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 Resumo 

O trabalho teve como objetivo principal apresentar um estudo sobre a gestão de pessoas 

a distância e como ela é utilizada na rede de agências bancária. Nesse trabalho 

analisamos as ferramentas utilizadas na gestão de pessoas a distância e quais são as mais 

importantes para a atuação do gerente regional de agências, principal locutor desse 

trabalho. Podemos elencar quais são as ferramentas que foram modificadas para atender 

as necessidades do segmento e entender porque utilizar determinado meio, seja de 

comunicação ou deslocamento por exemplo, e quais os beneficios envolvidos nessa 

escolha.  

 

Palavras Chave: Gestão de pessoas. Gestão de pessoas à distância. Planejamento 

estratégico. Agência bancária. 

    

  

Abstract 

The main objective of this work was to present a study about people management at a 

distance and how it is used in the bank branch network. 

In this work we analyze the tools used in the management of people at a distance and 

which are the most important for the performance of the regional manager of agencies, 

the main speaker of this work. 

We can list which tools have been modified to meet the needs of the segment and 

understand why to use certain medium, be it of communication or displacement for 

example, and what benefits involved in that choice. 

 

Key Words: People management. Management of people at a distance. Strategic 

planning. Bank Branch. 
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1 Introdução 

Hoje em dia o mundo corporativo vem se aperfeiçoando, tentando a cada dia ser mais 

eficaz e eficiente. A tecnologia por sua vez vem para facilitar e ao mesmo tempo transformar 

as relações existentes nesse cenário. 

Quando olhamos a 10 ou 20 anos atrás tínhamos empresas que atuavam de forma 

local (atendimento na região ou em uma cidade/estado específico), com o “boom digital” 

temos uma situação totalmente diferente, essa mesma empresa passa a atuar de forma a 

atender qualquer cliente em qualquer região, ou seja, não existem mais fronteiras. 

Isso por sua vez modifica a forma como a empresa atua com seus colaboradores, esses 

passam a estar mais distantes da sede de suas empresas e atuar próximo a seus clientes, por 

exemplo os representantes comerciais. Antes uma mesma empresa tinha um quadro com “X” 

representantes. Com a tecnologia, novas formas de realizar pedidos (internet, telefone, meios 

digitais) essa mesma empresa reduz em 30% seu quadro de representantes. Mas sabemos que 

alguns clientes permanecem no modelo antigo e necessitam de um contato pessoal. Levando 

isso em conta, esse novo quadro de representantes precisa cobrir uma mesma região que 

antes era coberta por um quadro maior, aumentando assim a dispersão composta por cada 

atendimento. 

Esse é um ponto extremamente importante e base para esse trabalho, como nesse 

novo cenário o gestor faz acompanhamento, desenvolvimento, treinamento e capacitação 

dessa equipe? A resposta é simples: à distância.  

Após essa introdução tentaremos descrever e lapidar dentro do cenário de 

competitividade de uma rede de agências bancária a gestão de pessoas a distância e quais são 

as ferramentas que o gestor tem e pode utilizar para ser próximo mesmo estando distante e 

por fim garantir a entrega dos resultados esperados pela organização. 

 

 

 

 

 

 



2 Referencial teórico 

 

2.1 Gestão de pessoas 

 

Segundo CHIAVENATO, 2008, as pessoas devem ser visualizadas como parceiras das 

organizações. Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades competências 

e, sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência que proporciona 

decisões racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos globais. 

Pessoas são o maior bem que uma organização pode deter, é por meio delas que o 

negócio prospera e a organização cresce de forma sustentável. Devemos entender que quando 

falamos de pessoas não estamos falando de quantidade, mas sim de pessoas desenvolvidas e 

com uma gama de competências necessárias (em um mundo perfeito que ultrapassem as 

expectativas) para fazer com que a mudança ocorra, essa necessária para longevidade da 

organização. 

FERREIRA, 2001, trás outro ponto que agrega ao item anterior, dizendo que por gestão 

de pessoas entende-se, num contexto futuro, um processo de gestão descentralizada apoiada 

nos gestores responsáveis, cada qual em sua área, pelas atividades-fim e atividades-meio das 

organizações 

Essa visão se aproxima muito da realidade que vivemos hoje, onde o gestor deixa de 

“delegar” a gestão de pessoas ao RH e passa a atuar de forma a ser muito mais que chefe, ser 

sim um coach, orientando e desenvolvendo a equipe. 

Na visão do autor gestão de pessoas trata muito mais de entender as necessidades de 

cada colaborador, visando desenvolver as habilidades e competências dessa equipe. Trata de 

entender o colaborador como um ser único, incapaz de dividir e separar vida pessoal de vida 

profissional. Um ser que carrega consigo todas as experiências, frustrações e realizações 

vividas dentro e fora da organização. Por isso é de extrema importância que a gestão de 

pessoas parta do princípio de que conhecer cada colaborador é no mínimo o início de uma 

gestão eficaz de pessoas.  

 

 

 



2.2 Gestão de pessoas a distância 

Quando falamos em gestão de pessoas a distância estamos citando apenas um meio 

de atuação e estrutura de uma organização. Nessa estrutura, por questões de espaço e 

dispersão, o gestor não consegue estar presente em todas as suas unidades de negócio, 

utilizando dessa forma meios para realizar a gestão. 

A distância pode ser considerada qualquer espaço entre dois pontos, sendo a menor 

distância entre dois pontos uma linha reta, e compreende-se que distância é um deslocamento 

onde seja necessário demandar um tempo grande e percorrer um espaço em km. 

 

2.3 Gestão de desempenho 

 

Gestão de desempenho trata de avaliar e analisar o desempenho dos colaboradores 

perante aquele contrato que lhe foi firmado em determinado momento. Geralmente ao iniciar 

em uma empresa, ou no início de um ano ou ciclo cada colaborador tem um objetivo traçado e 

no final desse ciclo será comparado o “orçado x realizado”. 

BRANDÃO E GUIMARÃES, 2001, entendem que nesse contexto, é possível visualizar a 

gestão de competências e a gestão de desempenho como instrumentos que fazem parte de 

um mesmo movimento, voltado a oferecer alternativas eficientes de gestão as organizações. 

Essas alternativas tem como dever casar com aquilo que a organização deseja alcançar, 

dessa forma o esperado pelo seus colaboradores será muito próximo do que foi realizado, caso 

não seja, significa que foi feito um contrato fora da realidade de atuação ou que a atuação dos 

colaboradores não está condizente com o esperado. Essa análise é feita na avaliação de 

desempenho. 

 

2.3.1 Avaliação de desempenho 

 

O modelo mais utilizado nas organizações é o modelo de avaliação 360°, que segundo 

EDWARDS e EWEN, 1996, propõe a utilização de múltiplas fontes, ou seja, a avaliação do 

empregado por clientes, pares, chefes e subordinados. 



Esse modelo contempla inúmeros pontos de vistas, trazendo a visão de todos com 

quem o colaborador atua ou já atuou. O mais interessante é que modelo consegue gerar uma 

visão do todo, de como esse colaborador é visto dentro da instituição ou organização em que 

atua. 

 

2.4 Meritocracia 

 

Segundo COLOMBO e RODRIGUES, 2011, ao se adotar a meritocracia utiliza-se um 

modelo de gestão que tem como diretriz recompensar cada colaborador de acordo com os 

próprios méritos, o que mobiliza as pessoas qualificar a sua performance e buscar a excelência. 

A meritocracia geralmente está atrelada a uma remuneração baseada em variáveis de 

entrega, essa tem por objetivo motivar o colaborador e mostrar que quanto maior for o 

percentual de entrega maior é o retorno que será alcançado por ele. 

A meritocracia carrega junto de si um sentimento de que quanto maior for a sua 

entrega, maiores serão os benefícios alcançados, sejam eles financeiros ou de crescimento e 

de que independente de qualquer coisa todos são iguais perante a organização. 

 

2.5 Rede 

 

O conceito de rede que utilizaremos é o conceito que se preocupa principalmente em 

abordar a estrutura funcional inserida, analisando a estrutura de forma quantitativa. Wellman 

e Berkowitz, 1991, trazem uma visão de que as estruturas podem ser representadas como 

redes – como conjuntos de nós (ou membros do sistema social) e conjuntos de laços que 

representam as suas interconexões. 

Quando falamos de rede estamos falamos de uma estrutura que se interliga e juntas 

formam um organismo maior, com os mesmos procedimentos, cultura, e formas de atuação. 

 

 

 



2.6 Agência Bancária 

 

Uma agência bancária é um ponto de atendimento, que tem como intuito e função 

social atender a população inserida naquele determinada espaço ou região. Uma agência 

bancária em essência é dividida em 3 partes: Caixas eletrônicos, Caixas físicos e atendimento 

gerencial. 

Cada repartição tem sua importância e função dentro da agência: os caixas eletrônicos 

são pontos/máquinas dispostos geralmente na entrada da agência e tem como razão o auto-

atendimento. Nele é possível realizar pagamentos, saques, depósitos, agendamentos e 

inúmeras outras funções, porém em tese, funções que o cliente consegue realizar sozinho. 

Os caixas físicos é o local onde os clientes podem realizar pagamentos, saques, 

depósitos, porém sendo atendidos por uma pessoa, essa realizar as transações mediante 

autorização do cliente e entrega ao mesmo os comprovantes. O caixa físico é destinado para 

transações de maiores valores e pagamentos em dinheiro, pagamentos esses que não podem 

ser realizados em um caixa eletrônico e no banco em questão são utilizados também para 

venda de produtos. 

O último organismo dentro da agência bancária é o atendimento gerencial, esse 

composto por atendentes que tem como função a resolução de problemas, vendas de 

produtos e funções bancárias como transferências entre instituições, investimentos e outros. 

 

2.7 Gestão estratégica 

 

Gestão estratégica é muito comentado nos dias de hoje e se baseia em garantir uma 

gestão analisando as fraquezas, potencializar os pontos positivos e garantir um diferencial 

perante seus concorrentes. 

Silva, Conceição e Lima, 2009, definem o surgimento do conceito de estratégia a partir 

da necessidade de realizar objetivos em situações de concorrência, a palavra estratégia 

também relaciona com inteligência e tentativas de superar o concorrente. 

Beuren, 2000, conceitua que a essência do posicionamento estratégico é escolher 

atividades que sejam diferentes das atividades dos concorrentes. Essa visão demonstra como a 



estratégia anteriormente era vista apenas como ter um diferencial, e hoje nesse mundo onde 

as mudanças são cada dia mais rápidas e constantes percebemos que a melhor estratégia é ter 

um capital humano desenvolvido e diferenciado, isso sim é um diferencial perante outros no 

mercado. 

 

2.8 Gestão estratégica de pessoas 

 

Com o passar do tempo as organizações foram mudando e passaram a ter uma visão 

muito mais de capital humano como ativo estratégico do que como custos. Entende-se como 

ativo estratégico a definição utilizada por Becker, Huselid e Ulrich, 2001, em que ativo 

estratégico é o conjunto de recursos e capacidades escassos, apropriáveis, especializados e 

difíceis de intercambiar e imitar, que conferem vantagem competitiva à empresa. 

Taylor, 1990, trás um visão baseada em um modelo de gestão pautado em quatro 

princípios cruciais: Planeamento, Preparação, Coordenação e Especialização. O primeiro 

determina que deve-se separar qualquer situação em etapas e avaliar cada etapa analisando 

qual seria a melhor forma de execução. A segunda é a de que devemos desenvolver cada 

colaborador de acordo com sua função e aptidão, tal como em um time de futebol, onde cada 

um tem sua função em campo e seu treinamento é focado em suas aptidões e necessidades. 

A terceira é de coordenação, que consiste em que o gestor coordene a equipe a fim de 

garantir o cumprimento de normas e funções. A última consiste em garantir que gestor e 

equipe, juntos dividam a responsabilidade em se desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Metodologia 

 

O trabalho em questão pode ser considerado um estudo de caso, por se tratar de 

analisar um caso particular em uma organização particular.  

Para Goode e Hatt, 1979, o estudo de caso é um meio de organizar os dados, 

preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. 

Ventura trás em “o estudo de caso como modalidade de pesquisa”, 2007, uma 

unificação de vários autores, onde diz que o estudo de caso tem origem na pesquisa médica e 

na pesquisa psicológica, com a análise de modo detalhado de um caso individual que explica a 

dinâmica e a patologia de uma doença dada. 

O estudo de caso que será analisado é o de uma instituição financeira, que não será 

citada por questões de sigilo legal, e iremos entender como a gestão é feita por meio de alguns 

gestores regionais dessa instituição. 

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista com 3 gestores regionais, cada um 

de uma região diferente (Barretos, Londrina e Ribeirão Preto), mas da mesma instituição, 

gerando assim uma visão mais ampla sobre as ferramentas e formas de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Apresentação dos resultados 

 

Começaremos por analisar o segmento bancário por se tratar de um setor onde a 

gestão de pessoas a distância é base para sua principal linha de atuação, a rede de agências 

bancárias. Em seguida vamos identificar quais ferramentas essa instituição utiliza. 

Hoje a rede de agências físicas tem em geral uma estrutura consolidada e igual para 

todo o segmento. Utilizaremos um nome fictício por questões de segurança da informação e 

analisaremos a estrutura desse banco para entender os desafios e como essa organização se 

moldou para atender a esse cenário tão desafiador. 

 

4.1 Estrutura 

 

1 Diretor – Responsável pela operação no Brasil e se reporta ao Diretor executivo. 

9 Superintendentes – Cada um responsável por uma quantidade de estados, em média 

cada superintendência é composta por 12 gerentes regionais e se reportam ao Diretor. 

110 Gerentes Regionais – Cada um responsável uma região, essa composta em média 

por 25 agências bancárias, com aproximadamente 120 colaboradores entre gerentes, 

supervisores, caixas e estagiários, e respondem ao seu determinado superintendente. 

2800 Gerentes de agência – Cada um responsável pela sua agência com 

aproximadamente 4 a 5 colaboradores e se reportam ao gerente regional. 

Analisando esses números podemos observar o desafio envolvido, como fazer gestão 

de 120 colaboradores, sem estar perto, mas ao mesmo tempo estar próximo e trazendo esse 

sentimento para a equipe. 

A instituição em questão criou algumas atividades extremamente importantes e fazem 

com que esse desafio se torne um pouco menos difícil, citaremos alguns deles, como são 

usados e quais os resultados que esses recursos atingem. 

 

 

 



4.2 Agenda de visitas 

 

Essa é a ferramenta mais importante que temos em nosso escopo e função. Como dito 

anteriormente sabemos que mesmo longe temos que estar próximos, tanto para analisar de 

perto o que está ocorrendo em nossas unidades como também para passar à equipe que 

existe alguém ali e que esse alguém está sempre à disposição. 

Essa agenda funciona de uma forma bem simples, no final do mês recebemos a agenda 

referente ao próximo mês. Em média recebemos 14 agências para serem visitadas, essa 

escolha é feita pela área interna que gera um rating onde é levado em conta o risco da 

agência, a entrega de resultados, a contabilidade interna, o desafio de pessoas (análise da 

performance dos colaboradores) e pôr fim a necessidade de visitar toda sua região 

bimestralmente, ou seja, se esse mês a agência “Z” estiver no relatório de visitas 

obrigatoriamente ela terá que aparecer em algum dos 2 meses seguidos. 

Cumprir essa agenda é um dos itens de avaliação do gerente regional e fazem com que 

a proximidade ocorra de forma eficaz e eficiente. Essa agenda também contempla o contrato 

de metas do superintendente, esse por sua vez tem como objetivo visitar todas as suas 

agências dentro de 1 ano. 

 

4.2.1 Acompanhamento da agenda de visitas 

 

A agenda é monitorada e acompanhada de perto pelas áreas internas devido sua 

enorme importância para o negócio. 

Toda vez que o Gerente Regional vai até uma agência para cumprir seu contrato ele 

registra essa visita em sistema. Primeiramente ele realiza o cadastro da visita e em seguida ela 

executa o relatório de visita, onde informa quais eram as dificuldades em cada item do 

negócio. 

Ao final do mês é feito um cruzamento entre as agências que deveriam ser visitadas e 

quais foram feitas o registro, dessa forma podemos comprovar realmente que a visita ocorreu 

e pode-se também entender a evolução dessa agência comparando o relatório da visita 

anterior com a visita atual. 



Como dito, as áreas internas acompanham de perto essa agenda e por isso utilizam 

outros meios para comprovar a eficácia e aderência ao tema, um deles é a confirmação por 

meio das câmeras da agência se realmente tudo que foi descrito ali foi confirmado pelo gestor, 

garantindo assim que tudo esteja alinhado com a realidade. 

 

4.3 Relatórios diários 

 

Diariamente o gestor recebe inúmeros relatórios, entre eles resultado das agências, 

controles internos, diferenças de numerário, procedimentos em não conformidade, entre 

outros. 

Os relatórios devem ser analisados e servem de base para tomada de decisão. Uma 

expressão frequentemente usada pelos gestores é a de que “não existe nada na instituição 

que não tenha os relatórios para análise”. Essa  afirmação retoma com a linha de transparência 

e qualidade, garantindo que toda decisão tomada pelo gestor seja pautada e baseada em 

números a disposição das pessoas envolvidas, resumindo, contra números não existem 

argumentos. 

Esses relatórios são utilizados como base para que o gestor tome decisões e também 

inclua em seu planejamento alguma visita não constante em sua agenda mensal. Temos 

relatórios de todos os tipos e podemos personalizar o recebimento desses, escolhendo assim 

quais relatórios atendem de forma mais efetiva o negócio e o perfil de cada gestor, afinal, cada 

gestor tem sua linha e forma de atuação. 

 

4.4 E-mail, Telefone e WhatsApp 

 

Como geralmente estamos em deslocamento de uma agência para outra, reuniões e 

compromissos, precisamos otimizar o nosso tempo de forma a aproveitar cada segundo. Por 

esse motivo utilizamos muito a tecnologia a nosso favor e o telefone corporativo é nosso 

maior aliado.  

Temos nele o e-mail corporativo cadastrado e o WhatsApp que mesmo não sendo o 

meio formalmente utilizado é um grande aliado para demandas rápidas que precisam ser 

resolvidas na hora. 



Esse tema é de extrema importância ao nosso trabalho, principalmente porque 

utilizamos esses itens com muita frequência por estarmos distantes no dia a dia, mas, esses 

são em essência itens que não transmitem sentimentos ou emoção. Todos os gestores citaram 

em suas falas a dificuldade de transmitir em suas comunicações os sentimentos que tem, pois 

geralmente a equipe tende a ficar em dúvida se o gestor está fazendo uma cobrança ou um 

acompanhamento por exemplo. 

Pode-se perceber que os gestores que tem maior proximidade com sua equipe utilizam 

em seus meios de comunicação expressões do dia a dia, que ele utiliza com a equipe nos 

momentos em que estão pessoalmente juntos. Isso faz com que a equipe entenda que 

determinava frase demonstra insatisfação, felicidade ou urgência por exemplo. 

Como ponto principalmente pudemos entender que conhecer a sua equipe facilita 

muito essa comunicação, dessa maneira o gestor sabe que para determinados colaboradores é 

necessário utilizar um texto mais completo, outros mais diretos, e assim por diante. 

 

4.5 Deslocamento 

 

Como citado anteriormente o deslocamento é um item de extrema relevância e 

levando em conta a necessidade de cumprir a agenda de visitas precisamos otimizar esse 

tempo de forma inteligente. 

Algumas empresas utilizam carros alugados (indústria farmacêutica por exemplo), 

onde seus colaboradores recebem o veículo para trabalho e por consequência acabam a 

utilizar nos finais de semana. Esse método é muito utilizado principalmente por ter um custo 

relativamente baixo e por se tratar de um item que pode ser utilizado inclusive como pacote 

de vantagens do RH, afinal o colaborador passa a ter o carro sempre que disponível e sem 

custo de manutenção e outros serviços. 

No segmento bancário temos outra forma de atuação, o táxi corporativo (Wappa) ou o 

Uber. Funciona de uma forma bem simples, cada gerente regional tem um login e uma senha e 

alguns taxistas cadastrados via aplicativo “Wappa”. Em corridas próximas o colaborador pode 

simplesmente solicitar uma corrida via Uber, o destino é cadastrado e o pagamento pelo 

banco é feito diretamente ao Uber, gerando assim uma transparência e acompanhamento da 

empresa referente a hora e deslocamento. 



Em casos de viagens onde a distância é maior ou se tem várias paradas, por exemplo 

quando visitamos várias agências em um único dia, utilizamos o aplicativo “Wappa”. Ele 

funciona de uma forma muito parecida, a diferença é que nessa modalidade temos um valor 

acordado por região (por KM rodado) e cada regional tem o seu taxista de confiança, esse 

geralmente presta serviços para aquela determinada região. 

Essas opções são extremamente importantes porque deixam o colaborador a vontade 

para aproveitar o período de deslocamento para realizar atividades, como por exemplo 

responder e-mails via celular, analisar planilhas no notebook, entre outras atividades que 

dirigindo o veículo seria impossível. Isso é vital para nossa função e faz com que mesmo em 

deslocamento possamos ser produtivos e eficientes. 

 

4.6 Reuniões presenciais e áudio conferências 

 

Os dois itens são muito utilizados pela necessidade do negócio, o gestor precisa 

aproveitar esses momentos para passar direcionamentos, mudanças que a instituição está 

sofrendo e estratégias para a região. 

As aúdios conferências são utilizadas para passar informações geralmente 

institucionais, e que necessitam de agilidade, como por exemplo mudanças nas normas 

internas ou mudanças de gestores e lideranças do banco. Outras mudanças e conteúdos 

motivacionais geralmente são feitos nas reuniões presenciais. 

As reuniões presenciais são o momento em que o gestor consegue juntar em uma 

única sala todos os gerentes responsáveis por cada unidade e nesse momento ele pode 

entender e perceber como cada gestor está reagindo as informações e dificuldades passadas. 

É o momento em que o gestor aproveita para passar conteúdos motivacionais, de 

estratégia e nesse tipo de informação a forma como o gestor fala e gesticula são itens que 

fazem a total diferente para que a informação seja melhor aceita por toda sua equipe. 

Além de tudo dito anteriormente é essencial que a equipe seja unida e atue como 

time, algo que facilita isso são as reuniões presenciais que ocorrem mensalmente ou 

bimestralmente. 

Essas reuniões tem como intuito agrupar todos para dar direcionamentos, 

reconhecimentos e trocar experiências entre os colaboradores. Outro ponto importante é que 



a partir do momento que a equipe atua de forma colaborativa o gestor é gradualmente menos 

solicitado, pois eles tendem a se ajudar para resolver determinados problemas ao invés de 

atuar diretamente com o gestor, gerando assim uma autonomia para tomada de decisões. 

 

4.7 Avaliações de performance 

 

A avaliação é feita em duas linhas, o eixo X e o eixo Y. O eixo Y é o eixo 

comportamental, e é composto por uma avaliação 360° que contempla a avaliação de pares, 

parceiros, gestor e equipe. Esses avaliam o funcionário em questão sempre comparando ele 

com os demais colaboradores que atuam na mesma função, e analisando o quanto eles estão 

adequados aos direcionamentos do banco, como cultura e jeito de fazer. 

A avaliação do eixo Y tem nota máximo de 5 e mínima de 1, porém visando 

alinhamento à organização qualquer nota abaixo de 3 é considerada preocupante, retirando o 

colaborador de qualquer possibilidade de crescimento durante essa avaliação.  

O eixo comportamental é muito avaliado pelos gerentes regionais, pois a cada passo 

acima que o colaborador dá mais é a interação que ele tem como problemas, equipe e 

parceiros, e não estar alinhado a cultura da organização como um todo é crucial para que a 

unidade tenha problemas, seja com clientes ou com colaboradores. 

A avaliação do eixo X é a avaliação baseada em entregas, onde o colaborador é 

avaliado pela sua entrega mês a mês. Essa é tão importante quanto a anterior, principalmente 

por se tratar de uma organização de alto desempenho os resultados entregues por cada um 

são essências para que a instituição alcance seus objetivos a longo prazo. 

Cada cargo tem a sua avaliação pautada nas entregas referente a sua função, ou seja, 

para cada função existe um eixo X diferente, porém comparado com todos os colaboradores 

da mesma função a nível instituição. 

Todos os colaboradores recebem mensalmente sua avaliação, isso proporciona uma 

transparência muito grande para as gestões de consequência, sejam elas boas ou ruins, como 

desligamentos, promoções ou méritos. 

O gestor também recebe esses relatórios mensalmente e semestralmente, e ao 

fechamento semestral cada Superintendente se une com os regionais para discutir cada 

colaborador, por meio de um comitê com a presença da área de pessoas. Nesse comitê os 



gestores discutem e validam cada nome individualmente, porém usando como régua a 

superintendência envolvida, dessa forma podemos enxergar a região como um todo e 

comparar todos os colaboradores de uma mesma função. Novamente, gerando total 

transparência para toda decisão tomada e deixando sempre claro que meritocracia existe de 

forma real na organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Análise dos resultados 

 

Podemos observar que a gestão a distância na organização em questão é 

extremamente bem elaborada, pois tem-se inúmeros relatórios, meios de acesso à equipe, 

instrumentos e ferramentas de gestão que auxiliam de forma eficaz a gestão a distância tão 

presente nesse segmento. 

Um ponto descrito por todos os gestores envolvidos é que o maior desafio é fazer com 

que a equipe seja auto suficiente, de modo que possam juntos pensar, trocar experiências 

para resolver problemas sem que esses cheguem ao gestor. Foi demonstrado por todos que 

quando a equipe não se sente segura para tomar decisões o gestor acaba sendo muito 

acionado, de forma que seu tempo para pensamento estratégico é tomado para resolução de 

pequenos problemas. 

Foi averiguado inclusive que uma competência importante a ser desenvolvida é a 

comunicação. O gestor em geral precisa resolver muita coisa por telefone e email, esses são 

meios de comunicação que tendem a demonstrar pouco o sentimento envolvido, ou seja, 

pode-se parecer muito frio em determinado email, gerando assim na equipe um 

distanciamento que é o início do fracasso da gestão a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Recomendações e sugestões 

Como recomendação e sugestão temos a opção de expandir a análise da gestão a 

distância, comparando como ela é feita em determinados segmentos e o que faz com que uma 

opção seja mais ou menos viável analisando o negócio em que ela está inserida. 

A amostra utilizada foi o conhecimento a respeito do segmento e entrevista com 3 

gestores regionais da instituição, um de São Paulo - SP, um de Londrina - PR e um de Ribeirão 

Preto – SP, dessa forma pode-se obter uma visão maior de como a gestão a distância ocorre 

nesse segmento. 

Por esse motivo damos também como sugestão analisar como outras instituições 

financeiras atuam para fazer com que a gestão a distância seja efetiva em sua estrutura, 

analisando ferramentas e forma de atuação dos gestores ali inseridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Conclusão 

 

A gestão a distância é um item cada dia mais presente nas instituições e o que 

podemos perceber é que quanto mais próximos estivermos, não fisicamente, mas sim em 

acessibilidade maiores são os resultados obtidos. 

Podemos confirmar que a gestão a distância se baseia em 3 itens: conhecer a sua 

equipe, conhecer o cenário em que seu negócio está inserido e por fim ter meios de 

acompanhamento mais próximos da realidade, para ser mais exato, que sejam atualizados em 

tempo real. 

Juntando todos esses itens e um feeling do gestor podemos dizer que a gestão a 

distância continua sendo um desafio, mas um desafio que pode ser acompanhado e 

desenvolvido de forma a se obter resultados de alto nível. 

Devemos entender que o papel dos nossos gestores é treinar pessoas e que 

desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo os processos o resultado será uma consequência 

inerente da situação. 
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