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RES
SUMO
Este trabalho objetiva veriificar comoo as equipees de vendaas terceirizaadas (contraatadas) sãoo
ncos comercciais que operam no competitivo
c
o mercado de
d crédito consignadoo
geriddas por ban
para garantir um
u fluxo contínuo, qualificado
q
e crescen
nte de neg
gócios. A pesquisa é
explooratória, descritiva e dee campo junnto a bancoos comerciaiis instalados no Ceará e operandoo
com o produto empréstim
mo consignaado, consisttindo na applicação dee quatro quuestionárioss
d bancos,, corresponndentes banncários, collaboradoress
semiestruturados com os gestores dos
ões coletadaas permitiraam evidenciar que a teerceirizaçãoo
internnos e angarriadores. Ass informaçõ
das aatividades-fi
fim de vendaas pelos banncos é motivvada pela margem,
m
funnding, desceentralizaçãoo
de poontos de vendas e pelaa simplicidaade operacioonal. Identifficou-se com
mo desvantaagem dessee
proceesso de teerceirizaçãoo a baixa capacitação gerenciaal e técnicca do corrrespondentee
(conttratado). Essse cenário de
d simpliciddade operaccional e baixxa capacitaçção gerencial e técnicaa
da gestão
g
conttribui forteemente paraa a fragilização das técnicas de
d gestão de pessoall
emprregadas naas equipes de vendaas terceirizzadas e “quarteirizad
“
das” pelas empresass
contrratadas. Accredita-se qque a ausênncia das prráticas da gestão de recursos huumanos noo
trabaalho terceirrizado comp
mpromete reesultados esstratégicos das empreesas envolvvidas nessee
proceesso.
Palaavras-chavee: Terceirizaação, Quarteeirização, Gestão
G
do Faator Humanno, Sistema bancário.
STRACT
ABS
This work aimss to check how outso
ourced (hireed) sale teaams are maanaged by commercial
c
l
bankks that operaate in the coompetitive consigned
c
c
credit
markeet to guaranntee a markeet flow thatt
is coontinuous, qualified aand growinng. The ressearch is an exploraatory, descrriptive andd
fieldw
work studyy and carrieed out in coommercial banks
b
instaalled in the State of C
Ceara-Brazill
operaating with the consiggned loan product, by
b the application off four semii-structuredd
1
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questtionnaires to bank mannagers, bankk corresponndents, interrnal collaborators and fourth
f
partyy
profeessionals. The
T informattion collecteed showed that
t outsourrcing of the sales activiities by thee
bankks are motivated by thhe margin, funding, decentraliza
d
ation of salles points and
a by thee
operaational sim
mplicity. Wee identified
d as disadvvantage of that processs of outsourcing low
w
capabbility manaagerial and technical
t
off the (hired) corresponddents. That scenario contributes too
the w
weakening of the personnel manaagement tecchniques ussed for the third and fourth
f
saless
partiees teams. We believeed that thee absence of the besst practices of humann resourcess
manaagement in outsourcedd activities affects the strategic results
r
of thhe performaance of thee
firmss involved in
i these proccesses.
Keyw
words: Outtsourcing prrocess, Fourrth Party Syystem, Hum
man Resourcces Managem
ment, Bankk
Systeem.
RODUÇÃO
O
INTR
Não se pode conteestar o fato
o de que a instabilid
dade consisste no prinncipal traçoo
caraccterístico doo panoramaa mundial contemporââneo. No seegmento baancário, conntudo, essee
carátter instável se manifesta de moddo bem maais acentuad
do. Em um
m mundo dee mercadoss
globaalizados, noo qual as crrises na economia de uum país poddem afetar o conjunto das
d nações,,
tornaaram-se men
nos confiávveis prognóssticos econôômicos em longo
l
prazoo nesse segm
mento.
A prática gerencial da terceirização de attividades esstratégicas é uma das respostas a
essa situação in
nstável, porqquanto viab
bilizadora da flexibilidaade empressarial para enfrentar
e
ass
variaações da deemanda, tannto no asppecto do voolume prodduzido quannto no dos resultadoss
esperrados, acenando com o aumento da
d produtiviidade das cadeias proddutivas ao permitir
p
quee
cada empresa se concenttre no dessenvolvimennto de atiividades reelacionadas com suass
petências (G
GIOSA, 2003).
princcipais comp
Seguindo
o essa tenddência, o mercado
m
fiinanceiro, com
c
o objetivo iniciaal de criarr
mecaanismos quue facilitassem as reemessas de recursos para as mais
m
diversaas regiões,,
princcipalmente àquelas cujja realidadee socioeconnômica tornnava inviávvel econom
micamente a
existtência de ag
gências ou postos
p
de serrviços com funcionárioos do banco
o, terceirizouu, por meioo
da C
Circular do Banco Central do Brasil (Baceen) n.º 220, em 15 dee outubro de
d 1973, a
presttação de serrviço de cobbrança de tíítulos bancáários e execu
ução de ord
dens de pagamento porr
interm
médio do coorrespondennte bancárioo (empresa contratada).
Portanto, este estuudo objetivaa verificar como as equipes dee vendas teerceirizadass
(conttratadas) sãão geridas por bancoss comerciaiis que operram no com
mpetitivo mercado
m
dee
crédiito consignnado no estado do Ceará para garantir um
m fluxo coontínuo, quualificado e
cresccente de neggócios.
Para se alcançar
a
essse objetivo maior,
m
tratouu-se de veriificar junto ao contrataante (banco))
os ellementos motivadores
m
das decisõ
ões de terceeirização dee atividades-fim nas vendas;
v
em
m
seguiida, investiigou-se o modo
m
comoo as organizzações finaanceiras (baancos) condduzem seuss
proceessos para a seleção dee parceiros (contratadoos-corresponndentes banncários); e, por último,,
identtificaram-see princípioos, estratég
gias, políticcas e prááticas adotaadas pelass empresass
contrratadas (corrrespondenttes bancário
os) com suaas equipes (vendedorees e angariaadores) quee
assegguram fluxo
o de negócioos crescentee, constantee e de qualid
dade para o contratantee (banco).
RCEIRIZAÇÃO ESTR
RATÉGICA E QUAR
RTEIRIZA
AÇÃO
TER
A práticaa da terceirrização é coomumente difundida
d
como uma opção
o
de reppassar paraa
terceeiros a reallização de atividades--meio ou dde apoio das
d organizações. Apeesar de serr
ampllamente utillizada no mundo
m
dos negócios,
n
poor se proporr a apresentar melhoress resultadoss
com menores cuustos, a tercceirização é uma técnicca modernaa de administração, quee abrange a
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adoção de práticcas em gesttão, em que a satisfação plena doss clientes é resultante essencial
e
daa
qualiidade dos prrodutos e seerviços oferrecidos pelaa organizaçãão, cujos pro
ocessos proodutivos sãoo
referrência fundaamental.
Prática organizacion
o
nal que se manifesta
m
p meio dee modelos estratégicos
por
e
variados, a
terceeirização pode se expreessar das maais variadas formas, oraa como cad
deia de valorr estendida,,
ora ccomo integrração verticcal, desburoocratização, downsizing
g, empresass modularess, empresass
subcoontratadas, enterprise webs, enxxugamento, make or buy,
b
necesssidade de fazer
f
caixa,,
organnizações em
m rede, orgaanizações em
m trevo, rigghtsizing, teiias de emprreendimentoos etc.
Pode-se definir tercceirização como
c
“um processo de
d transferêência, dentrro da firmaa
(emppresa-origem
m), de funçções que podem ser executadas
e
por outras empresas (empresas-destino)” (BRASIL, 1993, p.
p 6).
o
daa economia operacionaal. Assumee
A terceirização perrsegue não apenas o objetivo
fundaamental im
mportância por
p promov
ver vantageem competitiva entre as partes envolvidas,,
propoorcionando economia de escala, primando
p
pelo compro
ometimento com os ressultados e a
autonnomia gerenncial entre parceiros.
p
K
Kardec
e Caarvalho (20002, p. 42) a definem coomo: “[...] a
transsferência paara terceiross de atividaades que agrregam com
mpetitividadee empresariial, baseadaa
numaa relação dee parceria”.
Por ser a terceirizaçção de servviços uma prática
p
de reelações emppresariais que
q envolvee
aspecctos legais, qualidade,, segurançaa e custos, além de em
mpregar reccursos que apresentem
m
bons resultados,, trata-se, taambém, de uma
u
práticaa gerencial extremamennte adequadda aos maiss
m definidoss para a suaa
diverrsos ambienntes organizzacionais, deesde que obbedecidos objetivos bem
implaantação (QU
UEIROZ, 1998).
A terceirrização nãoo poderá seer direcionaada a atividades visand
do apenas à economiaa
operaacional ou à contrataação de mão
m
de obrra sem vínnculos empregatícios, ou, ainda,,
emprregada paraa contribuirr com a coonquista dee objetivos organizacio
onais que prevejam
p
a
desattivação de setores
s
e a sua
s destinaçção a terceirros.
No conttexto atual de competitividade exxacerbada, a terceirizaação constiitui medidaa
estraatégica quee possibilitta a sobreevivência, o crescim
mento e a garantia de maiorr
comppetitividadee às organizzações, motiivando-as a estarem seempre repennsando seuss processos..
Desssa forma, co
ontribui parra a organizzação de moodo a tornáá-la mais efficaz e eficiiente para a
concretização dee seus objettivos.
Ainda que
q a terceeirização see consolide com amplitude nos processos da gestão,,
perm
mitindo maior previsibbilidade e flexibilidade
f
e nas organnizações e aprimoranddo-se entree
parceeiros, no processo
p
decisório de tomada dee decisão para
p
a sua implantaçãoo, aspectoss
restriitivos devem
m ser considderados.
A opção por essa esstratégia env
volve a atennção a diversos fatoress, como o seegmento dee
atuaçção da emp
presa, o cicclo econôm
mico em quue se encon
ntra, o mom
mento de crescimento
c
o
organnizacional, entre outros considerrados circuunstanciais e estruturaais, entre os
o quais see
destaacam alguns que, se leevados em consideraçãão, podem resultar em
m desvantaggens futurass
para empresas que
q optarem
m por essa allternativa esstratégica.
Vale resssaltar, tam
mbém, que terceirizar pode resulltar em resstrições no campo dee
contiingência das organizaçções, quantoo observadas a cultura e a filosofiaa da empressa, podendoo
reperrcutir interrna e exterrnamente em
e dificulddades no equilíbrio
e
d
decisório,
no sentidoo
estraatégico de im
mplante da terceirizaçã
t
ão (SERRA,, 2001).
Quarrteirizaçãoo
A quarteeirização veem sendo traatada como o enfoque mais recentte da terceirrização. “O
O
termoo quarteirizzação é usaado para caaracterizar um
u processo
o no qual uma
u
empressa atribui a
uma outra o gereenciamentoo de seus serrviços terceirizados” (M
MELLO, 20003).
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Segundoo Queiroz (11998, p. 239
9), tem-se a quarteirizaçção
[...] quando o fornecedor
fo
dee serviços teerceirizados, [...], terceirriza algumass
s tomadorr. Isso aconttece quando
o
das suas atividaades em bennefício do seu
p
a fornecer ou a
ocorrre a contraatação de “ooutros” terceeiros, que passam
execcutar serviço
os para, ou, nas instalaçções de um determinadoo tomador, o
quall já tem sob
s
contrataação um terrceiro, que contrata a assumir a
respponsabilidadee pela quarteeirização.

A “quarrteirização”, portanto, é a contrratação de uma emprresa de serrviços paraa
gerennciar as parcerias (ALV
VAREZ, 19993; LEIRIA
A; SARATT
T, 1996).
mplementa afirmando
a
q a únicaa função da empresa quue gerenciaa
que
Oliveira (1994) com
os deemais terceiiros é a adm
ministração.
É imporrtante ressalltar que a “quarteiriza
“
ação” é o que
q se aprooxima do mais
m
novo e
avannçado estádiio da terceirrização, e que
q sua exisstência será inevitável para sua prróxima fasee
(BAR
RAÚNA, 19997).
Para quee essa técnicca de geren
nciamento seeja satisfatóória, no quee se refere à eficiência,,
reduçção de cusstos e quallidade, os processos
p
d terceirizzação precisam ser pllanejados e
da
implaantados corrretamente. Há que se apontar, aiinda, que soomente devve ser sugerrida quandoo
existtir consensoo sobre a sua adoçãão, por se tratar de etapa posteerior do processo dee
terceeirização, um
m passo à frente
f
que demanda
d
coonscientizaçção para impplantação (Q
QUEIROZ,,
19988).
ncarada com
mo uma novva parceria,, cujo estabbelecimentoo
A “quartteirização” deve ser en
presssupõe a disppensação dos
d mesmoss cuidados necessários
n
ao desenvoolvimento do
d terceiro,,
consiistentes em
m diagnósticco, planejam
mento, decisão, procu
ura e seleçãão do “quaarteirizado”,,
audittoria, avaliaação da quallidade e ajuustes necessáários.
Para Gio
osa (2003), todas as etapas
e
da “qquarteirizaçção” precisaam ser acoompanhadass
pelo tomador doos serviços do terceiroo, responsávvel pela tercceirização da
d gestão doos projetos..
p
solucioonar dois problemas
p
oriundos
o
dos numerosoos contratoss
A “qquarteirizaçãão” surgiu para
de teerceirização; um deles é o burocráático, pois é preciso quue a empressa tenha um
ma estruturaa
bem definida para
p
adminiistrar esses contratos. O outro problema
p
enncontrado tem
t
origem
m
técniica, já que o cliente desses tercceiros não é especialiista naquiloo que eles produzem..
Portaanto, a emprresa não tem
m condiçõess de avaliar se o trabalh
ho realizado
o é o melhor possível.
A “quarrteirização” simplificaa os canaiss de comu
unicação, ellimina despperdícios e
racioonaliza as estruturas próprias daas empresaas voltadass para o controle de atividadess
terceeirizadas, po
ois é gerencciada por únnica empresaa especializzada, capaz de ser o inttermediadorr
dos ddiferentes foornecedoress.
STÃO ESTR
RATÉGIC
CA DO FAT
TOR HUM
MANO
GES
Essa creescente dem
manda por maior
m
comppetitividade na organizzação requeer inovaçãoo
em ccurto prazo com produutividade crrescente e precisa
p
peraante a conco
orrência, paara o que o
fatorr humano assume
a
grannde importâância, princcipalmente nas organizzações que têm comoo
objettivo principal o desafioo dessa com
mpetitividadee.
ovo contextto competittivo e estraatégico de atuação,
a
as pessoas innseridas nass
Nesse no
organnizações deeixam de serr vistas com
mo meros reecursos e paassam a ser valorizadass pelas suass
comppetências, que
q são estraatégicas, a ter
t valor com
mo diferenccial competiitivo.
Com os objetivos organizacion
o
nais alinhaddos aos esco
opos individ
duais, as orrganizaçõess
estraategicamentee passam a criar e valorizar vantagens
v
competitiva
c
as por meiio de suass
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estruuturas orgaanizacionais, cooptan
ndo profisssionais motivados
m
que apressentam ass
comppetências iddeais para o negócio. Isso reforça o posicion
namento estrratégico dos processoss
de reecursos hum
manos na orgganização, que
q passa a atuar de forma a propo
orcionar parra si capitall
humaano compettitivo, apresentando meelhor desem
mpenho, com
m resultadoss positivos.
Para Ulrrich (1998, p. 57), são quatro as maneiras en
ncontradas pelos profiissionais dee
recurrsos humannos para adiicionar valoor a uma em
mpresa: “auuxiliar na execução daa estratégia,,
consttruir uma innfraestruturaa, garantir contribuição
c
o dos funcio
onários e geerir a transfoormação e a
mudaança”.
m
a terceirizaçãão deve serr
A gestãoo de recurssos humanoos nas orgaanizações mediante
desem
mpenhada de maneirra a acom
mpanhar a adequaçãoo às muddanças imppostas pelaa
desveerticalizaçãão do negóccio, pois, dessa
d
parcerria, diversos vínculos de trabalhoo surgem e
atuam
m conjuntam
mente no faavorecimentto para o am
mbiente de trrabalho.
Com o objetivo dee melhorarr seu desem
mpenho, ass organizações tornaraam-se maiss
comppetitivas, e um novo prrocesso de gestão de rrecursos hum
manos ganhha espaço siignificativoo
nessee meio, no qual
q as pesssoas são envvolvidas nass definiçõess estratégicaas da empreesa, em seuss
diverrsos contexttos. As orgaanizações paassaram a demonstrar
d
a intenção de
d estabeleccer vínculoss
cada vez mais estreitos
e
enntre o desem
mpenho hum
mano e os resultados
r
d negócio (ULRICH,,
do
19988).
d
a teoria
t
organ
nizacional e estabelecee
A ênfasee na competição alteraa de forma decisiva
comoo base do modelo
m
de gestão de pessoas
p
as competênciias, afinal, como assevvera Fleuryy
(2001, p. 44), “É
“ com basse nos recu
ursos que se identificaam às vantaagens comppetitivas daa
emprresa”.
o
o mais com
mpetitiva, ass
Salienta Ulrich (1998) que, paara se consstruir uma organização
pessooas lotadas em Recurssos Humanoos devem desempenharr papéis qu
ue resultem em criaçãoo
de vaalor e obten
nção de ressultados, e focalizar não
n apenas as
a atividadees ou o trabbalho a serr
feito, mas também as metaas e resultad
dos para, a partir daí, estabelecer
e
os papéis e atividadess
dos pparceiros daa organizaçãão.
Nesse coontexto, naas organizaçções de vaantagem com
mpetitiva, tarefas
t
opeeracionais e
buroccráticas sãoo transferidaas para tercceiros por m
meio da tercceirização, enquanto
e
ass atividadess
táticaas são deleg
gadas aos gerentes
g
de linha em tooda a organnização, os quais passaam a ser oss
gestoores de pesssoas (CHIAV
VENATO, 1999).
Para tantto, a desverrticalização do negócioo requer umaa gestão preeparada parra lidar com
m
os ddiversos vín
nculos de trabalho,
t
em
m que objetivos e metas
m
organ
nizacionais devem serr
singuulares e alin
nhados, tantto dos colabboradores innternos, com
mo das emprresas contraatadas.
Para Serrra (2001), os
o processos internos de
d recursos humanos devem estar ajustados a
essa nova realiddade, notaddamente no
o tocante à interferênccia na execcução e elabboração doo
oderá ocorrrer nesse tippo de relaccionamento,, bem comoo à influênccia sobre o
trabaalho, que po
outroo e o quannto isso é estratégico para o suucesso do negócio.
n
Caada organizzação devee
acom
mpanhar essa interação,, ajustando os relacionaamentos de acordo com
m suas necesssidades.
omplexo, po
ois passa a ter sob suaa
Sendo asssim, o gestor assume desafio ainnda mais co
superrvisão, a um
m só tempo, empregaados efetivoos, terceirizzados, autônnomos, especialistas e
consuultores, com
m os quais diferentes
d
coontratos e m
múltiplos vín
nculos são estabelecido
e
os.
TEMA FIN
NANCEIRO
O BANCÁR
RIO
SIST
O sistem
ma financeiro é formado, deentre outraas, por in
nstituições financeirass
denoominadas baancos. Os bancos posssuem caraacterísticas próprias naas suas atiividades dee
atuaçção, mediannte suas múltiplas
m
funnções. Com
mo prestadoores de servviços, são instituiçõess
impoortantes paraa o desenvoolvimento ecconômico e social do País.
P
Nos anos 1990, a ecconomia braasileira viveeu uma abeertura comerrcial e um processo
p
dee
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privaatização, o que levou as
a empresass nacionais a diminuírrem a defassagem tecnoológica quee
manttinham com
m as organizações estranngeiras, quee lhes impusseram grandde concorrêência.
Para Maaia (2003, p.
p 1), “a co
onseqüênciaa [da concoorrência exxacerbada], em muitoss
casoss, foi a quedda das marggens de lucrro, o que acarretou umaa obsessão crescente pela reduçãoo
de cuustos”, send
do a terceiriização umaa das opções encontrad
das pelas em
mpresas parra transferirr
atividdades não essenciais
e
paara serem administradaas por outraas instituiçõees de negóccios.
O mercaado financeiiro, sustentaado pela Cirrcular Baceen n.º 220, em
e 1973, accompanhouu
essa tendência e passou a terceirizar a prestação de
d serviço de
d cobrançaa de títulos bancários
b
e
p
p interméédio do co
por
orrespondennte bancárioo (empresaa
execuução de orrdens de pagamento
contrratada).
a
prooporcionadaa pela Resoolução Baceen n.º 2.707, de 30 dee março dee
Com a abertura
20000, para a concessão
c
d emprésttimo em consignação
de
c
o com desccontos das prestaçõess
diretaamente na folha de pagamentoo, foram criadas
c
váriias empressas, contrattadas pelass
instittuições finaanceiras (conntratantes) para desem
mpenhar a fuunção de co
orrespondennte bancárioo
(conttratadas), prestando
p
mento de pedidos
p
dee
os serviçoos de receepção e enncaminham
emprréstimos e de financiiamento, co
omo tambéém de anáálise de créédito e caddastro, porr
interm
médio de su
uas equipes de vendas.
Essa moodalidade de
d concessão de créddito é um dos pilarees de susteentação daa
econnomia, ou seeja, os consumidores tiiveram muitto mais aceesso ao créddito para finnanciar suass
comppras e, com
m dinheiro disponível,
d
aumentaram
m a demannda interna, sendo fatoor relevantee
para o desempennho do Prodduto Interno
o Bruto (PIB
B).
Outras parcerias
p
fi
financeiras
criaram diiversas estrratégias dee crescimennto após a
aprovvação do crrédito consiignado em folha de paagamento. A título de ilustração aponta-se
a
o
Bancco Postal, fruto
f
da paarceria do Bradesco
B
coom os Corrreios, que realiza opeerações quee
variaam desde a abertura de contas até a concessão de crédito. Ouutras modaalidades dee
concessão de crrédito mediiante atuação do correespondente bancário se
s fazem prresentes naa
vendda de eletroeeletrônicos e nas parcerrias de varejjistas e bancos.
Pela Lei n.º 10.8200, de 17/12//2003 (BRA
ASIL, 2003)), é regulam
mentado o empréstimo
e
o
consiignado com
m descontoo das preestações dirretamente na folha de pagam
mento. Essaa
modaalidade de empréstimo
e
o tem como objetivo offerecer taxaas de juros baixas,
b
em virtude dass
conddições e do
os resultadoos do baixoo risco de inadimplênncia assum
mido pelas instituiçõess
finannceiras, já que o pagam
mento é feitoo diretamentte pela emp
presa.
Antes dee 2003, apenas os servidores púúblicos poddiam fazer empréstimoos e ter ass
presttações descontadas dirretamente na
n folha de pagamentoo. Agora o beneficio é estendidoo
tambbém a trab
balhadores da iniciativ
va privadaa, aposentad
dos e pensionistas do
d Institutoo
Nacional do Segguro Social (INSS).
O negócio emprésstimo conssignado atrrai cada vez
v
mais instituiçõess por umaa
caraccterística caara aos banqqueiros: a baixa
b
inadim
mplência. Após
A
a liberaação do emp
mpréstimo, o
dinheeiro começaa a retornarr em parcelaas mensais. Além da seegurança, a facilidade operacional
o
l
do deesconto em folha tambbém serve de
d chamariz para os banncos, princiipalmente os
o de menorr
portee (TANAAM
MI, 2003).
Na Lei, são estabellecidos limites máxim
mos para dessconto, com
m o objetivvo de evitarr
endivvidamento excessivo. O assalariaado só podee compromeeter com a prestação até
a 30% dee
seu ssalário líquido, desconttadas as con
ntribuições para
p a previidência e o imposto
i
de renda.
o de o emppregado ter outros desscontos na folha, com
mo contribuiição para a
No caso
assocciação profiissional ou mensalidad
m
de de clube, o total das consignaçõ
ões não poderá excederr
40% de seus renndimentos (T
TANAAMII, 2003).
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Operracionaliza
ação de emp
préstimos em
e consign
nação
Como a prospecçãoo é feita porr meio de coonvênios realizados com empresass ou órgãoss
públiicos, as instituições finnanceiras não
n contam,, para atuarr nessa moddalidade, coom grandess
estruuturas. Na hora
h
da conncessão do crédito,
c
os bancos utillizam o próóprio Deparrtamento dee
Recuursos Humaanos. Nas em
mpresas privvadas e em órgão públiicos federaiis, quem fazz esse papell
são aas próprias associações
a
.
Não aussência de convênio com a unnidade de recursos humanos,
h
o com ass
ou
assocciações, oss bancos atuam
a
por meio de promotoress de vendaas terceirizzados - oss
correespondentess bancários -, cabendo--lhes conferrir os dadoss que lhes são
s enviadoos e fazer o
depóósito na contta do funcioonário. Por isso, a estruutura bancárria para atuação nesse segmento é
“enxxuta”.
m é simples para receber o dinheirro de volta.. Em vez dee lidar com
m
A operaçção também
cheqques individuualizados, o banco recebe todo o montante dos
d devedores de cada empresa
e
ouu
órgãoo público. Há,
H ainda, instituições
i
a
com terceiros, contam com
m
financeirass que não atuam
forçaa própria dee vendas, sua rede de ag
gências e poostos de atenndimento (T
TANAAMII, 2003).
A dispennsa de abeertura de conta-corrennte é uma das faciliddades ofereccidas peloss
bancos para a cooncessão doo empréstim
mo consignaado, visto seer por interm
médio do coontrachequee
a
a quitação daas prestações. O recebbimento do empréstim
mo é feito em
m qualquerr
que acontece
banco onde o tomador
t
poossua conta.. O dinheirro é deposittado por meio
m
de doccumento dee
crédiito (DOC).
m
quue leva alguumas empreesas ou insttituições a liberar
l
a cooncessão dee
Outra motivação
emprréstimos coonsignados aos seus fu
uncionários e/ou servid
dores é a oferta
o
de coondições dee
saneaamento dass dívidas pessoais
p
ju
unto a outrras instituiçções de créédito, porqquanto essaa
modaalidade de concessão do emprésstimo não é vinculada a consulttas cadastraais junto a
entiddades de créédito como o Serviço de Proteção ao
a Crédito (SPC)
(
e a Serasa.
Os desdo
obramentos alcançadoss junto ao seetor bancáriio por meio do crédito consignadoo
diverrsificam-se à proporçãão que as empresas vão redesccobrindo quue essa parrceria, bem
m
execuutada, aumentará a fiddelidade de clientes, a força da marca
m
e o faaturamento por clientee
para ambas as partes.
p
oss
A operaçção com o crédito connsignado see mostra vaantajosa parra os três públicos:
bancos, pela garrantia do reecebimento, pois os deescontos accontecem diiretamente na
n folha dee
q podem usufruir doo crédito faccilitado, em
m
pagaamento dos trabalhadorres; os trabaalhadores, que
virtuude da moddalidade de pagamento
o e em razzão de taxaas de juross mais atraeentes; e oss
correespondentess bancários, que são comissionados por coontrato de crédito
c
aproovado pelaa
instittuição finan
nceira, remuunerando, taambém, suas equipes dee vendas.
MET
TODOLOG
GIA
Tipoos de pesqu
uisa
Esta pessquisa é caaracterizadaa como exxploratória porque, em
mbora a teerceirizaçãoo
consttitua tema de grande relevânciaa e conhecimento enttre acadêmiicos e executivos, oss
estuddos que abo
ordam os prrocessos de gestão das equipes dee vendas terceirizadas no
n mercadoo
finannceiro são singulares, especialmeente nos aspectos hum
manos e comerciais. É também
m
descrritiva, porquue visa identificar, descrever e analisar
a
critiicamente ass estratégias utilizadass
para fomentar resultados estratégico
os nos proocessos emp
pregados nas
n terceirizzações dass
n mercadoo financeiro, detalhandoo fatores motivacionai
m
is e os gerenciamentoss
atividdades-fim no
emprregados.
d pesquisaa bibliográffica porquee inclui pesquisa teórrica para a
Trata-se também de
fundaamentação dos temas abordados neste estuddo. A investigação é de
d campo em
m razão dee
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abrannger a apliccação de quuestionários para a coleeta de indicaadores juntoo a quatro bancos.
b
Eé
docuumental, porr utilizar reggulamentos e circularees obtidos juunto ao Bannco Central do Brasil e
à Preevidência So
ocial (INSS
S).
Esse insttrumento é sustentado na definiçãão de “invesstigação doccumental [como a] [...]
realizzada em do
ocumentos conservados
c
s no interioor de órgãoss públicos e privados dde qualquerr
naturreza ou com
m pessoas: registros,
r
an
nais, regulam
mentos, circculares, ofíccios [...]”(V
VERGARA,,
20033, p. 48).
Univverso e amoostra
O univerrso da pesqquisa de cam
mpo é comp
mposto de quuatro bancoos, conveniaados com a
Previidência Soccial e autorizzados a con
nceder emprréstimos connsignados em
e folha de pagamentoo
aos aposentado
a
s e pensionnistas do IN
NSS no Ceará, juntam
mente com
m seis correespondentess
bancários - indiccados peloss bancos - que
q terceirizam a vendaa do emprésstimo consiggnado juntoo
ores internoos, que inttegram a equipe
e
de vendedoress
ao cconsumidor final, 30 colaborado
internnos, e oito angariadorees, participaantes da eqquipe de venndas extern
na dos correespondentess
bancários pesquuisados, todoos estabeleccidos e com
m atuação em
m todo o Esttado do Ceaará.
Como base
b
de daddos para essta pesquisa foi delim
mitada a innvestigação nos dadoss
recollhidos na Previdência Social, em razão da reegulamentaação da conncessão do empréstimo
e
o
consiignado em folha de pagamento para apossentados e pensionistaas do INSS
S pela Leii
n.º100.820, de 17/12/2003, tendo, a partir
p
dessa data, credeenciado atéé então 29 instituiçõess
finannceiras.
o
inforrmações sobbre todas ass
Referidaa instituição pública dissponibiliza, pelo sítio oficial,
instittuições finaanceiras coonveniadas, taxas de juros apliccadas por instituição financeira,,
instruução normaativa e roteeiro técnicoo, que visam esclarecer como fuunciona o empréstimo
e
o
consiignado, além
m de orientaar o públicoo a fazer usoo conscientee do crédito
o.
A escolh
ha desse unniverso foi feita
f
por accessibilidadee, consistind
do na seleçção de “[...]]
elem
mentos pela facilidade
f
d acesso a eles” (VER
de
RGARA, 20003, p. 50), e se justificca em razãoo
de oss bancos peesquisados terceirizarem
t
m atividadees-fim de vendas
v
de em
mpréstimo consignadoo
por m
meio do coorrespondennte bancárioo, como taambém por possuírem agência bancária em
m
Fortaaleza. As demais
d
instiituições fin
nanceiras crredenciadass junto à Previdência Social quee
atuam
m no Estado do Cearáá não possueem agênciaas bancáriass nem na caapital, nem no restantee
do esstado do Ceeará, não connstituindo innteresse parra os objetivvos desta peesquisa.
Em virttude de um
m dos pesquisadores deste estuudo atuar profissionalmente em
m
segm
mento semeelhante, o acesso a essa
e
populaação foi facilitado.
fa
A Tabela 1 indica a
distriibuição da amostra.
a
Tabella 1- Quadro de
d respondentees.
Caargo do Entreevistado
Gerennte de Agênciia
Correespondente Baancário
Colabborador Internno
Artgaariador (vendeedor externo)
Totall entrevistado
Fontee: pesquisa dirreta (2014).

Total de En
ntrevistados
04
06
30
08
48

Seleçção dos sujeitos
mpõem estaa pesquisa foram
f
seleccionados vissando incluuir todos oss
Os sujeittos que com
elem
mentos participantes doo processo de venda de
d empréstiimo consiggnado juntoo ao clientee
final. São sujeittos desta peesquisa gereentes de agêência (emprresa contratante), correespondentess
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bancários (emp
presa contrratada), collaboradoress internos (equipe dee vendas internas)
i
e
angaariadores (eequipe de vendas ex
xternas sem
m vínculo empregattício), totallizando 488
entreevistados.
m contribuiir para umaa análise am
mpliada daa
Visando coletar infformações que possam
comppreensão deeste estudo,, foram estabelecidos os seguintees critérios:: com os gestores doss
bancos, optou-se pelos resppondentes que
q estivessem vinculados profissiionalmente à atividadee
m Fortaleza, e tivessem sob a sua gestão
g
corresspondentes bancários.
de coonsignação, lotados em
minantes paara que os respondente
r
es forneçam
m informaçõões precisass
São critéérios determ
sobree os fatorees motivadoores da terrceirização junto à em
mpresa conntratada; noo caso doss
correespondentess bancários,, buscou-see a indicaçãão dos maiss produtivos junto às instituiçõess
finannceiras que trabalhassem
t
m com equiipes internaas e externass de vendas.
Possibiliitam, ainda, conhecer os
o processos de adminiistração de recursos huumanos nass
emprresas contraatadas nas duas
d
equipes de vendass; com os colaboradorees internos, buscou-se,,
aleattoriamente, obter infoormações de
d todos, não se deeterminando
o nenhum parâmetroo
intenncional para se poderr melhor caracterizar
c
r e comparrar os proocessos da gestão doo
correespondente bancário juunto aos seeus funcionnários; e, por
p último, com os anngariadores,,
estabbeleceram-se, intencionnalmente, os
o mesmoss critérios utilizados
u
p
para
os collaboradoress
internnos, em viirtude de o grupo peertencer a um
u processo avançaddo de terceeirização, a
“quaarteirização””, que tam
mbém constiitui parte relevante
r
para
p
esta pesquisa;
p
deessa formaa
totaliizou-se 48 entrevistado
e
os.
Coleeta de dado
os
Os dadoos sobre terceirização e administrração estrattégica, gestãão do fatorr humano e
merccado financceiro coletaados na pesquisa
p
bibliográfica foram peesquisados em livros,,
perióódicos, teses, dissertações e artigoos científicoos. Em seguuida, fez-see pesquisa documental
d
l
nos sítios
s
do Baanco Centraal do Brasill (Bacen) e do Ministéério da Prev
vidência Soocial (MPS))
para encontrar regulamenntos internoos, leis, innstruções no
ormativas e outros documentos
d
s
publiicados quee contribuííssem paraa a regulaamentação do exercíccio da atiividade dee
correespondente bancário e do produto empréstimoo consignaddo em folhaa de pagameento junto a
instittuições públlicas.
No camppo, a coleta de dados foi
f estruturaada em três momentos. No primeirro, foi feitaa
visitaa ao Bancoo Central doo Brasil em
m busca de informaçõees formais sobre correespondentess
bancários cadastrados juntoo às instituiições financceiras e à Previdência
P
Social paraa conferir e
firmar dadoss sobre entiidades autorrizadas a opperar na moodalidade de
d consignação junto a
confi
aposeentados e pensionistas do INSS.
do momentto iniciou coom a pesquuisa e seleçãão dos banccos conveniaados com a
O segund
Previidência Soccial que posssuíam agênncias bancárrias em Forrtaleza e terceirizavam vendas porr
meioo dos correespondentes bancários,, para form
malizar conv
vite de parrticipar da pesquisa e
marccar visita paara aplicaçãoo de questio
onário.
Para apooio e fundaamentação desta
d
investigação, a técnica
t
adootada para a coleta dee
dadoos foi a aplicação de quuestionárioss. Foram elaborados quuatro questiionários, applicados em
m
quatrro públicos distintos que
q compõeem a amostra selecionnada: questionário I - gerente dee
banco; question
nário II - coorrespondennte bancáriio; questionnário III - colaborador
c
r interno; e
V - angariaadores. Toodos os quuestionárioss acompanhhavam umaa carta dee
questtionário IV
apressentação aoos respondeentes, esclarrecendo quaanto ao objjetivo e finnalidade da pesquisa e
garanntindo o seuu anonimatoo.
O terceiiro momennto destinoou-se aos bancos
b
selecionados para a applicação dee
questtionário I - gerente de
d banco. O questionáário é semiiestruturadoo, dividido em quatroo
blocoos, e os exeemplaresos foram entreegues aos respondente
r
es (gerentes)), que os prreencheram
m
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na prresença do pesquisador. Prevaleceeram questõões com esccala de classsificação de
d Likert dee
taxioonomia som
matória, atribbuindo atituudes favorááveis ou dessfavoráveis ao objeto de
d interessee
(COO
OPER; SCH
HINDLER, 2003).
Esse queestionário fooi desenvolv
vido tendo por base o formulário construído pelo grupoo
de peesquisa sobrre terceirizaação da Uniiversidade Federal
F
do Ceará
C
(UFC
C), operado em projetoo
de pesquisa apllicado ao Conselho
C
N
Nacional
de Desenvolv
vimento Cieentífico e Tecnológico
T
o
Pq).
(CNP
a
doo primeiro questionário
q
o junto aos gerentes dee banco, forram obtidass
Após a aplicação
as inndicações dos dois meelhores corrrespondentees em vendaas de cada agência. Em
E seguida,,
inicioou-se a apliicação do segundo
s
queestionário, ppreenchido pelos correespondentess bancários,,
dividdido em quuatro blocoss. Nos bloccos I e II foram
f
utilizzadas escalaas de menssuração em
m
amosstra de escalas de classificação, co
onforme orieentam Coop
per e Schind
dler (2003).
b
III e IV as escalas apliccadas foram
m as de Likert
L
de cllassificaçãoo
Já nos blocos
somaatória, poiss os questiionamentoss tinham como
c
objettivo produzzir respostaas sobre a
avaliiação das prráticas gerennciais com colaborador
c
res internoss e angariaddores. Esse instrumento
i
o
de cooleta de daddos ajuda o pesquisador a conseguuir dados favvoráveis e desfavoráve
d
eis relativoss
ao obbjeto de inteeresse da peesquisa (CO
OOPER; SCHINDLER 2003).
O terceirro questionnário foi resspondido peelos colaboradores inteernos que ccompõem a
equippe de venddas internass dos correespondentess bancários e encontraa-se divididdo em trêss
blocoos. Nesse questionário
q
o utilizou-see escala dee múltipla escolha,
e
dee soma constante e dee
Likerrt (COOPER
R; SCHIND
DLER, 20033).
O quarto
o e último quuestionário foi responddido pelos angariadores
a
s, vendedorres externoss
autônnomos que compõem a equipe de vendas externas dos
d correspondentes bbancários, e
encontra-se divvidido em três blocoss. A amosttra de classsificação utilizada
u
neesse últimoo
m
criitérios da em
mpregada noo terceiro quuestionário.
questtionário obeedeceu aos mesmos
É imporrtante ressalltar que o questionário
q
o, antes de ser aplicad
do a essa amostra,
a
foii
subm
metido a um
m pré-teste com um gerente
g
de banco, um
m corresponndente banccário e um
m
colabborador inteerno, todoss do segmento bancáriio, porém não
n particippantes desta pesquisa..
Apóss a aplicação dos testess prévios, ajustes foram
m sugeridos e alteraçõess realizadas.
a
dos dados
Trattamento e análise
Os dadoos foram trratados quaantitativa e qualitativaamente paraa melhor atender
a
aoss
propóósitos destte estudo. Segundo Sousa
S
(2005), a conju
unção entre o quantiitativo e o
qualiitativo no trratamento dos
d dados é usual nas ciências socciais aplicaadas, na quaal a escolhaa
dessee modelo see justifica peela possibiliidade de se utilizar as duas
d
abordaagens.
A análisse das inforrmações esttabelece priimeiramentte a soma quantitativa
q
a dos dadoss
apressentados peelos responndentes nos quatro questionário
q
os aplicado
os. Em segguida, apóss
tabullados os daados, as innformações são qualitaativamente mensuradaas e compaaradas paraa
confi
firmação dee sim ou de
d não, deepois de confrontadoss os dadoss. Esse proocedimentoo
denoomina-se triaangulação intramétodoo e é instrum
mento indicaado por Sou
usa (2005).
Limiitação do método
m
Vale ressaltar que a metodollogia escollhida resulttou em alg
gumas dificuldades e
limittações quan
nto à coleta e ao tratam
mento dos dados,
d
limitaando a seleeção dos enttrevistados,,
haja vista a imppossibilidadde de serem
m entrevistaados todos os elementtos envolviidos com o
n possuíreem agênciass em Fortaleeza.
assunnto em virtuude de algunns bancos não
Outro faator limitaddor relacionna-se à diistribuição espacial dos
d
angariaadores, quee
trabaalham em caampo e não se encontraam frequenttemente preesentes nos ambientes de
d trabalho..
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Porém
m, mesmo diante das limitações
l
referenciada
r
as, considerra-se o métoodo empreggado o maiss
aproppriado para se alcançarr os objetivoos da pesquisa.
ANÁ
ÁLISE DOS
S DADOS
Esta seçção inclui uma
u
apresenntação das empresas estudadas e a análise dos dadoss
recollhidos em campo.
Perfi
fil das instittuições finaanceiras (em
mpresa con
ntratada)
Das quattro instituiçções financeeiras pesquisadas, três têm
t
origem
m no Brasil, sendo duass
no estado do Ceará,
C
com 67 e 63 annos de existtência, resp
pectivamentte, enquantoo a terceiraa
a
de exxistência, e a quarta é
instittuição proccede do esttado de Miinas Gerais, com 41 anos
consoorciação fraanco-italianna, com 95 anos
a
de exisstência.
Os quatrro bancos peesquisados atuam
a
nacioonalmente e possuem, cada um, um
ma filial noo
Cearrá, localizad
da na cidadee de Fortaleeza, 50% daas quais com
m até 10 funncionários e 50%, com
m
até 20
2 funcionáários por agência.
a
Toodos os banncos pesqu
uisados com
mercializam o produtoo
emprréstimo connsignado noo INSS, noo Governo do Estado,, nas prefeiituras muniicipais, nass
câmaaras municiipais, e 75% deles am
mpliam esssa comerciaalização parra empresaas privadas,,
procuuradorias, trribunais e Governo
G
Fed
deral.
Os banccos são os responsáveis pela abbertura do credenciam
mento juntoo a órgãoss
averbbadores parra, em seguuida, dispon
nibilizarem o produto para vendaa aos correespondentess
bancários. Denttre os corresspondentes bancários pesquisados
p
s, 33% são conveniadoos com trêss
bancos, enquantto os demais são credennciados de um
u até cincco bancos. Esse
E dado certifica quee
contrratos de excclusividade não caracteerizam esse setor.
Perfi
fil das emprresas dos coorrespondeentes bancáários (emprresa contraatante)
Conform
me classificaação das em
mpresas corrrespondentees bancárias pesquisadaas, 83% sãoo
consiideradas miicroempresaas, por apreesentarem até
a R$ 1.2000.000,00 (u
um milhão e duzentoss
mil rreais) de reeceita operracional bruuta anual; 83%
8
têm cinco
c
anos de existênccia; e 83%
%
encontram-se atuando
a
peelo períod
do compreeendido enttre dois a cinco anos
a
comoo
O
que
q a data de
d sua constituição coiincide com o tempo dee
correespondente bancário. Observa-se
atuaçção na área de financiaamentos, do
onde se concclui que a maioria
m
das empresas pesquisadas
p
s
foi coonstituída para
p atuar naa consignaçção.
Todas ass empresas pesquisadaas comerciaalizam emprréstimo connsignado noo INSS, noo
Goveerno Federral, em asssociações e sindicatoss, e 66% apresentam
m uma méddia de dezz
colabboradores innternos e anngariadores..
Perfi
fil dos colab
boradores internos
i
en
ntrevistadoss
A força de venda direta oco
orre quandoo a empressa utiliza com
c
exclussividade oss
venddedores próp
prios, que deverão
d
visittar diretameente os seuss clientes (C
COBRA, 19994).
Nesta peesquisa, foi adotada esssa definiçãoo para designnar os colab
boradores innternos quee
comppõem a equipe de venddas internas do correspoondente banncário.
mento dos colaborador
c
res internoss pesquisados predomiina o sexo masculino,,
No segm
com faixa etáriaa entre 25 e 30 anos, portanto, pessoas
p
com
m pouca exxperiência profissional,
p
,
s primeiro
o emprego com expeeriência em
m
sendoo esse, parra a maioriia dos pesqquisados, seu
venddas. O grau de instruçãoo predomin
nante entre os
o respondeentes é o enssino médio completo e
o unniversitário incompletoo, na mesma proporcioonalidade. Percebe-se,
P
então, quee o grau dee
instruução não constitui
c
préé-requisito para admisssão nesse setor, em virtude de a pesquisaa
identtificar colabboradores innternos com
m muito tem
mpo de expperiência na função de vendedorr
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(colaaborador intterno e angaariadores) no
n segmentoo consignad
do com o fu
undamental completo e
o méédio incomp
pleto.
Perfi
fil dos anga
ariadores en
ntrevistadoos
A força de
d venda inndireta é opeerada quanddo a empresa utiliza os vendedores dos seuss
repreesentantes ou
o distribuuidores, ou,, ainda, oss chamadoss vendedorres autônom
mos, assim
m
consiiderados aq
queles sem vínculo
v
trabbalhista com
m a empresa (COBRA, 1994).
Nesta pessquisa, foi aadotada essaa definição para nominnar os angarriadores quee compõem
m
a eqquipe de veendas exterrnas do correspondentte bancário
o sem víncculo empreggatício. Oss
angaariadores resspondentes são predom
minantemennte do sexo
o masculinoo e são de faixa
f
etáriaa
superrior à em quue se enconntram os collaboradoress internos: 37%
3
têm idaade entre 41 a 50 anoss
e 877% concluírram o ensiino médio. É interesssante salien
ntar que, entre
e
os resspondentes,,
someente um ang
gariador tem
m escolaridaade média inncompleta.
Prim
meiro objetiivo específiico
Constatouu-se que ass organizaçõões financeiiras terceiriizam atividaades-fim paara permitirr
maioor amplitudee de mercaddo a custoss menores como
c
estratégias de crescimento; e 28% doss
gerenntes são motivados
m
c
com
a terceirização ppela margem
m, fundingg, descentraalização dee
pontoos de vendaas.
A análisee confirma que a terceeirização é estratégia geradora
g
dee ganhos em
mpresariais,,
resulltando em incremento na produttividade e eem ganhos de compeetitividade mediante
m
o
repassse de ativid
dades para empresas
e
esspecialistas naquilo quee fazem.
Segu
undo objetiivo específicco
Verificouu-se que 32%
3
dos gerentes
g
daas instituições financeiras condduzem seuss
proceessos de seeleção de parceiros
p
em
m função da
d experiên
ncia da em
mpresa contrratada paraa
operaacionalizar a comerciialização de
d empréstiimos consiggnados; e ainda, quee 25% doss
gerenntes conduzzem também
m esse proceesso de seleeção consideerando a esttrutura físicca e o apoioo
operaacional disp
ponível das empresas contratadas (Quadro
(
1)..
Quadrro 1 – Critérioos para a seleçção de parceiro
os.
Critérios para Escolhaa do Corresp
pondente Ban
ncário pelo Ba
anco
A

A experiêência em operrações de emppréstimos conssignados.

9

32,1%

B

Foco excclusivo do neggócio na consignação.

5

17,9%

C

A qualiddade do relaciionamento comercial e pollítico do correespondente naa
localidadde.

1

3,6%

D

A indicaçção de outros parceiros.

3

10,7%

E

O aproveeitamento de ex-funcionário
e
os do banco.

2

7,1%

F

A estrutu
ura física e apooio operacionaal disponível.

7

25,0%

1
28

3,6%
100,0%

G
Logísticaa do corresponndente.
Totaal
Fontee: pesquisa dirreta (2014).

Nesse segmento,
s
a
além
de seerem seguiidos os criitérios de análise caddastral dass
emprresas, consstitui pré-reequisito paara o alcannce de ressultados poositivos a experiência
e
a
comeercial anteriior do parceeiro no merccado financeiro e o apo
oio operacioonal.
Outra reealidade coonstatada é que as organizaçõees financeiiras não dispõem
d
dee
parâm
metro para gerenciam
mento das equipes
e
de vendas terrceirizadas. Porém, ficcou clara a
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existtência de crritérios de controle
c
de gestão baseeados em qualidade,
q
q
quantidade
e riscos dass
operaações; ou seeja, os contrroles de gesstão são basseados excluusivamente nos resultados obtidoss
de cuurto prazo.
Tercceiro objetivo específicco
Verificouu-se que as empresas contratadas
c
não estabellecem perfis de compeetência paraa
orienntar a conttratação dee pessoal para
p
as eqquipes de vendas.
v
Deesse modo,, 83% doss
correespondentess conduzem
m as contrataações de pesssoal da em
mpresa; 100%
% dos correespondentess
afirm
mam que, às
à vezes, contratam por indicação de ou
utros colabooradores; e 56% doss
colabboradores internos afirrmam que a contrataçção de pessoal é feitaa pelo propprietário daa
emprresa. Vale taambém resssaltar que oss bancos nãão interferem
m nos proceessos de conntratação dee
colabboradores e angariadorres.
m práticass
Mais addiante, perccebe-se quue as emppresas contratadas nãão possuem
motivvacionais e de climaa organizaccional, nãoo avaliam o desempeenho para orientar o
desennvolvimento profissionnal e o deesligamento dos integrrantes das equipes dee vendas, e
tambbém não dettêm práticass consolidadas para o desligamennto dos integ
grantes das equipes dee
venddas.
d correspoondentes affirmam quee
Com relaação à remuuneração, percebeu-se que 67% dos
remuuneram o coolaborador com salário fixo maiss comissão e angariaddores são reemuneradoss
caso a caso; 70
0% dos colaboradores afirmam que
q a empresa paga comissão soobre vendass
0% dos anggariadores afirmam
a
quee a empresaa sempre negocia caso a caso suass
indivviduais; e 50
comiissões.
CON
NSIDERAÇ
ÇÕES FINA
AIS
O processso de terceeirização daas equipes de
d vendas por
p intermédio do corrrespondentee
bancário (emprresa contraatada) é um
ma condiçção estabelecida em todas as instituiçõess
finannceiras no segmento consignadoo. Um doss elementoss motivadoores que leevam essass
instittuições finaanceiras a terceirizar
t
t
toda
a forçça de vendaa é a rentaabilidade geerada nessee
modeelo de atuaçção, seguidaa da simpliccidade exigiida pela opeeração. Connsiderando-se que umaa
das pprincipais atividades
a
d mercadoo financeiroo nas instittuições de crédito
do
c
é a de venderr
dinheeiro, caractteriza-se coomo uma terceirizaçãão da ativiidade-fim do
d negócioo principal,,
cabenndo às insstituições financeiras
f
(empresa contratantee) a análisse e confeerência doss
proceessos de créédito e liberração do reccurso financceiro.
Constatoou-se que as
a decisões sobre terceeirização dee vendas noo segmentoo financeiroo
consiignado é fator consoolidado poor dois mootivos prin
ncipais: garrantia do retorno daa
rentaabilidade do
o capital em
mpregado e simplicidaade operaciional que envolve
e
o processo
p
dee
vendda. Esse cennário de sim
mples operaacionalidadee contribui para a fraggilidade da gestão dass
pessooas envolviidas pelo principal
p
in
nvestidor deesse contexxto - a insttituição finaanceira. Oss
princcípios básicos da gestãão encontram
m-se ausenttes dos proccessos que derivam daa instituiçãoo
finannceira para o corresponndente banccário e destte para sua equipe de vendas, collaboradoress
internnos e, de foorma mais crítica, da geestão dos anngariadores..
A fragiliidade que envolve as relações
r
de venda é ev
videnciada nos
n riscos de
d fraudes e
mau atendimentto ao únicoo pagador de
d toda esssa cadeia dee prestaçãoo de serviçoo, o clientee
mpréstimo consignado,
c
que recebe o dinheirro da instittuição de ccrédito sem
m
tomaador do em
mesm
mo ter contaato com nennhum de seu
us funcionárrios.
Conclui--se, então, que a ausêência de práticas gerennciais e dee gestão das empresass
contrratadas (corrrespondenttes bancárioos) vem a coomprometerr valores huumanos quee interferem
m
estraategicamentee em resultaados financeeiros.
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