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Sobre o Modelo de Comissionamento da CAIXA

O presente documento pretende avaliar criticamente o modelo atual de
assunção às funções gratificadas adotado pela CAIXA e tem o propósito trazer à
tona o que, na visão dos trabalhadores, constitui - se uma inconsistência importante
na gestão de pessoas da empresa, a saber: o descompasso existente entre os
processos opostos de comissionamento e descomissionamento.
Se por um lado, a CAIXA criou um grande número de normativos, regras e
métodos de avaliação de seus empregados com a finalidade de selecionar os que,
ao menos em tese, seriam mais aptos a assumir as funções gratificadas por ela
disponibilizadas, por outro, omitiu – se completamente na formulação de critérios
objetivos que racionalizassem as práticas de descomissionamento. Essa grave
omissão, na percepção dos trabalhadores, tem dado causa a recorrentes
discricionariedades nas decisões de descomissionamento aplicadas pela empresa
até o presente momento.
Ressalte – se ainda, a notória ineficiência gerada nesse contexto. Isso porque,
enquanto o processo de comissionamento de um empregado requer consideráveis
investimentos financeiros, envolve diversos agentes e desenvolve – se a partir de
avaliações oriundas de múltiplas fontes, a decisão unilateral e inquestionável de um
único indivíduo é suficiente para descomissioná - lo.
Assim, torna – se evidente que essa prática abre amplamente a possibilidade
de malversação dos recursos da CAIXA, visto que uma única pessoa tem autonomia
para anular todos os esforços e investimentos feitos por toda a Instituição sem que
por isso seja questionado ou responsabilizado.
Por fim, sob o ponto de vista dos reflexos dessa política sobre o trabalhador,
as funções gratificadas trazem em seu bojo dois sentimentos antagônicos: a
satisfação por uma remuneração mais adequada e o sentimento iminente e insalubre
de que poderá perdê – la a qualquer tempo. Tudo isso em um contexto no qual as
gratificações referentes às comissões correspondem a uma parcela bastante
expressiva da remuneração total do trabalhador o que o torna refém dessa situação.

Nesse sentido, apontamos a seguir algumas observações feitas pelos
trabalhadores sobre o modelo atual de avaliação de pessoas da CAIXA. Ratificamos
que cabe exclusivamente à CAIXA relacionar – se de forma responsável e ética com
seus empregados. As críticas ora apresentadas foram formuladas a partir de ampla
consulta feita aos trabalhadores.

1
A avaliação de desempenho da CAIXA deverá respeitar um intervalo de tempo
mínimo condizente com sistema de avaliação efetivo. O trabalhador deverá
ser comunicado em cada etapa do processo sobre o resultado de sua
avaliação a tempo buscar seu aprimoramento pessoal e profissional.

2
As decisões de descomissionamento deverão ser colegiadas e poderão ser
objeto de recurso.

3
Deverá existir uma instância recursal para as decisões de dispensa de F.G. ou
C.C. tomadas pelo colegiado.

4
O trabalhador deverá receber o devido treinamento para assumir Função
Gratificada.

5
O estudo sobre descomissionamento feito pela CAIXA deverá ser apresentado
às entidades representativas dos trabalhadores.

6

O Relatório de Sustentabilidade da CAIXA deverá incluir informações claras e
específicas sobre descomissionamento, decesso, lateralidade, ascensão e
transferências.

7
As regras de avaliação deverão observar critérios distintos para áreas “meio” e
“ponta”.

8
Não deverá ocorrer descomissionamento motivado por “atos de gestão”,
“interesse da administração”, “interesse da CAIXA” e similares.

9
Não deverá ocorrer dispensa ou comunicação de dispensa de F.G. ou C.C.
aos sábados, domingos, feriados e no período de fruição de férias do
trabalhador.

10
É vedada a dispensa de F.G. ou C.C. de trabalhadora gestante a qualquer
tempo.

11
Em caso de indicativo de descomissionamento, o trabalhador deverá contar
com a possibilidade de ser readequado em outra unidade.
12
Aperfeiçoamento do P.S.I.
- Aprimoramento dos PSI garantindo a preparação necessária para o efetivo
exercício das funções;

- Avaliação semestral conforme os quesitos exigidos nos editais dos PSI’s;
- Formulação, com participação dos empregados, de Editais Padrão por
Função que constem no RH 040.

13
Deverá ser assegurado a F.G. em caso de afastamento por questão de saúde
de empregado ou de familiar de 1º grau.
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