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Echipele virtuale: 
oportunitate pe timp de crizã

Apãrute mai degrabã ca urmare a globalizãrii

accelerate, echipele virtuale sunt chiar mai

atractive în perioade de crizã, când beneficiul

utilizãrii expertizei existente în diferite pãrþi

ale lumii se poate îmbina cu reducerea cos-

turilor operaþionale. 

M
anagementul echipelor vir-
tuale, devenit materie de
studiu în universitãþile bri-
tanice, se contureazã ca o
aptitudine esenþialã pentru

managerii de astãzi. Un studiu realizat de
The Economist în 2006 subliniazã faptul cã
evoluþia globalã a mediului de afaceri pânã
în 2020 se va orienta spre fragmentarea ge-
ograficã a proceselor organizaþiilor, pe mã-
surã ce tehnologia necesarã va fi disponibilã
în zonele geografice care dispun de resurse
sau piaþã de desfacere. În acest context,
echipele virtuale devin o necesitate pentru
derularea afacerii, iar eficienþa comunicãrii
cu echipele virtuale un imperativ pentru
succesul proiectelor. 

Noile tehnologii abundã în privinþa po-
sibilitãþilor de întâlniri virtuale, organizarea
echipelor de lucru virtuale sau deschiderea
unor birouri virtuale. Toate acestea pot fi
oportunitãþi de reducere a costurilor, dacã
sunt fãcute inteligent, fãrã a afecta calitatea
proiectelor. Pentru multe proiecte, reduce-
rea costurilor de deplasare, salvarea costului
de oportunitate aferent timpului de depla-
sare pentru întâlnirile fizice, precum ºi po-
sibilitatea ca membrii echipei sã lucreze de

acasã, reducând semnificativ costurile afe-
rente spaþiilor de birouri, pot fi soluþii viabi-
le pentru îmbunãtãþirea rezultatelor finan-
ciare. Nu în ultimul rând, eliminarea tim-
pului de navetã, mai ales in cazul marilor
aglomerãri urbane, ºi a costurilor aferente
pentru angajaþi, precum ºi optimizarea echi-
librului între timpul alocat muncii ºi vieþii
personale, pot fi factori motivanþi, atât pen-
tru angajaþi, cât ºi pentru companie, pentru
adoptarea acestui stil de comunicare ºi deru-
lare a unor proiecte.

Tehnologii disponibile

Soluþiile tehnologice sunt diverse ºi vor
trebui adaptate tipului de proiect ºi particu-
laritãþilor afacerii companiei. Iatã câteva
exemple:

� Clasicul telefon poate fi înlocuit cu un
telefon virtual SoftPhone, o soluþie care
aduce economii de pânã la 80% faþã de
tarifele de telefonie tradiþionalã prin
folosirea tehnologiei VoIP (Voice over
IP). Un telefon virtual instalat pe laptop
este accesibil oriunde aveþi acces la In-
ternet: acasã, hotel, aeroport sau orice
colþ al lumii. 

� Comunicarea prin email este extrem de
rapidã însã va trebui sã luaþi foarte se-

rios în calcul riscurile legate de confi-
denþialitatea datelor; este de preferat ca
echipa sã se conecteze la serverul com-
paniei prin VPN (Virtual Private Net-
work).

� Forumurile de discuþii ºi chat-ul sunt
alte instrumente care pot îmbunãtãþi
comunicarea virtualã ºi transparenþa
proceselor. Oferirea unor liste de dis-
cuþii securizate, interne, va preveni
riscul comunicãrii nesecurizate ºi va în-
curaja transmiterea de cunoºtinþe ºi
soluþii tehnice între membrii echipei.

� Videoconferinþele sunt soluþii din ce în
ce mai des folosite datoritã costurilor
reduse ºi a portabilitãþii acestora. Opþi-
unile sunt practic nelimitate, începând
de la deja clasicul webcam folosit cu
aplicaþii de mesagerie instantã, pânã la
sisteme profesionale de teleprezenþã,
cu imagini high definition.

� Prin bazele de date partajate se pot sta-
bili paºii proiectului, sarcinile alocate
fiecãrei persoane din echipã ºi docu-
mentaþia realizatã de fiecare în parte.
Aplicaþiile de acest gen permit un con-
trol al rezultatelor individuale ºi porta-
bilitate practic nelimitatã.

� SmartPhone începe sã înlocuiascã tele-
fonul mobil aducând opþiuni deloc de

�� TIPS & TRICKS - CUM SÃ GESTIONEZI 
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1. Planificã un timp suplimentar pentru relaþionare ºi clãdirea încrederii între membrii echipei. Timpul
poate fi alocat unor mini-proiecte în care accentul sã cadã pe relaþionare ºi lucru în echipã mai 
degrabã, decât pe dificultate tehnicã. Mini-proiectele de relaþionare (un fel de team-building virtual)
îºi vor demonstra eficacitatea în mod special în proiectele ce se desfãºoarã pe o perioadã mai
mare de trei luni.

2. Agreeazã un „protocol” de comunicare privind timpul de rãspuns, confirmarea primirii materialelor
ºi stabilirea principiilor pentru alegerea canalelor de comunicare în diverse etape ale proiectului.

3. Foloseºte cu preponderenþã comunicarea audio-video în stadiile iniþiale ale proiectului (dacã este
posibil chiar un „kick-off meeting” faþã în faþã) ºi stabileºte clar nivelul de formalizare necesar pen-
tru a asigura buna desfãºurare a proiectului ºi conformarea cu cerinþele interne sau externe ale or-
ganizaþiei.

4. Oferã explicaþii pentru rãspunsurile întârziate pentru a nu crea impresii greºite asupra motivului
tãcerii; comunicã pe cât posibil în avans perioadele de disponibilitate / inaccesibilitate.  

5. Asigurã transparenþa în cadrul proiectului: comunicã progresul ºi dificultãþile, comunicã clar
termenele limitã ºi atribuþiile fiecãruia.

6. Faciliteazã comunicarea între membrii echipei virtuale pentru partajarea informaþiilor, a
cunoºtinþelor ºi a soluþiilor la problemele identificate.
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neglijat pentru eficientizarea comu-
nicãrii virtuale: primirea în timp real a
mesajelor de e-mail direct pe terminalul
mobil, posibilitatea de a primi, edita, ºi
trimite fiºierele în format Office, PDF,
JPEG etc. având, totodatã, acces la cal-
endarul zilnic sau posibilitatea de a nav-
iga pe internet sau intranet. 

Problemele comunicãrii virtuale.
Cum le depãºim?

Datoritã naturii lor, apariþia unor ten-
siuni în echipele virtuale va necesita efor-
turi mai mari de comunicare ºi presiuni
mai mari pentru a menþine eficienþa echi-
pei ºi a asigura succesul proiectului. 
O greºealã comunã a managerilor
echipelor virtuale este concentrarea pe
rezultatele concrete ºi neglijarea relaþiei
pe tot parcursul proiectului. Telefoanele
închise ºi mesajele fãrã rãspuns pot fi un
semnal tardiv al faptului cã managerul nu
a fost sensibil la alte semnale, cu atât mai
mult cu cât comportamentul membrilor
echipei este mult mai puþin vizibil virtual
decât într-un mediu cu relaþii interu-
mane directe. Corectarea comportamen-
tului la acest moment este mult mai difi-

cilã, dezirabilã fiind o atitudine manage-
rialã preventivã. 

Una dintre soluþiile cele mai simple
pentru responsabilizarea echipei virtuale
este asigurarea transparenþei pe tot parcur-
sul proiectului. Dacã fiecare membru al
echipei ºtie care sunt responsabilitãþile
celorlalþi, va ºti ºi de cine depinde pentru
îndeplinirea diverselor obiective ºi se va
asigura cã nu îi va fi afectatã propria con-
tribuþie. Mai mult, dacã progresul fiecãrui
membru este cunoscut de toatã echipa,
spiritul de competiþie va determina creº-
terea performanþelor individuale. Tot ca o
consecinþã a transparenþei apar fenomene
de comunicare a experienþelor ºi a cunoº-
tinþelor. Spre exemplu, un forum online de
întrebãri ºi rãspunsuri pentru probleme ºi
soluþii tehnice poate ajuta la standardizarea
proceselor ºi evitarea timpilor morþi în care
un membru are o problemã la care
altcineva deja a identificat o soluþie.

Un studiu realizat de Cisco Systems în
2006 a identificat încrederea ca elementul
esenþial în eficienþa echipelor virtuale. Prin
faptul cã efortul depus în cadrul proiectu-
lui nu este observabil, iar discuþiile între
colegi nu se pot auzi, se creeazã un com-
plex al invizibilitãþii asociat unor riscuri

precum neglijarea intereselor celorlalþi ºi
lipsa anticipãrii acþiunilor colegilor de
echipã, toate acestea ducând la subminarea
încrederii în cadrul echipei. Aceste studii
concluzioneazã cã, pentru o echipã virtu-
alã, sunt necesare douã sãptãmâni în plus
pentru ca relaþiile sã fie la acelaºi nivel cu
cele dintr-o echipã tradiþionalã, esenþiale
fiind comunicarea video ºi prin voce, cu un
impact mult mai bun asupra dezvoltãrii în-
crederii. De asemenea, s-a constatat cã
folosirea mai multor canale de comunicare
contribuie la evitarea neînþelegerilor, cel
mai mare duºman al încrederii fiind iden-
tificat sub forma „tãcerii”, a cãrei cauzã este
adesea atribuitã în mod greºit.

Stadiul proiectului este un factor impor-
tant în alegerea celor mai bune canale de co-
municare. Spre exemplu, în prima etapã a
proiectului, în care formarea relaþiilor este
esenþialã, folosirea canalelor video ºi audio
sunt necesare datoritã feedback-ului prompt
ºi a posibilitãþii de a construi încredere mai
rapid. Ulterior însã, când comunicarea este
orientatã asupra proceselor proiectului, co-
municarea scrisã este de preferat datoritã 
existenþei evidenþelor comunicãrii ºi a posi-
bilitãþii de a reveni ulterior asupra docu-
mentelor pentru reprocesare. �

Comunicarea este vitalã pentru orice companie. Ea face busi-
ness-ul sã meargã. În acelaºi timp, aduce costuri ridicate, costuri
ce se reflectã direct in structura cheltuielilor operaþionale. 

În cadrul VOLKSBANK România, a treia bancã din sistem la
sfârsitul anului 2008, cu active de peste 5,3 miliarde euro,  20%
din costurile totale de comunicaþii se datorau convorbirilor din-
tre angajaþii Volksbank aflaþi în diferite agenþii, 30% dintre
apeluri erau efectuate via Romtelecom cãtre numere din reþeaua
de telefonie mobilã aparþinând angajatilor Volksbank iar restul
de 50%  erau apeluri cãtre clienþii bãncii. 

Din dorinþa de eficientizare a propriei activitãþi, VOLKS-
BANK a optat pentru soluþia CCiissccoo  IIPP  TTeelleepphhoonnyy – soluþie con-
ceputã, modelatã ºi implementatã de CCaassaa  ddee  ssoolluuþþiiii
CCRREESSCCEENNDDOO ––  CCiissccoo  SSiillvveerr  PPaarrttnneerr..  

În urma implementãrii soluþiei în câteva sedii cheie din
România ºi într-un sediu din Cipru, apelurile interne între sediul
central ºi sucursale sau între sucursale se efectueazã prin reþeaua
IP, neexistând costuri pentru transferul prin reþele externe. Iar
pentru apelurile ce se efectueazã prin transfer în afara reþelei,

rutarea inteligentã a apelurilor determinã o scãdere apreciabilã a
costurilor aferente. Chiar ºi soluþia temporarã mixtã, care uti-
lizeazã ºi echipamente PBX tradiþionale, realizeazã economii. 

„Implementarea în câteva sedii a soluþiei Cisco IP Telephony
a reprezentat începutul rezolvãrii, cu succes, a problemei cos-
turilor de telefonie ale bãncii. Pentru aceste sedii, mutarea cãtre
telefonia IP a permis o reducere cu  aproximativ 40% a costurilor
operaþionale aferente comunicaþiilor”, afirmã DDaanniieell  OOaannãã,,  CCIIOO
VVOOLLKKSSBBAANNKK..

Despre Casa de soluþii CRESCENDO

CRESCENDO, Casa de soluþii IT&C, furnizeazã aplicaþii,
soluþii de infrastructurã ºi servicii de integrare personalizate prin
care organizaþiile obþin maximum de câºtig din informaþiile de
afaceri. Clienþii Casei de soluþii CRESCENDO economisesc efort
ºi resurse, pentru cã gãsesc sub acelaºi acoperiº punctul unic de
contact pentru implementarea de noi soluþii IT&C ºi pentru in-
tegrarea lor cu cele existente. 

EE--mmaaiill::  ccrreesscceennddoo@@ccrreesscceennddoo..rroo
wwwwww..ccrreesscceennddoo..rroo

La Volksbank, telefonia IP reduce 
costurile de comunicaþii cu 40% 


