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RESUMO 

Este estudo foi elaborado a partir de um relato de experiência, realizado em uma 

Instituição Financeira de grande porte, que ocupa uma posição consolidada no 

mercado brasileiro na qual foi criada, em 2017, uma Ferramenta de Reconhecimento 

de empregados chamada Vitrine de Reconhecimento que recebeu este nome por 

servir como uma “Vitrine” aos funcionários, agências e superintendências que 

alcançam as metas propostas. O relato tem como principal objetivo a análise dos 

impactos da utilização desta ferramenta na alavancagem das vendas da Instituição. 

Com essa análise foi possível constatar que a ferramenta proporciona uma melhor 

gestão dos resultados, aumenta os números de vendas em cada agência e ainda 

contribui para a motivação dos funcionários pois proporciona o reconhecimento e 

visibilidade do trabalho realizado de acordo com os números alcançados, o que 

impulsiona o crescimento da agência, traz mais resultados ao negócio e um melhor 

resultado financeiro à Organização. 

 

Palavras-Chave: Motivação, Vendas, Resultado. 

 



 

ABSTRACT  

This study was based on an experience report, carried out in a large financial 

institution, which occupies a consolidated position in the Brazilian market in which an 

Employee Recognition Tool called Recognition Showcase was created in 2017, 

which received this name for serving as a "Showcase" to employees, agencies and 

superintendencies that achieve the proposed goals. The main objective of the report 

is to analyze the impacts of the use of this tool on leverage of the Institution's sales. 

With this analysis it was possible to verify that the tool provides a better management 

of the results, increases the sales numbers in each agency and also contributes to 

the motivation of the employees since it provides the recognition and visibility of the 

work performed according to the numbers reached, which boosts the growth of the 

agency, brings more results to the business and a better financial result to the 

Organization. 

 

Key Words: Motivation, Sales, Result 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Banco Central (2018), existem hoje no mercado 

brasileiro, 154 Instituições Financeiras, cada uma com propostas diferenciadas para 

diversos públicos. A concorrência entre as instituições financeiras para comercializar 

seus produtos e alavancar suas vendas vem aumentado cada vez mais, 

despertando a necessidade de criação de novas ferramentas para otimização e 

gestão da força de vendas. 

Com o intuito de estar entre os cinco maiores Bancos no Brasil até 2020, 

a instituição financeira que até então ocupava 8ª posição, verificou a necessidade de 

criar ferramentas para atingir tal objetivo. Foi quando surgiu a ferramenta de 

Reconhecimento chamada “VITRINE DE RECONHECIMENTO”. 

O presente relato tem como finalidade identificar e analisar os impactos 

da utilização desta ferramenta na alavancagem das vendas na Instituição. A partir 

deste objetivo foram realizadas pesquisas na Instituição com foco nas Unidades sob 

gestão da Regional de Ribeirão Preto, onde foram levantados dados em relação às 

ferramentas utilizadas e aos resultados alcançados entre os anos de 2017 e 2018.  

Para que uma organização atinja seus objetivos é necessário que se 

tenha uma boa gestão da equipe, definindo ações coesas e específicas de 

capacitação, motivação, engajamento, desenvolvimento e valorização. É necessária 

uma conscientização por parte das organizações, que devem estar mais atentas e 

abertas às mudanças no que tange o relacionamento e reconhecimento de seus 

profissionais contribuindo para sua motivação. 

Para Maslow (1978), os seres humanos possuem necessidades como de 

segurança, sociais, status e auto realização, que obedecem a uma hierarquia, ou 

seja, uma escala de valores a serem transpostos. Isto significa que no momento em 

que o indivíduo realiza uma necessidade, surge outra em seu lugar, exigindo sempre 

que as pessoas busquem meios para satisfazê-la.  

Levando em consideração que as necessidades básicas dos empregados 

da Instituição já são atendidas e pensando em contribuir ainda mais para sua 

motivação, a Instituição decidiu estrategicamente investir em uma ferramenta de 

Reconhecimento aos empregados de acordo com seus resultados. Neste sentido, a 

instituição alimenta as necessidades de auto realização de seus colaboradores, ou 

seja, investe no desenvolvimento das pessoas.  
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Diante desse contexto, serão apresentadas nesse relato, as experiências 

vivenciadas e os resultados alcançados, além de sugestões de controle e melhoria 

para alavancagem dos resultados. Sendo assim delineou-se o seguinte objetivo de 

pesquisa: Analisar os impactos da utilização de ferramentas de reconhecimento na 

alavancagem de vendas em uma Instituição Financeira. 

Para alcançar o objetivo geral foram desenhados os seguintes objetivos 

específicos:  

 Investigar o impacto da utilização da ferramenta de Reconhecimento nos 

resultados das vendas. 

 Descobrir se após a utilização da ferramenta o resultado financeiro da 

Instituição teve mudanças. 

 Verificar se a utilização da ferramenta contribui para a motivação dos 

colaboradores. 

 Conhecer os principais produtos comercializados que geram mais 

resultados. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

       

1.1 Gerenciamento Comercial 

 

Gerenciar ou administrar uma empresa ou setor, são fatores 

imprescindíveis para garantir o sucesso das organizações. 

Para Fayol: 

 

Administrar ou gerenciar é planejar, organizar, coordenar, comandar e 
controlar o trabalho de uma unidade de comando. Mas para gerenciar é 
necessário ter a essência de direção, infundir valores pessoais e 
profissionais em toda a organização, ser empreendedor e promotor da 
inovação, um tomador de decisões não-programadas, em um ambiente 
complexo e incerto (1949 apud DAVEL; MELO, 2005, p.69).  

 

Já para Jones (1990) gerenciar é planejar estabelecendo sub objetivos 

claros e detalhados que serão alcançados entre a situação atual e o objetivo final; 

organizar levantando recursos e uma estrutura eficaz; integrar mantendo a unidade 

e a livre operação da estrutura de recursos, principalmente os elementos humanos; 

medir o andamento do que foi planejado e revisar modificando, plano, organização e 

objetivos para acomodar as discrepâncias reveladas pela mensuração. 

O gerenciamento eficaz depende dos indivíduos que o exercem, ou seja, 

os gerentes que trabalham de modo a envolver uma combinação de pessoas e 

ideias, interagindo para estabelecer estratégias e tomar decisões (ZALEZNIK, 1986). 

As estratégias são definidas de acordo com a finalidade da empresa, 

interligando as necessidades dos clientes aos seus objetivos, como ocorre na 

Gestão Comercial, muito utilizada na administração bancária que depende 

principalmente das vendas para atingir seu faturamento. 

Cobra (2003, p. 8), afirma que “uma empresa orientada a vendas é aquela 

que assume que os consumidores irão resistir a comprar bens e serviços que não 

julguem essenciais”. Para tanto, o papel de vendas é convencer os compradores 

acerca dos benefícios de seus produtos. 

Para conquistar os clientes, é necessário manter um marketing de 

relacionamento que segundo Cobra (2003, p. 10), é definido como o objetivo de 

criar, conquistar e manter clientes, estabelecendo relacionamentos mutuamente 
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satisfatórios de longo prazo com partes-chave como clientes, fornecedores e 

distribuidores, a fim de ganhar e reter sua preferência em seus negócios. 

A gestão comercial envolve a gerência dos recursos físicos, tecnológicos, 

estruturais, financeiros e pessoas. Toda organização, de certa forma, necessita da 

área Comercial para levar seu produto ou serviço ao consumidor, porém nem todas 

as empresas possuem profissionais equipados com as técnicas gerenciais 

específicas da área. A importância da gestão comercial está justamente em 

concentrar esforços na eficiência das vendas, atendimento ao cliente, feedback, 

entre outros aspectos e processos gerenciais (KLAVA, 2010). 

Entre os conhecimentos relevantes para a gestão comercial estão alguns 

como gestão de pessoas e tecnologia da informação, por exemplo, que possibilitam 

o aumento da rentabilidade, bem como a flexibilização do processo de 

comercialização. Técnicas e estratégias de relacionamento com o cliente, assim 

como conhecimento das características e hábitos de consumo da população 

também devem fazer parte do leque de conhecimentos da gestão comercial 

(KLAVA, 2010). 

 

1.2 Gestão de pessoas 

 

Os conceitos de liderança relacionados à administração científica 

apresentavam-na como uma das funções gerenciais, ao lado de planejamento, 

organização e controle. A função liderar constituía-se em dirigir, coordenar, motivar e 

resolver conflitos. Há ainda o reconhecimento das atividades simbólicas e de 

capacitação dos liderados (ROBBINS, 2005) 

Na medida em que se avança pelas correntes contingenciais, o conceito 

sofre duas modificações importantes: descola-se da hierarquia ou posição formal, e 

o verbo mais usual para caracterizar a função é influenciar, ao invés de dirigir ou 

coordenar (TANNEBAUM; WESCHLER; MASSARIK; JACOBS; KATZ; KAHN; 

ROUCH; BEHLING, 1990 apud BERGAMINI, 1994).  

“Os gerentes têm por objetivo alterar equilíbrios de poder no sentido de 

soluções aceitáveis como um compromisso entre valores conflitantes” (ZALEZNIK, 

1986, p. 14). 

John Kotter (1990) acentua a diferença entre administrar e liderar, 

propondo que a primeira respeita ao controle dos processos rotineiros, enquanto que 
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a segunda implica em gerir a mudança. Ulrich (1988, apud RAJ et al. 2010, p.17) 

discute os desafios da competitividade para o gerente de pessoas das organizações, 

expandindo o seu papel de especialista administrativo para além das fronteiras 

atuais, incorporando funções que visam ao enfrentamento desses novos desafios: 

parceiro para o ajuste das estratégias de pessoas à estratégia empresarial, agente 

de mudança para gerir a transformação e mudança, e colaborador das pessoas para 

ouvir e aumentar seu envolvimento e sua capacidade de participação. Para que haja 

sucesso na empresa, é preciso que os objetivos da gestão estratégica de pessoas 

estejam claros e definidos, é preciso investir em gerenciamento, capacitação, 

motivação e liderança.  

 

1.3 Motivação 

 

O que vai garantir a qualidade nas ações desenvolvidas é a motivação 

dos colaboradores. Desenvolver e estimular a qualidade de vida vem sendo um dos 

grandes desafios da atualidade em várias instituições e também nas próprias 

pessoas, visando além da produtividade, o bem-estar social que a pessoa merece. 

(SOVIENSKI; STIGAR 2008, p.58). 

“Motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e 

persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta” 

(ROBBINS, 2005, p132) 

De acordo com Robbins (2005) a motivação possui três propriedades que 

a regem, uma é a direção, o foco da pessoa em sua meta e como realizar, outra é a 

intensidade, se o objetivo proposto é feito como algo que vai lhe trazer satisfação ou 

será realizado por obrigação, e a permanência. "A motivação é específica. Uma 

pessoa motivada para trabalhar pode não ter motivação para estudar ou vice-versa. 

Não há um estado geral de motivação, que leve uma pessoa a sempre ter 

disposição para tudo" (MAXIMIANO, 2007). 

Klava (2010) acrescenta que motivação é ter um motivo para fazer 

determinada tarefa, agir com algum propósito ou razão. Ser feliz ou estar feliz no 

período de execução da tarefa, auxiliado por fatores externos, mas principalmente 

pelos internos. O sentir-se bem num ambiente holístico, ambientar pessoas e 

manter-se em paz e harmonia, com a soma dos diversos papéis que encaramos 
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neste teatro da vida chamado "sociedade", resulta em uma parcialidade única e que 

requer cuidados e atenção. 

"As condições ambientais, no entanto, não são suficientes para induzir o 

estado de motivação para o trabalho. Para que haja motivação, de acordo com 

Herzberg, é preciso que a pessoa esteja sintonizada com seu trabalho, que 

enxergue nele a possibilidade de exercitar suas habilidades ou desenvolver suas 

aptidões" (MAXIMIANO, 2007). 

"Os seres humanos são motivados por uma grande variedade de fatores. 

O processo motivacional pode ser explicado da seguinte forma: as necessidades e 

carências provocam tensão e desconforto na pessoa e desencadeiam um processo 

que busca reduzir ou eliminar a tensão. A pessoa escolhe um curso de ação para 

satisfazer determinada necessidade ou carência. Se a pessoa consegue satisfazer a 

necessidade, o processo motivacional é bem-sucedido. Essa avaliação do 

desempenho determina algum tipo de recompensa ou punição à pessoa" 

(CHIAVENATO, 2005). Edwin Locke (1960 apud ROBBINS, 2005, p 141, diz que a 

intenção de lutar por um objetivo é a maior fonte de motivação no trabalho. 

 

1.4 Desempenho e produtividade 

 

De acordo com Martinez (2001), o gerenciamento de resultados pode ser 

entendido como o juízo de valor, que ocorre sem a violação das normas contábeis e 

que pode ser influenciado pela situação econômico-financeira que a empresa 

apresentar no momento da divulgação das Demonstrações Financeiras. 

Neste sentido, Martinez (2001) destaca alguns objetivos para o 

gerenciamento de resultados: alcançar os resultados esperados pela administração; 

melhorar a imagem da situação econômico-financeira da empresa. 

Para uma alta produtividade, Rustiguel (2018) apresenta nove pilares 

fundamentais: Planejamento diário, Gestão do seu tempo, Saber priorizar, Foco em 

uma atividade por vez, lidar com as distrações, Organização do computador e do 

local de trabalho, Corpo e mente em estado de relaxamento, Ética profissional. 

Para alcance de uma alta produtividade, é necessário saber onde se quer 

chegar e como, portanto, devem ser definidas metas e objetivos que, se bem 

administrados, têm o poder de motivar, dão senso de progressão e satisfação ao 

serem atingidas. 
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Um objetivo diz ao funcionário o que precisa ser feito e quanto esforço 

terá de ser despendido em seu alcance. Objetivos específicos melhoram o 

desempenho; objetivos difíceis, quando aceitos, melhoram mais o desempenho do 

que aqueles mais fáceis, e que o feedback também conduz a melhores 

desempenhos (ROBBINS, 2005). 

Uma equipe motivada, que entende seu papel no alcance das metas e 

objetivos desenvolve o senso de pertencimento, se comprometendo com a empresa 

e focando nos resultados, aumentando significativamente a produtividade individual 

e da organização. Ao mesmo tempo em que a empresa fornece toda a estrutura 

para que o profissional exerça sua função de uma maneira dinâmica e 

independente, ela também deve cobrar pelo seu desempenho. Não se trata de uma 

cobrança desmedida, de metas inatingíveis, transformando o ambiente de trabalho 

em uma luta sem fim, mas de um retorno ao que a empresa oferece e o que ela 

precisa para atingir seus objetivos.  

Para Robbins (2005), a principal ênfase da administração por objetivos 

está na conversão dos objetivos gerais da organização em metas específicas para 

cada unidade organizacional e para cada indivíduo dentro da empresa. E o ambiente 

final desta administração é o feedback de desempenho. É buscada uma avaliação 

constante do progresso em relação às metas estabelecidas. A maneira ideal para 

fazer isto é fornecer feedback contínuo aos indivíduos para que eles possam 

monitorar e corrigir suas próprias ações. Isto é complementado por uma avaliação 

periódica por parte da chefia, quando o progresso é revisto (ROBBINS, 2005). 

Em complementação, Robbins (2005) acrescenta que a teoria da 

expectativa sustenta que um funcionário vai despender um alto nível de esforço se 

perceber que existe uma forte relação entre esforço e desempenho, desempenho e 

recompensa e recompensa e satisfação de metas.  

A satisfação profissional vai além do salário. Os funcionários buscam a 

satisfação pessoal e querem se sentir reconhecidos pelo trabalho que realizam. 

Cientes dessa necessidade e dos impactos nos resultados, as empresas investem 

em programas de reconhecimento que vão desde um “muito obrigado” espontâneo e 

em particular até programas formais explícitos, nos quais tipos específicos de 

comportamento são encorajados e os procedimentos para a conquista do 

reconhecimento são identificados claramente (ROBBINS, 2005). 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo e Natureza da Pesquisa 

 

Para definir o caminho a ser seguido no presente estudo, foi utilizada a 

metodologia que proporciona um melhor entendimento da experiência vivenciada. 

Foi adotada a elaboração de um TCC de natureza prática - Relato de 

Experiência, também conhecido como Relato Tecnológico. 

O Relato de Experiência possibilita a compreensão do significado real do 

que foi pesquisado, e uma melhor interpretação, pois essa abordagem permite a 

visualização da prática e do dia a dia. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 

 

Instituição Financeira criada em 1861, iniciou suas operações de 

empréstimo por consignação para pessoas físicas em 1931, assumindo após três 

anos a exclusividade dos empréstimos sob penhor. Em 1986, incorporou outra 

Instituição, tornando-se o maior agente nacional de financiamento da casa própria e 

importante financiadora do desenvolvimento urbano, especialmente do saneamento 

básico. No mesmo ano, tornou-se o principal agente do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo. 

Tendo em vista que “as instituições desempenham um papel de relevo ao 

pôr em contato unidades superavitárias e deficitárias a Instituição apontada no 

presente relato, possui importante papel na economia nacional” (STANFORD, 1981, 

p.58). Toda economia de mercado objetiva, mediante, sua estrutura de 

intermediação financeira, conciliar os interesses conflitantes de poupadores e 

investidores, com o intuito de viabilizar seu crescimento econômico" (ASSAF NETO, 

2003, p.33).   

Em 2018 conta com aproximadamente 100 mil empregados, a instituição 

ocupa uma posição consolidada no mercado financeiro como um banco de grande 

porte com abrangência nacional cuja Missão é promover o desenvolvimento 

sustentável do Brasil, gerando valor aos clientes e à sociedade com vistas a se 

tornar referência em eficiência, confiança e satisfação do cliente, assegurando 

rentabilidade em todos os seus negócios. 

Para cumprir sua função, as empresas necessitam de um sistema de 

funcionamento organizado, para que a tarefa empresarial seja realizada de maneira 

eficiente e eficaz. Assim é necessária a definição de uma configuração 

organizacional que expresse a estrutura (espelha os órgãos que as formam, bem 

como o seu conhecimento). A configuração organizacional é elemento fundamental 

para o alcance dos objetivos empresariais (VALLE, SOARES, FINOCCHIO, SILVA, 

2010, p.125). 

Chiavenato (2003, p.173), acrescenta que a organização formal é 

baseada em uma divisão de trabalho racional que especializa órgãos e pessoas em 

determinadas atividades. É, portanto, a organização planejada ou a organização que 

está definida no organograma, sacramentada pela direção e comunicada a todos por 

meio dos manuais de organização. É a organização formalizada oficialmente. 
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O objetivo de uma organização é o de assegurar que a distribuição da 

tarefa empresarial seja feita de forma eficaz (em direção aos resultados) e eficiente 

(otimizando recursos, tempo, custos etc.) de maneira coordenada (ARANTES, 

1998). Pensando nisso, a Instituição Financeira apontada neste estudo possui uma 

forma organizacional bem definida, com cargos, setores e atividades segmentadas 

conforme organograma abaixo: 

 

Ilustração 1 - Organograma Institucional 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do relato de experiência. 

 

 

 

 

 



23 

Ilustração 2 - Organograma Regional 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do relato de experiência. 

 

Tendo em vista se tratar de uma Grande Instituição Bancária com 

abrangência Nacional e visando a otimização e distribuição das tarefas, a 

organização possui uma Presidência Geral com Conselhos e se subdivide em seis 

Vice-Presidências de acordo com áreas distintas como Vice diretoria de Finanças e 

controladoria; Logística e Operações; Riscos; Gestão de Pessoas; Tecnologia da 

Informação e Vice-Presidência de Clientes e Negócios. 

As Vice-Presidências são organizadas de maneira a atender uma parte 

específica do negócio e se organiza, ainda, por 5 diretorias nacionais, DIRE A, DIRE 

B, DIRE C, DIRE D e DIRE E. Neste estudo, será enfatizada a DIRE C, que tem sob 

sua gestão, aproximadamente 20 Superintendências Regionais, dentre elas, a 

Superintendência Regional de Ribeirão Preto, objeto direto de estudo neste relato. 

A Superintendência Regional de Ribeirão Preto, SR - RP, faz a Gestão de 

64 agências bancárias em Ribeirão e região. Nesta SR, as metas são distribuídas e 

administradas de acordo com as demandas da DIRE C.  

A SR – RP fica localizada na cidade de Ribeirão Preto e possui um corpo 

administrativo composto por um Superintendente Regional, 5 Gerentes Regionais, 1 

Gerente Administrativo, 5 Assistentes Regionais e 64 Gerentes Gerais que lideram 

suas agências para alcance dos resultados. As agências possuem gerentes pessoa 

jurídica, gerentes pessoa física, gerentes de governo, gerentes de atendimento, 

assistentes e escriturários, cada uma com uma composição diferente, de acordo seu 

Porte e área de atuação. 
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4 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A concentração bancária no Brasil é dominada principalmente por 

algumas Instituições financeiras, dentre elas estão o Banco Itaú-Unibanco, 

Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal.  O relatório 

semestral elaborado pela DIEESE (2018) demonstra que, apesar do cenário 

econômico adverso que o país atravessa, no primeiro semestre de 2018 os cinco 

maiores bancos brasileiros em ativos, apresentaram lucros expressivos e 

rentabilidade em alta.  

O total de ativos das cinco maiores instituições bancárias do país, em 30 

de junho de 2018, atingiu R$ 6,2 trilhões, com evolução média de 3,8% em relação a 

junho de 2017. O patrimônio líquido atingiu R$ 480,3 bilhões, com alta de 8,8%, 

enquanto as operações de crédito, num montante de R$ 2,9 trilhões, cresceram 

2,5% no período, como pode ser observado na Tabela 1 (DIEESE, 2018). 

 

Tabela 1 - Destaques dos cinco maiores bancos Brasil –1º semestre de 2018 

 

Fonte: DIEESE (2018) 
 

O relatório demonstra ainda que, apesar do cenário econômico difícil, os 

resultados financeiros desses bancos atingiram níveis históricos. O lucro líquido dos 

cinco bancos somou R$ 41,9 bilhões no semestre, montante 17,8% superior ao 

registrado em junho de 2017. 
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Ilustração 3 - Lucro líquido dos cinco maiores bancos Brasil –1º semestre de 2017 e 

1º semestre de 2018 (em R$ milhões) 

 

Fonte: DIEESE (2018) 

 

Diante desse cenário, a concorrência entre as instituições financeiras para 

comercializar seus produtos e alavancar suas vendas vem aumentado cada vez 

mais, despertando a necessidade de criação de novas ferramentas para otimização 

e manutenção das vendas e assim, se destacarem em meio a tantas adversidades. 

Após análises deste relato pode-se afirmar que por meio da adoção de práticas 

referenciadas de mercado, a Instituição tem buscado responder aos desafios das 

organizações modernas com uma governança robusta, capaz de integrar aspectos 

financeiros e não financeiros às tomadas de decisão; valorizar a eficiência e a ética 

em todas as instâncias de atuação, garantindo a geração de resultados melhores e 

mais sustentáveis. 

Para contribuir com a Gestão, valorizar cada empregado pelo seu 

resultado e otimizar as vendas, foi criado o “Vitrine de Reconhecimento”, que 

possibilita o foco em produtos e campanhas específicas, tornando mais visíveis e 

mensuráveis as metas; melhorando a gestão de pessoas e suas carreiras, de 

maneira que cada colaborador consegue gerir seus resultados, planejar seu 

crescimento e ter visibilidade perante aos gestores, o que gera transparência, 

credibilidade e motivação. 

Para melhor compreensão de como funciona o Vitrine, é importante 

entender algumas definições como o “Porte” e a “Performance” das agências que 

são ferramentas utilizadas na Gestão de Resultados desta Instituição. O Porte é 

medido pelo tamanho da agência que são classificadas como Porte 1, 2, 3 e 4. Uma 



26 

agência porte 3, por exemplo, é composta por 3 escriturários, 3 caixas, 1 tesoureiro, 

1 Gerente de Atendimentos e negócios Pessoa física, 1 Gerente de Atendimento e 

negócios Pessoa Jurídica, 1 Gerente de Relacionamento Pessoa Física e 1 Gerente 

Geral, responsável pelo gerenciamento da agência. 

A elevação de Porte é um dos maiores objetivos das Unidades, pois ele 

define o quão bom, sustentável e promissor é o resultado de cada uma delas, além 

de retribuir aos funcionários que recebem melhores salários de acordo com o Porte. 

Em consequência, as Superintendências, que também são medidas da mesma 

forma, somam esforços para possuírem o maior número de agências com Porte 1, o 

que reflete na sua própria classificação em relação a seu Porte nacionalmente. No 

gráfico abaixo podemos observar o número de Superintendências em cada Porte 

nesta diretoria: 

 

Ilustração 4 - Superintendências Regionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do relato de experiência. 

 

A Performance é medida pelo percentual de entrega de cada agência e 

consequentemente, pelas Superintendências. Para ser considerada de Alta 

Performance, a Unidade deve ter um percentual de entrega de no mínimo 100% dos 

itens disponibilizados em cada campanha. 
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Tabela 2 - Alta performance 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do relato de experiência. 

 

Para que a Superintendência atinja a alta performance nacional (AP), é 

necessário que ela mantenha pelo menos 70% de suas agências em AP. A 

Superintendência Regional de Ribeirão Preto, ocupa hoje o 12° lugar no Brasil em 

relação à entrega de resultados. É classificada como uma SR de Alta Performance e 

Porte 2, como pode ser observado na tabela abaixo: 
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Tabela 3 - Porte SR Ribeirão Preto 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do relato de experiência. 

 

Ela é responsável pela gestão de 64 agências, das quais 60 encontram-

se em Alta Performance. Para alcance dos resultados, a Instituição possui um forte 

trabalho de gestão no qual as metas, que são traçadas anualmente e revisadas a 

cada semestre, são criadas para toda a organização, distribuídas entre as 

Superintendências e subdivididas entre as agências de acordo com o porte. 

Cada agência administra suas metas durante o mês usando sua força de 

vendas e trabalhando de forma a atingir os resultados, para isso, é necessário 

influenciar pessoas, treiná-las e motivá-las. É preciso, portanto, um trabalho de 

gestão no qual a Ferramenta Vitrine de Reconhecimento contribui diretamente 

garantindo o alcance e manutenção do Porte, Alta Performance e 

consequentemente para os resultados financeiros da Instituição. 

Tendo em vista os objetivos traçados para o ano, é feita a gestão das 

metas que são distribuídas de acordo com a necessidade de venda de cada produto 

como seguro de vida, seguro residencial, seguro viagem, seguro prestamista e 

títulos de capitalização. Mensalmente as metas são definidas e disponibilizadas em 

um Portal na intranet ao qual todos os colaboradores têm acesso. Cada Gerente 

Geral traça seu plano de ação para que sua agência atinja os resultados esperados. 

Para isso ele conta com a participação de cada colaborador, que por sua vez, tem 

grande interesse em atingir as metas para contribuir com os resultados e ainda ser 

destacado no Vitrine, sendo reconhecido pelo seu trabalho. 
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O Vitrine é uma forma de expor o empregado que alcança os objetivos 

traçados pela agência, dando a ele uma visibilidade Nacional, além de premiá-lo e 

reconhecê-lo formalmente através de eventos, medalhas, certificados e alguns 

prêmios como viagens entre outros. As premiações são feitas trimestralmente com 

entregas de certificados. Os maiores vendedores são qualificados nas categorias 

BRONZE, PRATA, OURO E DIAMANTE, sendo que cada categoria terá um 

reconhecimento maior perante a diretoria e receberá a medalha correspondente.  

O empregado se sente valorizado e motivado a alavancar sua carreira, 

pois percebe que a vitrine aumenta a possibilidade de crescimento, pois proporciona 

sua visibilidade como profissional e possibilita uma maior gestão pessoal de sua 

carreira. Os eventos de reconhecimento são realizados pelas agências 

mensalmente, semestralmente pelas Superintendências Regionais e também pelas 

Diretoria Nacional. 

O resultado alcançado pelo Vitrine tem um alcance ainda maior pois a 

agência, com o intuito de se manter em Alta Performance e melhorar cada vez mais 

seu Porte, também se beneficia e é medida pelos resultados divulgados no Vitrine. 

Neste caso, para ser destacada, a agência necessita de um número mínimo de 

empregados habilitados na ferramenta a cada mês. O número de empregados varia 

de acordo com o porte da agência. 

Cada empregado deve vender um número mínimo de produtos de sua 

carteira para ser habilitado, mas ele só participará da campanha naquele mês se a 

agência estiver habilitada. Dessa forma, a ferramenta Vitrine de Reconhecimento 

vem trazendo bons resultados e motivando as equipes a venderem mais e 

trabalharem em equipe, pois é necessária a participação de cada um para garantir o 

sucesso do todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O reconhecimento dos esforços dos empregados e a implantação de uma 

cultura de performance e excelência são dois desafios-foco traçados nos últimos 

anos por esta Instituição. Refletindo os esforços aplicados para alavancagem dos 

resultados, a Ferramentas de Gestão intitulada como VITRINE DE 

RECONHECIMENTO, iniciada em janeiro de 2017 vem trazendo grandes resultados, 

aumentando a produtividade, melhorando a eficiência, avaliando as entregas de 

cada colaborador, seu desenvolvimento e suas perspectivas de crescimento 

profissional. Como pode-se observar nos gráficos abaixo, houve ganhos no 

resultado operacional e no resultado bruto de Intermediação Financeira, observados 

principalmente no ano de 2017. 

 

Ilustração 5: 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do relato de experiência. 

 

Constata-se, portanto, que a ferramenta contribui significativamente para 

os resultados de vendas e financeiros além de contribuir positivamente para a 

motivação dos funcionários. Porém, como sugestão de melhoria, manutenção e 

controle, sugere-se que sejam aplicados cursos com técnicas de vendas e 
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persuasão para que o colaborador possa ter um bom poder de argumentação e 

aprenda a identificar as necessidades do cliente.  

É preciso desmistificar a ideia de que produtos bancários são ruins e 

muitas vezes “empurrados” ao cliente o que gera as chamadas vendas casadas que 

impactam negativamente na imagem e no resultado das Instituições. Um trabalho de 

conscientização e a aplicação de técnicas de vendas aos bancários, além de 

indicadores de reclamação e renovações de negócios contribuiria para a 

manutenção de um resultado mais duradouro e conciso. 
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