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É possível ter uma boa
liderança à distância?

Sim! E um novo olhar pode transformar a
percepção de eficácia de um líder. Há muitos mitos
em relação à liderança remota que precisam ser
desvendados. Mais que isso: neste e-book, você -
líder - vai entender como praticar os sete pilares
para uma liderança remota de alta performance.

Antes de começar a leitura, prepare-se para
quebrar preconceitos sobre a distância física de
seus liderados. E exercite cada dia mais a sua
gestão pelo exemplo, pela inspiração, pela
proximidade e - o mais importante - pela razão que
une você à sua equipe: um propósito comum!

Para quem diz... "liderar remotamente é mais
difícil", nós afirmamos = ISSO É UM MITO!

A VERDADE é que pode haver um esforço maior de
adaptação, mas isso não impede uma boa
liderança, e  com muito resultado!

Descubra como em sete passos...



Os 7 pilares da excelência:
 

LIDERANÇA ONIPRESENTE 

ENTREGAS SEM BARREIRAS 

INTERAÇÃO GENUÍNA 

CAUTELA NA COMUNICAÇÃO

FEEDBACKS CONSTANTES

CONEXÕES VERDADEIRAS

PROPÓSITO CLARO 



 LIDERANÇA ONIPRESENTE 
  

1.
Destreza para influenciar,
esteja onde você estiver.
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Para você,
LIDERAR significa
ESTAR presente?

Líder onipresente sim, mas não fisicamente! 

Isso quer dizer que um líder de alta performance
está mais preocupado em ser um gestor presente
na rotina de seus liderados, apoiando-os,
direcionando-os e oferecendo-lhes suporte, que
alguém que está com o "olho" fixo no que as
pessoas estão fazendo em seus locais de trabalho.

Liderar significa orientar, delegar tarefas, inspirar
realizações, manter a comunicação fluida e,
sobretudo, criar espaço para que todos cresçam:
líder, liderados e empresa! 

Por isso, na próxima vez que você ouvir "o líder
perde a autoridade e o controle quando está
longe”, a verdade é esta aqui: 

Líderes que sentem a autoridade e o controle na
presença física precisam repensar esse conceito
ultrapassado de liderança.



  
2.  ENTREGAS SEM BARREIRAS

O que é possível fazer
remotamente 
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O que é ser um
BOM LÍDER?

Transmite franqueza e leveza nas conversas
difíceis com seus liderados? 

Tem real interesse em desenvolver as
capacidades das pessoas? 

Demonstra empatia, respeito e abertura às
diferenças?

Conversa com os membros da sua equipe sobre
assuntos além do trabalho?

Colabora para que as entregas sejam realizadas
com alto engajamento e resultado?

Seja sincero(a): você...

Para ter uma boa liderança não há "fórmula
mágica", mas sim ingredientes indispensáveis para
que tudo flua bem. Faça a si mesmo(a) as
perguntas acima e perceba que em todas elas a
presença física é dispensável. Para ser um bom
líder, não é preciso agir presencialmente, certo?



  
3. INTERAÇÃO GENUÍNA

 Melhore a experiência de
quem está do outro lado da
tela (e da sua liderança)



3 Pronto(a) para
TRAFEGAR BEM 
nas mudanças?

Mudanças rápidas e constantes, este é o cenário!  

A capacidade de aprendizado e desenvolvimento
são vitais. Portanto, o sucesso em lidar da melhor
forma com os desafios do trabalho - e do mundo -
dependerá do seu preparo e mentalidade. 

Por exemplo: quem acredita que um líder à
distância é menos produtivo está criando uma
armadilha para si mesmo(a). 

Há uma vasta relação de ferramentas que podem
ajudar na produtividade quando estamos
trabalhando de forma remota. 

Há, ainda, treinamentos e técnicas que aperfeiçoam
habilidades para cumprir bem a missão de
organizar, produzir e liderar com destreza! 

Busque o que funciona melhor para você e siga
descobrindo novos formatos e apoio profissional a
cada dia. Esse é o "caminho das pedras" para
mudar com o menor impacto possível. 



  
4. CAUTELA NA COMUNICAÇÃO

 Atenção às mensagens, aos
canais e a sua reputação
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Você aprende
com os ERROS?

Há deslizes na comunicação virtual, mas não
precisam ser repetidos se conhecidos, certo?

Então, mantenha em seu "radar":

Vídeo, texto e telefone não são para tudo!
Avalie o que precisa ser dito, para quem e quando.
O canal escolhido pode influenciar como a
mensagem será interpretada.

Excesso de “bla bla bla”
Cuidado para não abusar nos canais remotos. A
objetividade é bem-vinda em qualquer ambiente.

“Dedos nervosos” 
Pense muito bem antes de enviar uma mensagem.
Muita atenção com o destinatário também. 

Escrita de Internet
Sem desculpas para grandes erros gramaticais e
ortográficos. Já existe corretor on-line! 



  
5. FEEDBACKS CONSTANTES

 Um compromisso de
desenvolvimento de carreira 



5 Seu FEEDBACK é
claro, consistente
e frequente?

Faça contato visual com a câmera 
Mantenha uma postura ereta na cadeira 
Mostre na tela os principais pontos avaliados
Demonstre um tom confiante 
Use pausas bem colocadas 
Ouça com atenção, empatia e interesse
Pergunte a cada membro da equipe se gostaria
de ajustar algo na dinâmica de demandas e
acompanhamento de atividades 

Aprenda a influenciar ativamente, conduzir bem as
mudanças e ter conversas francas se quiser ser um
bom líder. 

Estabeleça uma rotina de diálogos, combine com o
liderado qual será a periodicidade dos feedbacks
mais formais e mantenha-se 100% presente no dia
e horário marcados.

Na hora do feedback remoto, fique de olho nos
sinais da sua comunicação:



  
6. CONEXÕES VERDADEIRAS

 
Mantenha as equipes
motivadas e engajadas



6 Todos estão
“JOGANDO” no
mesmo time?

Comunicação e relacionamento interpessoal são os
"combustíveis" de toda organização. E ao contrário
do que muita gente pensa, os times não perdem a
conexão sem a presença física do líder.

O que acontece é que há líderes que não interagem
com a equipe com recorrência e nem se interessam
sobre como as pessoas estão. Ou então, apenas as
acionam em casos extremos - ao invés de
estabelecer uma conexão verdadeira com elas.

Conquistar o engajamento das pessoas exige mais
que relações de trabalho, pois há - antes - a
destreza nas relações interpessoais. 

As dores e as conquistas compartilhadas têm mais
acolhimento e celebração, respectivamente. E,
assim, as pessoas criam laços que as fazem "jogar",
de fato, no mesmo time! 



Trabalhar além do dinheiro
 gera "brilho no olho" 

7. PROPÓSITO CLARO 



7 O que é
PROPÓSITO
para você?

Tudo começa com uma razão comum, um motivo
para acreditar e fazer valer a pena.

E você, líder, precisa conhecer as reais motivações
individuais das pessoas com as quais trabalha para
que possa desenvolvê-las. Isso tem tudo a ver com
o propósito das partes envolvidas.

Revisite os valores da empresa. E os seus também!
Afinal, ter um propósito pessoal claro e alinhado
com o propósito da empresa é um fator
determinante para um ótimo clima organizacional.

Os valores pessoais e profissionais também
precisam ser observados e praticados. 

Quais são os valores que a empresa comunica ao
mercado? Eles são vivenciados no dia a dia, mesmo
que remotamente? Você se identifica com eles? Seu
time tem a mesma opinião? Busque essas
respostas, pois se houver um desvio ou
discordância aqui, todos os outros pilares podem ir
por "água abaixo"...



C
 

onclusão...
Mais preparado(a) para a sua liderança remota? 

Saiba que o sucesso da comunicação sempre
depende dos dois lados, estando a sua equipe em
home office ou não.  Por isso, pratique os pilares
deste e-book de forma constante e se torne o
melhor líder que você pode ser. Certamente isso vai
despertar o melhor na sua equipe também.

Não hesite em pedir ajuda profissional sempre que
precisar. Afinal, ninguém sabe tudo. Aceitar nossa
vulnerabilidade e buscar orientação especializada
quando necessário pode tornar o caminho mais
suave.

É por essa razão que a Up Training Company existe.
Para fazer com que você, sua equipe e sua empresa
possam estar em constante evolução a partir da
melhoria das habilidades de comunicação,
relacionamento interpessoal e gestão de conflitos.

Sucesso! 
Jovita Silva, Fundadora da Up Training Company



Conheça:
 www.uptc.com.br

 

LinkedIn: Jovita Silva
Instagram e FB: @jovitasilvauptc
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