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Os desafios da Liderança Facilitadora em
tempos de trabalho à distância.
Um dos pilares do mindset Agile é a disposição do local onde as equipes irão trabalhar.

Estudos comprovam que times que trabalham na mesma sala ou em salas próximas

apresentam maior produtividade, eficácia e tomam decisões mais assertivas.

Se, nesse momento, você é gestor de RH ou responsável pela gestão de pessoas da sua

organização, certamente se perguntou:

“Então, o que acontece comigo que sou líder ou gestor de RH durante essa interrupção

da rotina normal devido ao novo coronavírus? Como posso treinar e capacitar meu

time? Meu time ainda pode ser Agile mesmo trabalhando à distância?”

Na época em que vivemos, liderar equipes que trabalham à distância, em meio a tanta

incerteza, pode ser um desafio. Nesse contexto, a missão de um Líder Agile é descobrir

como aproveitar todo o potencial de seu time e ajudá-lo a lidar com os dilemas de sua

carreira e obrigações pessoais.

Com a abrupta mudança para o trabalho à distância, participamos de várias reuniões

on-line por dia, além de cursos e seminários. A nova rotina nos faz improvisar

escritórios nos mais diversos cantos da casa. Mas, a sensação de normalidade no

trabalho é fugaz, o que, muitas vezes pode deixar as pessoas sem um direcionamento

ou com a produtividade comprometida.

À medida em que avançamos rumo a um futuro incerto, vemos a necessidade da

atuação de líderes Agile, de pessoas que nos ajudem a administrar as dificuldades do

dia a dia e a identificar quais são os próximos passos da equipe.

No mercado atual, todas as organizações passam por um momento comum: a maioria

das estratégias de gestão tradicionais foi extinta logo no início da pandemia. Isso quer
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dizer que práticas como o microgerenciamento, cargos por hierarquia e trabalho regido

por autoridade perderam todo o sentido!

O papel do Líder Facilitador na vivência do mindset Agile.
Você, como líder ou gestor de RH que precisa orientar lideranças, não tem um manual

sobre como conduzir um time sem tropeços diante do momento difícil que

enfrentamos. No entanto, precisamos voltar nossos esforços para reinventar,

redirecionar e revolucionar nosso modelo de trabalho em relação à gestão de nossas

equipes.

Sabemos que muitas falhas serão cometidas ao longo do caminho, mas a chave para a

sobrevivência das organizações é a Liderança facilitadora e a mudança para o mindset

Agile. Afinal, essa modalidade de se liderar que, há dois meses, era uma opção, tornou-

se uma necessidade.

Hoje, você que é líder ou gestor de RH precisa atuar com uma visão diferente, precisa

ser um Líder Agile ou Líder Facilitador. Afinal, a liderança não é mais responsável por

centralizar diretrizes e os funcionários têm autonomia para entrar em contato com os

clientes a fim de aprender com eles. Agora, os times são funcionais e o foco é entender

o que o cliente, realmente, precisa para entregar o máximo de valor. Mas, de que

maneira isso acontece?

O aprendizado que o funcionário obtém, pela proximidade com o cliente, faz com que

a empresa gere muito mais valor em suas entregas. Dessa maneira, se destaca o papel

do Líder Facilitador, que é impulsionar essa troca de valor entre as pessoas. Quando

atuamos conforme essa nova dinâmica, compreendemos que essa troca de informações

e experiências é o que gera resultado para a organização e para os acionistas.

Se você trabalha com equipes remotas, saiba que, no contexto atual, é preciso

alinhamento, estratégia e feedbacks constantes para que você possa delegar com

eficiência, aumentar a produtividade e minimizar riscos em seus projetos. Além disso,

as empresas precisam ir além do lucro: devem pensar em formas de capacitar, recrutar

e desenvolver pessoas para que possam deixar uma marca forte no presente e, também,

após a crise que enfrentamos.

O compartilhamento de aprendizado, experiências e conhecimento entre o líder e os

funcionários são elementos geradores de um aprendizado rápido e, agora, é algo vital

para aumentar e destacar a presença das empresas no mercado.
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Os três pilares da Liderança Facilitadora em tempos de trabalho à
distância.
A liderança servidora é aquela que se dedica ao desenvolvimento de todo o potencial

da equipe. Confira três dicas práticas para atingir seus objetivos e liderar sua equipe de

maneira inspiradora enquanto trabalhamos à distância.

1.Comece pelo propósito.

Em tempos de crise, é normal que você delegue tarefas como ações imediatas ou

alinhamento de expectativas. Sempre que nos deparamos com um desafio ou

oportunidade nos preocupamos com o “o que” devemos fazer e “como” fazer, nos

esquecendo do “porquê”. Sem esse propósito a maioria das equipes remotas perdem a

noção do cenário geral, da importância do seu trabalho e das prioridades. Sempre

tome decisões se colocando no lugar de sua equipe e aponte para eles o que, realmente

é prioridade. Seja claro e os incentive também a entregar valor para os clientes.

2.Autonomia é a chave.

Em tempos normais era mais fácil nos reunirmos no escritório e usar um quadro para

alinhar nossos objetivos, não é? Agora, em um contexto de trabalho à distância, você

precisa ser claro sobre onde deseja levar seu time. Exponha um objetivo, diga o que a

organização precisa e permita que ele use toda a sua experiência e conhecimento para

encontrar as mais criativas soluções. Seja claro quanto às expectativas, estabeleça

marcos e defina quando um trabalho estará pronto, mas dê autonomia para que as

pessoas descubram de que maneira alcançarão a meta desejada. Essa prática incentiva

o trabalho em equipe, incentiva seu time a trabalhar de maneira Agile e a estar pronto

para superar qualquer desafio.

3.Conte uma história.

Propósito e autonomia pedem algo que os conecte, que cause impacto e aponte um

caminho a ser seguido pelo time. Sabe qual é esse elemento mágico? Uma história!

Contar histórias ajudará seu time a conectar os objetivos da organização ao seu papel

na realização dessa tarefa. Em tempos de pandemia, na maior parte do tempo, as

pessoas estão preocupadas e se esquecem de sua importância no contexto da empresa.

Histórias são maneiras de humanizar, incentivar a criatividade, perseverança e de fazer

com que as pessoas tenham uma imensa vontade de superar barreiras consideradas

impossíveis nos dias de hoje.
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“Continuidade, novidade e mudança são os três temas de histórias que todo líder

precisa contar nos dias de hoje.”

David Hutchens.

Autor e Especialista em Desenvolvimento de Lideranças.

Liderança e alinhamento Agile: Existe uma maneira de lidar com a
mudança constante de prioridades e melhorar a comunicação com o
time?
Velocidade e agilidade são fatores mais importantes que nunca. Muitos líderes e

gestores de RH ainda confiam em planilhas, slides e relatórios para pedir que seus

times remotos priorizem suas tarefas. No entanto, esse modelo tradicional de gestão

chamado de Modelo Cascata, apresenta uma falha:

Se tomarmos decisões com base em relatórios feitos na semana passada, o que

acontece se nossos clientes, acionistas e o mercado mudarem? (O que, hoje, acontece

em velocidade exponencial, não é mesmo?)

Essa reflexão nos leva a outro ponto: é preciso haver alinhamento entre cada membro

da equipe e, também, entre a equipe e toda a organização. Um líder Agile ou

Facilitador é aquele que revisa, diariamente, suas prioridades e as transmite de

maneira clara, simples e consistente para seu time.

O erro mais comum em tempos de crise acontece quando líderes e gestores de RH se

esforçam para adaptar os métodos tradicionais de gestão às mais críticas necessidades

atuais da organização. A burocracia e o microgerenciamento foram extintos!

Mas, não devemos nos enganar. Somente o alinhamento Agile não é o suficiente. Sua

equipe remota precisa de treinamento e capacitação para que possa ser criado um

plano de trabalho com métricas e marcos para que o líder possa analisar, aprimorar e

elevar o desempenho e poder de execução do time.

Por meio de treinamentos Agile, o líder ou gestor terá uma resposta concreta e criará a

estratégia ideal para lidar com seu time. Depois da capacitação, cada falta de recurso

ou falha identificada será uma oportunidade para otimizar a maneira como as pessoas

trabalham à distância.
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Mais do que nunca, precisamos de Líderes Facilitadores que naveguem com suas

equipes durante a tempestade sem deixar que percam a esperança e o brilho nos olhos.

Por meio da criatividade, colaboração e de um ambiente que dê segurança psicológica

às pessoas, é possível trabalhar à distância de maneira Agile e entregar resultados

fantásticos!
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