
 

O futuro da rede de agências 

As funções da rede de agências devem mudar para se alinhar à evolução das 
expectativas dos clientes e ao papel integrado em relação aos outros canais; 
tornando-se um ponto de apoio à força de vendas além de hub tecnológico e de 
relacionamento com a comunidade. 

Funções a serem ajustadas Os arquétipos para desenho  

As funções, ofertas, 

serviços e tecnologias 

devem ser alinhadas a 

arquétipos específicos 

(tipos ou segmentos 

de agência). 

 

A definição dos 

arquétipos também 

envolve a redefinição 

do papel dos 

colaboradores e da 

força de vendas. 

Serviço completo 

Consultiva high-touch 

Tecnológica 

Quiosques 

Experimental 

Abordagem Deloitte 

A rede de agências passa a ser vista como uma rede negócios. O redesenho da rede 
parte de um planejamento estratégico e segmentação eficaz, considerando os pilares: 
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Cenário de 

mercado
Performance 

da rede 

Arquétipos 

da rede 

Configuração 

de arquétipos 
  

Planejamento 

da rede 

• Quais são os cenários 
de mercado e posição 
de mercado em que 
iremos competir? 

• Quais serão os dados 
demográficos e 
comportamento dos 
clientes no futuro? 
Qual será a demanda? 

• Como será definido o 
micro mercado e 
ecossistema?   

• Qual o tamanho e 
localização das 
agências? 

• Quais produtos e 
serviços contribuem 
positivamente para a 
rentabilidade? 

• Quais agências são mais 
rentáveis e quais não 
estão rentabilizando? 

• A alocação de custos 
dos produtos e serviços 
da rede está correta? E 
os KPIs alinhados com a 
estratégia? 

 

• Como são as funções e 
formatos dos pontos 
atuais? 

• Qual a qualificação e 
função das equipes? 

• Qual o modelo de 
operação e as 
capacidades 
tecnológicas 
disponíveis? 

• Quais serão os 
arquétipos futuros que 
atendem as jornadas 
dos clientes, 
estratégia e cenários 
competitivos? 

• Como serão configurados os 
arquétipos futuros (funções, 
equipes, tecnologia, 
qualificações)? 

• Qual integração mínima 
entre os canais para cada 
arquétipo? 

• Como definir o arquétipo 
ótimo para cada localidade? 

• Qual a melhor combinação 
de arquétipos para 
segmentos e mercados 
específicos? 

• Como migrar a rede física 
atual para os arquétipos 
otimizados? 

• O que será revitalizado, 
fechado, otimizado, 
construído, realocado? 

• Como determinar mercados 
prioritários e tratar 
atividades BAU? 

• Quais ajustes necessários 
nas operações, tecnologia e 
qualificação da equipe? 

• Resolução de problemas: Oferecem interação 

pessoal e criam um nível de confiança para o 

cliente.  

 

• Marca e marketing: Servem como propaganda 

e lembrete visual do banco ao cliente. 

 

• Vendas e maiores informações: Permitem 

aos gerentes de conta e representantes 

desenvolver fidelização com os clientes. 

 

• Agregador da força de vendas: Servem como 

local para nutrir a cultura empresarial. 

 

• Rede de contatos: Exercem papel integrado e 

centralizado com os outros canais físicos do 

banco, tornando-se um hub tecnológico e de 

relacionamento para a comunidade. 

•  


