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São Paulo, 04 de maio de 2022. 

Ofício nº 061 /2022. 

 

À  

VIEPE 

Com cópia Conselho de Administração da Caixa 

Com cópia ao Gabinete da Presidência  

 

Prezado Vice-presidente, 

Prezado Conselheiro, 

Prezado Presidente, 

 

       Com a divulgação dos resultados do ciclo de 2021 da Gestão de Desempenho de 

Pessoas (GDP), recebemos de inúmeros colegas críticas com relação aos critérios 

previstos no regulamento, que acarretaram em distorções no resultado da avaliação. 

Também recebemos demandas sobre consolidações que teriam sido realizadas 

incorretamente. 

 

       Em que pese nossa contrariedade ao conceito do programa, buscamos, em debates 

na mesa permanente de negociação havidos entre os representantes da direção da 

empresa e os representantes dos bancários, apontar os problemas estruturais na 

avaliação, que é baseada em um modelo que o próprio mercado considera anacrônico e 

ineficiente em médio/longo prazo, que é a chamada “curva forçada”. De fato, a maior 

parte das reclamações e demandas está relacionada à aplicação da “curva forçada”. 

 

       Nossos colegas também apontaram outros problemas, como a ausência de 

transparência nos resultados finais da avaliação, falta de transparência nas avaliações 

de competências, a ausência de critérios objetivos no eixo estilo e a falta de uniformidade 

na definição dos objetivos SMART. 

 

       Pelo retorno recebido dos empregados após a consolidação do ciclo deste ano, o 

modelo de GDP aplicado em 2021 não alcançou os objetivos organizacionais esperados 

pelo RH205 (gerar entregas relevantes aos resultados organizacionais, trazer 

mobilização individual e fomentar uma cultura de meritocracia).  
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       Predomina entre os colegas o sentimento de que não adianta realizar uma entrega 

de 100% do resultado, inclusive por que que não há clareza nos critérios definidos para 

alcançar os quadrantes de desempenho superior e excelente no 9box, o que torna 

indiferente o esforço para atingir o esperado no Conquiste. Este, aliás, é o efeito previsto 

quando é aplicada a “curva forçada”, de acordo com a visão contemporânea de 

profissionais da área de gestão de pessoas, e por este motivo que ela foi abandonada 

pelas grandes organizações. 

 

       Antes da consolidação do ciclo, já havíamos identificado situações em determinadas 

unidades que trariam prejuízos aos nossos colegas, e que foram tratadas pontualmente 

com as áreas pertinentes. Agora, porém, dado a escala (que é nacional) e os potenciais 

impactos que o resultado da GDP podem trazer à vida funcional dos empregados (como 

apontamento de condutas ou restrições para participação em Processos Seletivos, por 

exemplo), requeremos que não sejam aplicadas aos empregados as consequências 

negativas previstas na GDP, e que as ferramentas organizacionais de avaliação de 

desempenho sejam revistas, excluindo a aplicação da “curva forçada”, e que o bônus 

Caixa e a Promoção por Mérito sejam revistos considerando sua exclusão, evitando que 

ocorram e que se perpetuem injustiças. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Diretoria Executiva 

APCEF/SP  

Gestão Nossa Luta 
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