Brasília – DF, 30 de outubro de 2020.
OF FENAG 018/2020.

Ao
Ilustríssimo Senhor
PAULO HENRIQUE ÂNGELO DE SOUSA
Vice Presidente da VIRED – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Brasília – DF.

Assunto: Aumento injustificado de metas

Senhor Vice Presidente

1
Os grandes mestres da Gestão têm reforçado que a pandemia 2020 fez a
empresas perceberem que “as pessoas importam”. Segundo Tom Peters
“Funcionários que não se sentem significativos, não farão resultados significativos.”
2
Ontem, os Gestores da Caixa foram surpreendidos ao acessar o conquiste e
se deparar com o aumento ilógico de alguns itens de meta, fato que, apesar de
posteriormente esclarecido por essa VIRED, aliviou a insatisfação momentânea, mas
manteve o clima de desconfiança. Isto nos faz perder energia importante para este
momento de fechamento de ciclo.
3
O “aumento abusivo de metas” já foi objeto de tratativas entre FENAG e VIRED,
sem lograr êxito, o que ensejou seu deslocamento para ação judicial em andamento.
Somente nesta pandemia, foram vários os episódios de aumento de meta, em
contexto de redução significativa do número de empregados nas Unidades, risco de
contaminação e novos programas do Governo Federal absorvidos pela Caixa, que
multiplicaram o número de clientes da Empresa.
4
O sofrimento das pessoas nas Unidades é real, existe um comprometimento
muito grande por parte dos Gestores, mas as condições e incertezas a que estão
submetidos atualmente os tem levado ao limite físico e psicológico.
5
Diante do exposto, em nome da razão e do bom senso, pedimos que sejam
mantidas as metas planejadas até agora.

6
Precisamos compartilhar valores e construir, juntos, uma visão que nos inspire
e traga o engajamento necessário para vencer os desafios atuais, elevando o papel
social da Caixa, os resultados financeiros e organizacionais, o reconhecimento da
sociedade e a satisfação dos empregados.
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