve tentar ou até mesmo

existir? Enquanto você pensa sobre

isso, vamos em frente.

• A declaração do projeto

Nós já ouvimos mil vezes: "se não

há uma declaração do projeto, então

não há um projeto." Nós responde-

mos isso no Exame PMP. Conhece-

mos a frase. Sabemos que é valioso e

poderoso para um projeto; sabemos

que faz sentido. Mas parece ainda

que muitos projetos começados e em

andamento hoje em dia não têm uma

declaração oficial da organização.

Quando começamos a equipe do

PMI Portfolio Management Standard,

recebemos uma carta/declaração do

projeto do PMI. Ela continha as me-

tas, objetivos, seus marcos, suas res-

trições, suposições/entendimentos e

nomeação do gerente de projeto de

ambas as equipes para o desenvolvi-

mento do Program and Portfolio Ma-

nagement Standards, afetuosamen-

te chamado de PPMS. Esse foi nosso

ponto inicial. Foi uma ótima maneira

de focar no conteúdo, estabelecer as

fronteiras do projeto, reagrupar caso

saíssemos da rota e obter patrocínio

quando apropriado.

< Entendimento claro de papéis e

responsabilidades

Eu sei que você está dizendo "cla-

ro que nós temos isso!" Contudo, nós

não trabalhamos como uma unidade

coesa em equipes tradicionais. Bem,

em equipes virtuais isso é ainda mais

vital. Você pode nunca ver as pessoas

da sua equipe, então esteja certo que

todos eles sabem seus papéis, o papel

de cada um, e como os seus papéis se

inter-relacionam. Discuta sobre os pa-

péis e responsabilidades, discuta suas

interações e coloque isso na bibliote-

ca de informações do projeto. Esteja

certo que todos os membros da equi-

pe podem ter isso como referência

quando necessário.

Quando começamos as equipes

de PPMS, pedimos a indivíduos para

juntarem-se ao trabalho de acordo
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com seu interesse e capacidade. No começo, somente os papéis dos níveis

mais altos foram definidos, como os líderes do processo de Programa e Por-

tfólio e as equipes administrativas. Conforme o projeto progrediu, essas áre-

as de responsabilidade foram "progressivamente elaboradas" e necessidades

adicionais foram geradas e, dessa forma, os papéis evoluíram. Inicialmente,

tínhamos um líder para tudo no Portfolio Management e depois outros dois:

uma para processo e outro para administração. Disso, emergiram papéis como

os líderes de capítulos e trabalhadores, líder de apêndices e auxiliares, editores,

.pessoas envolvidas no cronograma do projeto, etc. Conforme o trabalho ia

sendo decomposto, a necessidade de novos papéis ia aparecendo, distribuí-

mos tarefas (quando as pessoas se prontificaram) e informávamos, através de

comunicados, o resto da equipe sobre as novas responsabilidades e as relações

organizacionais.

• Tenha os pacotes de trabalho bem definidos

Eu espero que isso soe familiar para vocês certificados em PMP e

PMs experientes, porque isso é uma "coisa" que deveria ser feita em

QUALQUER projeto. E é ainda mais vital ter muito claro esses pontos

numa equipe virtual. Saber o que precisa ser feito, como isso se rela-

ciona com outras partes/pacotes do projeto e quem vai fazer isso. Tudo

isso você já aprendeu no seu treinamento formal e já deve ter aplicado

no trabalho, ou seja,' uma estrutura analítica de decomposição de traba-

lho, como construí-la e comunicá-la, são fatores bastantes críticos para

o sucesso do projeto e para a formação de uma equipe coesa.

Conforme o trabalho de detalhamento dos objetivos e metas da

equipe PPMS ia sendo realizado, foi possível identificarmos as fases do

projeto, a lógica dos "montantes de trabalho" a ser feito, e então os

pacotes de trabalho individual. Chamamos isso de decomposição e ela-

boração progressiva na linguagem de PM. Uma vez que estes "montan-

tes de trabalho" f icaram claros, pedimos às pessoas para que se inscre-

vessem e se apropriassem dos pacotes de atividades a serem realizados

naquela área. Houve uma consolidação natural de pacotes de trabalho,

o que amarrou muito bem a linha requerida pelo PMI (faz sentido, já

que decompomos, e elaboramos progressivamente, certo!?). Onde era

apropriado, pedimos e inscrevemos líderes para cada parte relacionada

do trabalho.

Então já tínhamos no PPMS a declaração do projeto, os papéis e

responsabilidades, as fases do projeto, identificado e atribuído os pa-

cotes de trabalho, com uma estimativa de prazo associada em todos os

pacotes de trabalho. Agora só precisávamos fazer o trabalho.

Existem muitos desafios que qualquer equipe de projeto enfrenta atual-
mente. Alguns exemplos: o desafio de uma comunicação apropriada e no
tempo certo; o capital apropriado, um cronograma bem elaborado, bom en-
tendimento do escopo; ter gerenciamento da qualidade e de risco, gerenciar a
satisfação do cliente, contar com os recursos certos, e uma equipe de suporte

à gestão como um todo. Quando a equipe é totalmente virtual, eles enfren-
tam todos esses mesmos desafios. Além desse, enfrentam três desafios que
são específicos para equipes virtuais, detalhados adiante:

   Dispersão geográfica
Quando sua equipe de projeto está

localizada por todo o globo, é um desa-
fio encontrar um tempo para agrupar

a equipe ou para fazer uma reunião

de acompanhamento. A diferença de
fuso horário afeta tudo. Digamos que
temos uma equipe em Madri, Nova Ior-
que, Los Angeles e Tóquio. São 17h em

Nova Iorque, o que significa que são 2h
da manhã em Los Angeles, e 6h da ma-
nhã em Tóquio - este seria um cenário

possível para uma teleconferência. Ah,
esquecemos Madri, onde são 2h30 da
manhã. Então vamos marcar a telecon-
ferência para as 7h da manhã de Madri,
ou seja, 10h30 em Tóquio, 21h30 em
NY, e 18h30 em Los Angeles. Isso nos
parece mais factível. Até sabermos que

existe um novo membro da equipe em
Londres, onde seria 2h30 da manhã, já
seria tarde para a nossa equipe da tele-
conferência. Assim você tem uma idéia
de como esta questão afeta o projeto.
É um desafio simplesmente coordenar
agendas razoáveis. O que descobrimos
é que um membro de equipe fazendo

negócios em locais dispersos geografi-
camente está mais flexível e disponível
para fazer uma teleconferência em ho-
rários não-convencionais.

Para o propósito da equipe PPMS,

nós tivemos múltiplas teleconferên-
cias, cedo e tarde no fuso horário
dos EUA, e usamos outros meios
eletrônicos para se comunicar, como
e-mail e um portal Web. Note que
funcionou somente porque todos os
membros da equipe queriam/acei-
taram esses termos para trabalhar.
Todos tiveram que ceder um pouco

para solucionar esse desafio.

Listadas acima estavam algumas
das possíveis localizações geográfi-
cas dos nossos membros de equipe,
o que significa que estamos nivelan-

do a expertise de nossa equipe tanto
por diferentes culturas quanto por di-

ferentes localizações. Uma das mais
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importantes chaves para uma equi-

pe de sucesso é a "camaradagem"

que existe entre seus participantes.

Isso é um desafio real quando traba-

lhamos com tantas culturas. Nossos

sotaques são diferentes; nossas pers-

pectivas diferem; nossas experiências

diferem, etc. É preciso um cuidado

especial para completar essas lacu-

nas de alguma maneira possível.

Com a equipe PPMS, tínhamos

pessoas da índia, Inglaterra, Cana-

dá e EUA. Era um desafio constante

entendermos uns aos outros com os

múltiplos sotaques em inglês (sulista,

do meio-oeste e nordeste), o inglês

canadense e os sotaques franceses,

sotaques britânicos, sotaques in-

dianos, etc. Junte isso com experi-

ências e perspectivas e o quociente

de diversidade cresceu exponencial-

mente. Lembra-se da fórmula da co-

municação N(N - 1)/2?. Eu acredito
que, dadas essas variáveis adicionais,

aquele "N" pode dobrar ou triplicar

devido a questões culturais e geo-

gráficas. Então, se há cinco pessoas

num encontro, de acordo com a fór-

mula, temos 10 canais de comunicação. Com as variáveis de multiculturas e

diversidade adicionadas, podemos ter de 45 a 105 canais de comunicação!

Temos de gerenciar "de propósito" e com grande cuidado.

A equipe deve ter um suporte e um acesso tecnológico apropriados.

Equipes virtuais usam teleconferências, portais de Web, e-mail, repositórios,

videoconferência e mensagens instantâneas para estarem conectados. Um es-

tudo da Sociedade para Gerenciamento da Informação1 reportou que quase

90% de todas as equipes virtuais usam teleconferência e mais de 80% usam

algum tipo de área de trabalho virtual ou repositório enquanto as conferên-

cias via Web usam aproximadamente 45% e a videoconferência é usada 35%

do tempo. Esse estudo acredita que o mais benéfico foi uma combinação da

teleconferência com o espaço de trabalho virtual/repositório. Um ponto é que

a tecnologia deve ser de boa qualidade ou metade da reunião (ou mais) será

perdida repetindo o que foi dito. Lembre-se que a fórmula da comunicação é

mais complexa com equipes multiculturais e tecnologia de telecomunicações

de qualidade irá ajudar essas reuniões sem fronteiras, em vários lugares.

Como mostram as estatísticas, a equipe de PPMS usou primeiramente a

teleconferência em conjunto com espaço de trabalho compartilhados/repo-

sitórios. À medida que as iterações do padrão eram detalhadas e progressi-

vamente elaboradas, foi crucial que este espaço de trabalho compartilhado

pudesse suportar controle de versão, loops de feedback e toda a comunicação

sobre o progresso do projeto, status, planos, etc.

Majchruzak, Ann, Arvind Malhotra, Jeffery Stamps, e Jessica Lipnack.
"Can Absence Make aTeam Grow Stronger?" Harvard Business Review,

Maio de 2004

Text Box
Capacidade tecnológica

Text Box
Anúncio
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Por onde você pode começar a melhorar a comunicação em suas equipes

virtuais? A seguir, estão algumas coisas que funcionaram para nós na equipe

PPMS. Elas também podem ser apropriadas para o uso em sua equipe virtual.

Então, pegue as que possam lhe dar maior benefício. Aplique o Princípio de

Pareto e pegue os 20% que vão render a você 80% dos resultados.

Stephen Covey nos fala para "começar com o fim em mente"2. Isso parece

um conselho, especialmente em uma equipe virtual. Já que uma equipe virtual

é um grupo que foi reunido para uma meta em comum, essa meta deveria ser

claramente articulada e então constantemente revisitada para assegurar que

os produtos do trabalho do grupo estejam ligados diretamente a esta meta.

Aqui é onde a carta de declaração do projeto torna-se o trampolim para tudo

o que deve ser feito no projeto. Então sabemos pára onde estamos apontan-

do, para quando os objetivos estão solidificados e a extensão está detalhada,

serão essas metas comuns que continuarão a guiar a equipe por todo o ciclo

de vida do projeto.

Quem é o líder do grupo? Como ele se inter-relaciona com os outros?

Quem está a cargo do que? Quem decide se houver uma questão decisiva?

Como os membros da equipe se apresentam ao trabalho? Como o trabalho

é dividido e distribuído? Como a equipe é setorizada de acordo com o traba-

lho? Esses aspectos foram discutidos antes e foi crucial para nossas regras de

compromisso na PPMS.

O trampolim mais vital para uma equipe virtual bem-sucedida é uma reu-

nião inicial cara-a-cara. Isso não pode ser subestimado. É um evento "vai ou

racha". Reuniões cara-a-cara deveriam ser periódicas no desenrolar do proje-

to, porque continuará a construir o trabalho em equipe e trazer valor para a

vida do projeto. A cada seis meses é uma boa média para marcar essas reuni-

ões. Comunique-se com todos os membros da equipe o mais cedo possível e

numa freqüência apropriada que dará à equipe uma boa fundamentação.

Muitos outros modelos de comunicação podem ser efetivamente usados

em equipes virtuais. Um que está em voga e é usado freqüentemente é o e-

mail. Tenha cuidado aqui porque o e-mail é fácil de ser usado demais. O e-mail

pode ser eficaz para notas sobre reuniões, comunicação de alto nível, minutos

de reunião e ocasionalmente para compartilhar documentos. Teleconferên-

cias são uma excelente mídia para comunicações de acompanhamento como

planejamento, reuniões para verificar o status, reuniões sobre riscos, etc. O

uso do portal da equipe ou repositório também é valioso para compartilhar

documentos e produtos do trabalho.

Uma palavra de atenção - se o portal ou o repositório Web não é capaz de

efetivamente lidar e atualizar documentos com uma versão de controle forte

e um ambiente de colaboração, a saída é sempre e-mails com grandes ane-

xos. O e-mail está na zona de conforto da maioria das pessoas, e elas sempre

recorrerão a ele quando o portal não estiver funcionando como necessitam,

desejam ou esperam.

Conhecendo como a equipe irá

funcionar, onde serão realizadas as

reuniões, como os produtos deve-

rão ser desenvolvidos, como a equi-

pe precisa interagir com cada um e

como as decisões serão tomadas ao

longo do caminho. Deveria haver um

mapa para o sucesso do projeto que

todo membro da equipe conhecesse,

entendesse o progresso, entendesse

sua posição no mapa e se sincroni-

zasse com os outros. Marcos e che-

ck-points ao longo do caminho são

cruciais para o sucesso.

Quando se lida com diversas

culturas, algumas regras básicas são

necessárias. Regras simples como

"sim" significa "sim", e "não" sig-

nifica "não", e não há nenhum pro-

blema em dizer "eu não sei". Em

teleconferências, onde as empresas

têm pessoas no mesmo prédio deve-

riam fazer a teleconferência na mes-

ma sala - ao invés de ficarem sepa-

radas em suas mesas no seu telefone

participando da conferência. Dessa

maneira, elas podem fazer várias ta-

refas durante a ligação/conferência,

ou seja, podem checar seus e-mails

e fazer outras coisas paralelas, o que

não é nada produtivo, pois não fo-

cam na teleconferência. E depois se

perguntam por que as reuniões não

são produtivas, as pessoas estão des-

preparadas, e as coisas precisam ser

repetidas várias vezes. Olá, será que

ninguém vê que isto não é o foco e

o respeito apropriado para esse tipo

de reunião?! Concordar em ficar na

mesma sala se estiver na mesma lo-

calização geográfica deveria ser o

tratamento apropriado. Isso irá aju-

dar as reuniões a serem mais foca-

das, produtivas e eficientes. Também

irá construir uma unidade na equipe.

Tente isso por algumas semanas e

veja o que acontece!

2Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficientes,
Stephen Covey, 1989, p 95
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O líder deve ser um excelente comunicador, experiente e com conheci-

mento, e capaz de identificar talentos para posições de liderança no projeto.

A liderança precisa conhecer os membros da equipe melhor do que ninguém,

e saber onde estão as habilidades e forças. A liderança precisa assegurar uma

comunicação efetiva, em tempo e com precisão para os acionistas sêniores,

assim como para os membros do projeto. Isso é a cola que une todas as outras

áreas. É a liderança que comandará em relação a resolução de conflitos, prio-

rização, colaboração, tomada de decisões e gerenciamento de performance.

Quando nos damos conta que a grande parte desse papel se trata de comuni-

cação, levada a sério, isso é o que mantém uma equipe nos trilhos e assegura

um progresso positivo em direção às metas do projeto e ao seu sucesso final.

Como você pôde ver, há muito que levar em conta quando se trabalha

com equipes virtuais. Cada uma dessas coisas se inter-relaciona e contribui

para o sucesso do projeto como um todo. É importante reconhecer e nivelar

as diferenças, o que no final serve para dar perspectivas valiosas, visão comum

e ter os produtos do projeto.

Eu deixo vocês com os seguintes fatores de sucesso das equipes virtuais.

Use-os quando puder e saiba que uma comunicação efetiva no decorrer do

projeto é um elemento fundamental para a essência da equipe.

• Uma meta comum, suportada por objetivos específicos todos incluídos na

carta de declaração do projeto.

• Forte liderança e gerenciamento de projeto.

o Líderes colocam expectativas de alta performance; modelos de com-

portamento para trabalhos além das fronteiras organizacionais e de

como usar a tecnologia efetivamente.

o Líderes de equipe e membros exibem competência ao trabalhar em

ambientes virtuais.

• Especialistas são envolvidos nas equipes quando for necessário (é por isso

que usamos equipe virtual, para facilitar este envolvimento!).

• Uma cultura de "alta confiança"; trabalho em equipe e colaboração como

regra de trabalho. Por isso, devemos marcar reuniões cara-a-cara sempre

quando for possível, indispensável uma para dar início ao projeto, é a me-

lhor maneira de desenvolver essa cultura.

Participe de uma equipe virtual ou planeje isso para um futuro próximo,

faça um planejamento das suas estratégias de comunicação com esses ele-

mentos fundamentais, um entendimento dos desafios que você enfrentará

e mantenha um olho na direção dos fatores de sucesso que irão proporcio-

nar comunicações eficazes e precisas em sua equipe.

E, por último, lembre-se das dicas dadas ao longo deste artigo que irão

contribuir de maneira positiva para o sucesso da sua equipe virtual:

• Marque uma reunião inicial cara-a-cara;

• Comunique-se no começo do projeto com todos os membros da equipe;

• Comunique-se sempre que apropriado com os vários papéis e responsabi-

lidades do projeto;

• Tenha reuniões cara-a-cara periódicas, especialmente para resolver confli-

tos e manter a coesão da equipe;

• Estabeleça um claro código de conduta ou coloque normas e protocolos

de comportamento;

Use meios visuais na comunica-

ção - use de tecnologia de quali-

dade para fazer isso;

Reconheça que a maioria da co-

municação será não-verbal - cui-

dado com o tom e a linguagem;

Mantenha o foco nas metas do

projeto;

Conheça os outros membros da

equipe;

Divirta-se!

Um agradecimento especial para

Claude Emond, meu parceiro no crime e

co-líder da equipe Portfolio Management

Standard. E muito obrigado ao Corpo

de Estudantes do Grupo Ouellette por

sua validação e dicas dentro do dia-a-

dia de trabalho das equipes virtuais e

contribuição para este artigo. Obrigado

também para Jerry Manas, que me

apresentou ao Zózimo, da MundoPM,

e aos meus amigos brasileiros - espero

encontrá-los novamente em breve!

Text Box
Fonte: Mundo PM, ano 2, n.10, p.76-83, ago./set. 2006.




