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Guia Rápido para fazer 
gestão à distância

Considerando as mudanças sofridas no modelo 

de gestão em 2020 e a transformação digital, 

pesquisas recentes da FIA mostram que embora 

70% das empresas tenham a intenção de trazer 

de volta grande parte do efetivo para o 

escritório, 25% do quadro será mantido em 

regime de home office alguns dias na semana.

É uma tendência que sabemos que, embora 

ainda existam algumas resistências, se 

fortalecerá nos próximos meses mesmo com o 

fim da pandemia.

Visando apoiar os gestores nesse “novo” 

normal preparamos algumas dicas práticas que 

podem fazer a diferença no modelo de gestão 

à distância.
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Não temos o hábito de gravar vídeos, por isso pode 

parecer estranho, inclusive desconfortável para 

alguns, mas é uma ferramenta preciosa, humaniza a 

comunicação e personifica a mensagem. 

Vídeos devem ser curtos, algo em torno de 1 

minuto. 

Escreva um roteiro antes de gravar para ter certeza 

que passou a mensagem principal.

Existem vários apps que podem auxiliar (Bigvu, 

Teleprompter, etc), escolha o que melhor se adaptar 

e aproveite seu momento.
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Vídeo é uma boa alternativa?
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Todas as alternativas! Importante fazer reuniões 

semanais por vídeo e combine antecipadamente 

para que as pessoas estejam com a câmera aberta e 

funcionando, isso gera proximidade e aumenta a 

empatia.

Aqui nossa sugestão é que de maneira formal seja 

agendada a reunião semanal com o grupo, e 

individual de acordo com o tamanho da equipe ou 

mesmo com a necessidade, talvez quinzenal, algo 

em torno de 30 minutos.

Deixe aberta a possibilidade do seu time agendar 

reuniões com você, incentive para que isso aconteça, 

permita que falem de assuntos além dos 

profissionais, seja um bom ouvinte.
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Reuniões semanais por vídeo? 

Com todos? Individual? Qual a 

melhor estratégia? 
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As reuniões tanto presenciais quanto à distância 

precisam de uma pauta e depois uma ata, escolha 

para cada reunião uma pessoa do time para te 

apoiar com essa função.

Assim que você receber a ata, antes de passar para o 

time, certifique-se que todas as ações tem um 

responsável e um prazo, caso não tenham decidido 

isso durante a reunião cabe a você tomar essa 

decisão.
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Como cumprir os acordos da 

reunião? Há uma ata? Há um 

responsável?
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Importante saber do emocional das pessoas em 

especial nesse momento, e também é fundamental 

que não deixemos as reuniões perderem sua 

objetividade, para isso sugerimos que crie um 

momento para que as pessoas falem como estão se 

sentindo em uma única palavra, faça no início e no 

final de cada reunião.

Caso tenha alguma pessoa que você tem observado 

e esteja constantemente com sentimentos negativos, 

entre em contato diretamente e se for necessário 

notifique o RH da sua empresa para que possam 

auxiliar de alguma forma.

Pense em processos para essa nova fase e 

comunique-os claramente ao time.

4

Você já criou um processo para 

essa quarentena?

Check-in e Check-out de reuniões?
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Combine com a equipe quais canais você utilizará e 

para o que, ou seja, WhatsApp para mensagens 

rápidas e avisos, e-mail para questões formais, etc. 

Mensagens de áudio precisam ser curtas e objetivas, 

caso contrário a pessoa pode se perder no teor da 

mensagem.

Evite discussões prolongadas por WhatsApp. Prefira 

um telefonema rápido para resolver as questões.
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Mensagens de áudio? WhatsApp?
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Conhece alguma ferramenta de perfil 

comportamental? Ela pode te auxiliar em como 

liderar cada pessoa da equipe, fale com o RH e 

verifique se existe a possibilidade de utilizar alguma 

caso não tenham.

Outra boa dica é a liderança situacional, que não 

necessita de um assessment, pelo que você conhece 

de cada liderado pode colocá-los nos quadrantes e 

passar a delegar de acordo com o nível de 

maturidade de cada um, pode decidir quem precisa 

de mais proximidade e acompanhamento e quem 

pode apoiar você nesse acompanhamento e até 

mesmo no desenvolvimento da equipe.
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Como eu identifico quais as 

necessidades comportamentais das 

pessoas da minha equipe?
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Outra ferramenta que poderá auxiliar muito na 

liderança são os canais sensoriais, aplique o teste na 

sua equipe e descubra qual a preferência de cada 

um,  procure utilizar recursos para atender as 

necessidades de todos em reuniões com a equipe e 

dê maior ênfase aqueles que são mais relevantes, ou 

seja, se na sua equipe a preferência maior é pelo 

canal visual, tenha algo para mostrar nas reuniões de 

time não fique somente no discurso.

Explique o porque da utilização da ferramenta, não 

faça parecer mágica, se utilizou alguma ferramenta 

com eles, faça uma devolutiva, além de ser 

transparente é uma oportunidade de 

autoconhecimento para todos.
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Teste V.A.C. para a equipe?
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E para finalizar  lembre-se que a 

palavra move e o exemplo arrasta, 

então ao invés de ficar dizendo o 

que a equipe deve ou não fazer, 

seja você a mola propulsora do seu 

time, se marcou uma reunião, seja 

o primeiro a se conectar, 

comemore as vitórias, agende 

“happy hours”, faça ligações sem 

um motivo profissional, lembre-se 

dos aniversários dos seus liderados.

Boa sorte!!!



contato@htone.com.br

https://instagram.com/htoneoficial
https://linkedin.com/company/htone
https://www.htone.com.br/
http://bit.ly/htoneyt

