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A  CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL  tem  por  missão,  como  instituição  pública,  promover  o 

desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável para o povo brasileiro. Por isso, renova 

o compromisso de contribuir e apoiar as iniciativas do Pacto Global das Nações Unidas por meio de 

práticas de negócio e relacionamentos que contribuam no estabelecimento de relações sociais, de 

trabalho, produção e consumo mais justas e responsáveis. Acreditamos que dessa forma, estamos 

dando passos importantes na construção de uma sociedade mais solidária e fraterna. Reforçamos 

nesta oportunidade, o empenho do Estado brasileiro em dar efetividade às estruturas de governança 

internacionais  legitimamente  reconhecidas  e,  sendo  assim,  apresentamos  as  principais  ações 

efetuadas no exercício de 2009, nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente 

e combate à corrupção.

Maria Fernanda Ramos Coelho

Presidenta

Direitos Humanos

Princípio 1: Apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente 

Fortalecimento das questões de direitos humanos 

Para maximizar a qualidade do relacionamento dos empregados no ambiente interno e externo, a 

CAIXA  dedica-lhes  horas  de  treinamentos  em  cursos  que  contemplam  as  questões  de  direitos 

humanos. Em 2009, o desempenho em treinamento com essa finalidade pode ser verificado na tabela 

seguinte:

Curso Qtde Participações Carga Horária Total de Horas
LIBRAS 2.089 60 125.340
Direitos do Consumidor 31.877 6 191.262
Indicadores de RSE* 10.569 15 158.535
Conhecendo RSE* 8.654 15 129.810
Auditoria Ambiental 3.295 40 131.800
Total 56.484 136 736.747

*RSE – Responsabilidade Social Empresarial

A Média de horas de treinamento no ano, por empregado e categorias funcionais, foi a seguinte:

Tipo Cargo Comissionado Nº. empregados x 
cursos realizados

Cursos feitos 
por empregados 
x carga horária

Quantidade de 
empregados por 

tipo de cargo

Média de horas 
de treinamento 
por empregado 

Chefia/Gerência 166.684 1.839.448 15.573 118,12
Assessoramento 44.722 447.044 4.270 104,69
Especializada 96.776 947.961 11.038 85,88
Serviços  Gerais. 246 2.026 33 61,39



Assessoria. Esp./Estrat. 170 1.913 34 56,26
Téc. Nível. Médio 46.586 463.265 5.244 88,34
Téc. Nível. Superior 93.751 987.976 11.766 83,97
Emp. sem Cargo Comissão 351.186 3.845.404 33.483 114,85
Total 800.121 8.535.038 81.441 89,18

Segurança e Saúde Ocupacional

Visando à prevenção de acidentes e doenças, à preservação da vida e à promoção da saúde do(a) 

empregado(a),  são  promovidos  debates  e  ações  por  meio  das  CIPA  –  Comissão  Interna  de 

Prevenção de Acidentes – e do GT – Grupo de Trabalho de Saúde, com representantes da empresa 

e dos trabalhadores, instituído por meio de Acordo Coletivo de Trabalho.

Atualmente,  existem  cerca  de  80  CIPA  que  representam  100%  dos  empregados.  Nos 

estabelecimentos que possuem menos de 100 empregados, um deles é eleito como representante de 

CIPA, responsável pelas atribuições dessa comissão. 

Programa voltado ao Estilo de Vida 

O Programa Qualidade de Vida CAIXA tem como missão promover a valorização das pessoas e o 

estímulo  à  adoção  de  um estilo  de  vida  saudável,  gerando  ambiente  de  trabalho  harmonioso  e 

produtivo, com reflexos na sociedade.

Por meio do programa são realizados convênios com instituições promotoras de atividade física, 

custeio  para  tratamento  antitabagista,  programa  para  orientação  nutricional,  ginástica  laboral  e 

campanha de vacinação contra gripe.

No âmbito da segurança no trabalho, a CAIXA instituiu os SESMT – Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,  PCMSO – Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional, PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e a Brigada Voluntária 

contra Incêndio.

Por força de lei ou por acordos formais com sindicatos foram estabelecidos:

 Programa de assistência à saúde – Plano de Saúde denominado “Saúde CAIXA”; auxílio-doença; 

adicional de insalubridade e de periculosidade; 

 Procedimentos de assistência, em caso de assalto e sequestro; 

 Licença para tratamento de saúde;  

 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

 Comunicação de acidentes de trabalho;

 Intervalo para descanso, para empregados que trabalham com atividades operacionais repetitivas. 

 PRO - Programa de Reabilitação Ocupacional, para empregados em retorno ao trabalho. 



Relacionamento com o Cliente

Ouvidoria Externa

Trabalhando para sanar os motivos mais reclamados nos canais de atendimento, a Ouvidoria auxilia 

a CAIXA na melhoria de seus produtos, serviços e processos, propiciando atendimento de qualidade 

e  configurando-se em importante aliada da empresa para o cumprimento das disposições legais 

referentes à defesa do consumidor.

Uma  das  atribuições  da  Ouvidoria  é  propor  medidas  corretivas  ou  de  aprimoramento  de 

procedimentos  e  rotinas  às  áreas  gestoras  com base  na  análise  das  reclamações recebidas.  A 

Ouvidoria apresentou, desde 2008, 146 proposições de melhorias.

A Central de Atendimento da Ouvidoria funciona das 8h às 18h, horário de Brasília, em dias úteis, 

pelo  telefone 0800 725 7474.  A Ouvidoria  também disponibiliza formulário de acesso no site da 

CAIXA, por meio do endereço www.caixa.gov.br.  

A média de resposta às ocorrências é de 16 dias (tempo menor do que o exigido pela Resolução 

CMN 3.477/07, que é de 30 dias) e o índice de resolubilidade é de 90%. 

A Ouvidoria realiza pesquisa de satisfação semanal com cerca de 30% dos clientes que tiveram suas 

demandas finalizadas na semana anterior à pesquisa. Em novembro, o resultado foi de que 70% dos 

entrevistados reconhecem o ótimo/bom atendimento prestado pela Ouvidoria da CAIXA.

Com o objetivo de buscar constantemente a melhoria no atendimento prestado por suas unidades, a 

CAIXA também utiliza os dados da Ouvidoria em seu Sistema de Avaliação de Desempenho. As 

unidades são sinalizadas positiva ou negativamente nos quesitos da Ouvidoria de acordo com o 

atendimento prestado, como tempestividade e qualidade dos subsídios encaminhados para solução 

definitiva da demanda.

Em 2009, as Superintendências Regionais mantiveram média mensal de 99,6% de aproveitamento na 

Avaliação de Desempenho. As Superintendências Nacionais também apresentaram bons resultados, 

com média de aproveitamento de 98,7%.

As Superintendências Regionais são responsáveis pela gestão regional dos negócios da CAIXA e da 

Rede de Ponto-de-Venda, no âmbito da região em que operam, sob a coordenação da estrutura 

central e as Superintendências Nacionais são responsáveis pela proposição de políticas, diretrizes, 

estratégias e gestão que viabilizem os negócios da CAIXA.

Ouvidoria Interna

Exclusivo  para  o  público  interno,  o  canal  acolhe,  registra  e  responde  a  todas  as  reclamações, 

sugestões, críticas, denúncias e elogios apresentados pelos empregados da CAIXA. É um valioso 

instrumento  em  favor  da  integração  profissional  e  da  contribuição  individual  para  o  sucesso 

corporativo, pilares do modelo de gestão participativa vigente na instituição.

As manifestações são utilizadas para a melhoria dos processos internos e para o aperfeiçoamento 

dos produtos e serviços oferecidos aos clientes e à sociedade. 

http://www.caixa.gov.br/


Fomento à inclusão social

Documentação Civil Básica 

Para possibilitar a ampliação do exercício da cidadania de milhares de brasileiros de comunidades 

carentes, a CAIXA emite gratuitamente o documento CPF (Cadastro de Pessoas Físicas da Receita 

Federal),  dando-lhes acesso a diversos serviços para o qual a apresentação desse documento é 

imprescindível e exigida, inclusive aos benefícios sociais do Governo Federal.

A tabela seguinte apresenta os principais eventos nos quais foram emitidos e/ou regularizados CPF 

gratuitamente, em 2009:

Evento Quantidade de 
Emissões/regularização Público-Alvo

Ação Global – Parceria Rede Globo/SESI e apoio 
da CAIXA 11.957 Comunidades carentes

Semana da Mulher/Dia Internacional da Mulher 85.894 Mulheres de baixa renda
Programa Nacional de Documentação da Mulher 
Trabalhadora Rural (PNDTR) – Parceira CAIXA e 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

51.611 Mulher trabalhadora rural

Ações de Iniciativa da CAIXA 10.554

Comunidades  indígenas, 
quilombolas, de catadores 
de  material  reciclável  e 
resíduos sólidos

Programa CAIXA ODM 

Instituído em 2006, o Programa CAIXA ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – tem o 

desafio  de  implantar  e  apoiar  projetos  sociais  em comunidades  brasileiras,  com os  seguintes  o 

objetivos:

 Fomentar o desenvolvimento local sustentável; 

 Contribuir para a inclusão social e para a promoção da cidadania;

 Promover  o  desenvolvimento,  o  fortalecimento,  a  valorização  do  capital  social,  dos 

empreendedores, das competências criativas e das lideranças, no âmbito das comunidades; 

 Estabelecer  parcerias com organizações da sociedade civil, empresas, universidades, entidades 

públicas, redes e movimentos sociais com o objetivo de somar esforços e encaminhar soluções às 

demandas das comunidades; 

 Contribuir  para  que  o  Brasil  alcance  os  Objetivos  de  Desenvolvimento  do  Milênio  e  os 

compromissos do Pacto Global/ONU. 

O foco de atuação do Programa são as pessoas de comunidades de baixa renda, em especial as que 

atendam  aos  critérios  de  inclusão  do  Programa  Bolsa  Família,  populações  em  situação  de 

vulnerabilidade social como os catadores de material reciclável, os indígenas, os quilombolas e os 

artesãos.

Os projetos nas comunidades são viabilizados por meio do envolvimento espontâneo de mais de 

1200  empregados,  de  patrocínio  financeiro,  suporte  logístico  e  transferência  de  competências 



técnicas de gestão para viabilizar o desenvolvimento do projeto local. De 2006 a 2009 foram feitos os 

seguintes aportes:

Origem/Tipo do Recurso Valor em Mil R$
Recurso privado CAIXA     1.721
Programas Públicos Habitação Social 140.000 
Investimento de parceiros        600
Total 142.321

Os investimentos diretos e indiretos resultam na capacitação profissional, melhoria das condições de 

habitação,  construção/melhoria  de  espaços  comunitários,  acesso  à  documentação  civil  –  CPF, 

organização de bibliotecas comunitárias, doação de alimentos, livros e itens de vestuário, inclusão 

digital e bancária, formalização de cooperativas e associações, estruturação de atividades em regime 

de economia solidária, entre outros.

A informalidade das organizações comunitárias dificulta a realização do Programa nas comunidades, 

impedindo o acesso a recursos públicos como o investimento disponibilizado pela CAIXA. 

Para mitigar os problemas, o Programa investe na formalização legal de entidades comunitárias que 

representam os interesses coletivos e organizam formas de economia solidária.

Para  equalizar  as  deficiências  institucionais  do  Programa,  fortalecer,  aprimorar  as  práticas  do 

programa  e  sistematizar  uma  metodologia  de  seleção  e  implementação  de  projetos  sociais  nas 

comunidades de baixa renda, a CAIXA assinou em novembro deste ano o Acordo de Cooperação 

Técnica tripartite com o PNUD e o Ministério das Relações Exteriores.

São mais de 163 mil pessoas beneficiadas com o programa por meio de ações estruturantes que 

impactam positivamente os eixos social, econômico e ambiental, transformando a realidade social das 

famílias:

Ação Quantidade de Beneficiados
Capacitação Profissional 15.000
Doação de Roupas 90.000
Doação de Material Escolar 25.000
Doação de Alimentos 15.000
Capacitação – Inclusão Digital 2.700
Operações de crédito 600
Acesso/melhoria da habitação 4.000
Programa Bolsa Família 5.000
Cadastro Gratuito no CPF 4.900
Empregados que atuam no Programa 1.200
Total 163.400

As Loterias da CAIXA e os Repasses Sociais

Além de alimentar os sonhos de milhões de brasileiros, as Loterias Federais constituem  fonte segura 

e constante de arrecadação de recursos que são revertidos para programas sociais  do Governo 

Federal e para entidades não-governamentais.



De 2003 ao primeiro semestre de 2009, foram repassados pela CAIXA mais de R$ 15 bilhões para os 

beneficiários  legais  das  loterias,  incluindo  o  percentual  destinado  ao  Imposto  de  Renda  sobre 

prêmios, para uma arrecadação em torno de R$ 30 bilhões, conforme se apresentam a seguir:

REPASSE SOCIAL - 2003 a 2009 (Valores em R$ mil)
  

Área Beneficiário 
Legal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(1° Sem) TOTAL

ESPORTE

Ministério do 
Esporte 149.030 176.565 184.975 178.533 219.047 241.100 134.475 1.283.674

Clubes de Futebol 6.786 5.769 7.361 6.842 7.091 33.141 16.790 83.780
Ministério do 
Esporte - Direitos 
Prescritos dos 
Clubes

0 0 13.788 829 162 133 37 14.950

Comitê Olímpico 
Brasileiro - COB 57.786 68.778 70.897 69.053 84.669 93.822 52.348 497.353

Comitê 
Paraolímpico 
Brasileiro - CPB

10.383 12.337 12.643 12.473 15.373 16.839 9.738 89.186

SUBTOTAL 223.983 263.449 289.616 267.680 326.291 385.036 212.887 1.968.943
          

EDUCAÇÃO

Fundo de 
Investimento do 
Estudante 
Superior - FIES 

749.500 299.236 309.173 298.676 369.333 401.041 226.344 2.153.302

Prêmios 
Prescritos 
(repassados aos 
FIES)

75.880 77.151 79.296 80.893 111.779 111.220 60.286 596.006

SUBTOTAL 325.380 376.387 388.469 379.569 480.612 512.261 286.630 2.749.308
          

CULTURA Fundo Nacional 
da Cultura - FNC 101.598 120.831 125.113 121.441 148.892 161.317 90.561 869.753

SEGURANÇA
Fundo 
Penitenciário 
Nacional - 
FUNPEN

106.494 126.633 131.127 127.229 155.971 172.361 96.730 916.546

SAÚDE Fundo Nacional 
da Saúde - FNS 0 0 0 0 0 3.379 1.817 5.196

SEGURIDADE Seguridade Social 602.555 719.180 743.493 719.965 885.079 960.771 541.700 5.172.742

OUTROS
Testes Especiais 
(APAE, Cruz 
Vermelha)

253 267 270 343 307 436 198 2.074

RECEITA 
FEDERAL Imposto de Renda 451.982 479.573 508.310 463.461 568.910 618.638 332.632 3.423.507

  

Total Repassado 1.812.245 2.086.320 2.186.398 2.079.688 2.566.603 2.814.199 1.563.155 15.108.06
8

          

Total Arrecadado 3.544.544 4.214.789 4.362.749 4.234.617 5.191.108 5.736.884 3.219.560 30.504.25
2

Também  merece  destaque  o  apoio  das  Loterias  CAIXA  ao  esporte  paraolímpico,  iniciativa  que 

representou um divisor de águas na história do Paradesporto Brasileiro, na medida em que propiciou 

grande visibilidade e reconhecimento, em âmbito nacional e internacional a essa atividade.

Desde 2004, quando foi firmado contrato de patrocínio com o Comitê Paraolímpico Brasileiro, até o 

encerramento do ano de 2009, já foram destinados R$ 28 milhões para a preparação de nossos para-

atletas.  Os  resultados  não  poderiam  ser  melhores:  o  Brasil  subiu  da  21ª  colocação  nas 

Paraolimpíadas de Sidney/2000,  para a  14ª  posição em Atenas/2004 e para a  9ª  colocação em 

Pequim/2008, de onde nossos atletas trouxeram na sua bagagem 47 medalhas, sendo 16 de ouro, 14 

de prata e 17 de bronze, apresentando um desempenho inédito.



O apoio crescente  das Loterias CAIXA ao esporte  paraolímpico contribuiu principalmente para a 

inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência.  No  âmbito  profissional  do  desporto  o  investimento 

proporcionou o desenvolvimento qualitativo dos atletas, reforçando a vocação social das Loterias.

Os recursos gerados pelas Loterias Federais têm possibilitado ainda o aumento do número de alunos 

atendidos pelo FIES (Programa de Financiamento Estudantil)  e a construção de novos presídios 

federais, dentre outras ações fundamentais para a sociedade brasileira.

Loteria Ajuda a Encontrar Crianças e Adolescentes Desaparecidos

Por  meio  dos  bilhetes  da  Loteria  Federal  são  divulgadas  fotos  de  crianças  e  adolescentes 

desaparecidos, como forma de ajudar os interessados a encontrá-los. 

As fotos são recebidas da Secretaria de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério da Justiça, sendo 

divulgada uma relação de dez crianças mensalmente, em uma extração específica da Loteria Federal 

desde o ano de 2004.

A ampla capilaridade da Rede Lotérica, quantidade de revendedores ambulantes e fixos de bilhetes 

da  Loteria  Federal  divulgando  a  ação  a  mais  de  3.500  municípios  do  Brasil  e  o  aumento  da 

quantidade de bilhetes são fatores preponderantes para o aumento da quantidade de pessoas que 

têm conhecimento das crianças desaparecidas.

Estágio para Indígenas

A CAIXA celebrou em novembro/2008, Protocolo de Intenções com a União, esta representada por 

meio da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), com a finalidade de ofertar 300 vagas de estágio para 

estudantes indígenas de ensino médio e/ou ensino superior. Já foram preenchidas, até o final deste 

ano, 101 vagas,  tendo o protocolo vigência até novembro/2010, podendo ser renovado mediante 

Termo Aditivo.

Princípio 2: Assegurar-se de sua não-participação em violações desses direitos 

Código de Ética

O  Código  expressa  o  sentimento  ético  dos  dirigentes  e  empregados  da  CAIXA,  externado  em 

pesquisa interna, que validou os valores contemplados a seguir:

Respeito

As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo 

bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos  todas  as  atitudes  de  preconceitos  relacionadas à  origem,  raça,  gênero,  cor,  idade, 

religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de 

informações  corretas,  cumprimento  dos  prazos  acordados  e  oferecimento  de  alternativa  para 

satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.



Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a 

determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que 

diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem 

como a preservação do meio ambiente.

Honestidade

No  exercício  profissional,  os  interesses  da  CAIXA  estão  em  1º  lugar  nas  mentes  dos  nossos 

empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma 

a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que 

administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito 

de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

Condenamos  a  solicitação  de  doações,  contribuições  de  bens  materiais  ou  valores  a  parceiros 

comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

Compromisso

Os dirigentes,  empregados  e  parceiros  da  CAIXA  estão  comprometidos  com a  uniformidade  de 

procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

Temos compromisso  permanente  com o  cumprimento  das  leis,  das  normas e  dos  regulamentos 

internos e externos que regem a nossa Instituição.

Pautamos  nosso  relacionamento  com  clientes,  fornecedores,  correspondentes,  coligadas, 

controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de 

Ética.

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as 

expectativas dos nossos clientes.

Prestamos  orientações  e  informações  corretas  aos  nossos  clientes  para  que  tomem  decisões 

conscientes em seus negócios.

Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a 

qualidade de vida dos que nele convivem.

Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do 

povo brasileiro.



Transparência

As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e 

na adoção de critérios técnicos.

Como empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, 

dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime 

na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito 

cumprimento dos normativos aos quais estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e 

do conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas 

aos negócios e às decisões corporativas.

Responsabilidade

Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a 

CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer 

dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, 

equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos 

negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida 

depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos  proteção  contra  qualquer  forma  de  represália  ou  discriminação  profissional  a  quem 

denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

Comissão de Ética da CAIXA

As violações ao Código de Ética são sujeitas à apreciação da Comissão de Ética, órgão autônomo de 

caráter  deliberativo,  com  a  finalidade  de  orientar,  aconselhar,  e  atuar  na  gestão  sobre  a  ética 

profissional  dos dirigentes e  empregados da CAIXA,  e  no tratamento com as  pessoas e  com o 

patrimônio público.

Cabe, ainda, à Comissão deliberar sobre condutas antiéticas e sobre transgressões das normas da 

CAIXA levadas ao seu conhecimento.

A Comissão é formada por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre os empregados 

do quadro permanente, e designados pela Presidenta da CAIXA, sendo um deles indicado como 

Presidente. 



Relações de Trabalho

Princípio 3: Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação 

coletiva 

Desde 2003, CAIXA adota o princípio de negociação permanente com seus empregados. Havendo 

interesse das partes em abordar assuntos relativos à categoria, os canais de diálogo estão sempre 

abertos para além da data-base. 

Por acordo coletivo de trabalho,  é assegurada ao empregado a liberdade de sindicalização, bem 

como a disponibilidade remunerada de colaboradores investidos de mandato sindical, preservando-

lhes todos os direitos e vantagens trabalhistas. Os empregados da CAIXA são livres para eleger seus 

delegados sindicais respeitados os critérios de proporcionalidade: um delegado para cada grupo de 

100 colaboradores até o limite de cinco delegados para grupos acima de 401 colaboradores.

Princípio 4: Apoiar a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

Postura diante do Trabalho Escravo ou Análogo

A CAIXA orienta a todos os seus gestores a interrupção de relações de negócios com pessoas físicas 

e/ou jurídicas que figurem na lista do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como participantantes 

de trabalho escravo ou análogo.

A CAIXA adotou um sistema que possibilita a consulta de nomes de clientes na referida lista e além 

disso é dada ciência aos fornecedores sobre a postura da CAIXA acerca desse tema.

Tratamento do tema jovens em situação de risco, vulneráveis à exploração sexual

Em parceria com o SESI (Serviço Social da Indústria), nas cidades de Fortaleza e Recife, a CAIXA 

contratou 31 jovens aprendizes advindos do Projeto ViraVida,  em iniciativa ao enfrentamento da 

exploração sexual de jovens e adolescentes brasileiros. 

O  ViraVida  é  um  projeto-piloto  idealizado  pelo  Conselho  Nacional  do  SESI  para  reintegrar 

adolescentes e jovens à sociedade. A iniciativa atende a jovens em situação de risco, vulneráveis à 

exploração sexual com idade entre 16 e 21 anos, oferecendo reforço de escolaridade e capacitação 

profissional por meio das entidades do Sistema S, a fim de garantir oportunidades de trabalho digno. 

O  pograma  também  prevê  benefícios  como  bolsa-auxílio  e  vale-transporte.  Foi  implantado  em 

Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Pará, totalizando 400 jovens atendidos.

Após a conclusão do curso oferecido pelo SESI, a CAIXA, em continuidade a essa ação, destina 

metade das vagas do Programa Jovem Aprendiz, nas capitais dos referidos Estados, para os jovens 

provenientes do ViraVida. 

Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado o conjunto de onze contribuições de interesse de 

categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição Brasileira, são elas:

 SENAR   - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAR


 SENAC   - Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio 

 SESC   - Serviço Social do Comércio 

 DPC   - Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha

 SENAI   - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

 SESI   - Serviço Social da Indústria 

 SEST   - Serviço Social de Transporte 

 SENAT   - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

 INCRA   - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

 SEBRAE   - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

 Fundo Aeroviário   - Fundo Vinculado ao Ministério da Aeronáutica 

As contribuições referidas neste parágrafo são prevista pela Constituição Federal do Brasil, artigo 

149, e instituídas exclusivamente pela União, a saber:

 (i) contribuições sociais 
(ii) contribuição de intervenção no domínio econômico 
(iii) contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas 

A partir desta última hipótese de incidência é que tem a base legal para a existência de um conjunto 

das onze contribuições que convencionou-se chamar de Sistema S.

As receitas arrecadadas pelas contribuições ao Sistema S são repassadas a entidades, na maior 

parte de direito privado, que devem aplicá-las conforme previsto na respectiva lei de instituição. As 

entidades em questão são as seguintes:

Princípio 5: Apoiar a erradicação efetiva do trabalho infantil 

Fundo para Infância e Adolescência 

A  CAIXA destina anualmente 1% do Imposto de Renda devido (renúncia fiscal) para  o Fundo dos 

Direitos da Criança e do Adolescente em apoio ao desenvolvimento de ações voltadas para Crianças 

e  Adolescentes,  contribuindo  com o  Desafio  Estratégico  “Ser  referencial  como banco  focado  na 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e no apoio ao desenvolvimento regional sustentável”.

Instituição  financeira,  agente  de  políticas  públicas  e  parceira  estratégica  do  Estado  brasileiro,  a 

CAIXA  apoiará  projetos  ligados  às  crianças  e  adolescentes  nas  áreas  de  oncologia  infantil  e 

delinqüência juvenil. 

Preparação de Jovens para o Mercado de Trabalho

Em decorrência  do  termo de cooperação  técnica  firmado em 24/11/2008  com o  MTE,  a  CAIXA 

lançou, em 2009, o Programa Jovem Aprendiz e adotou a nova metodologia de arcos ocupacionais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Aerovi?rio
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http://pt.wikipedia.org/wiki/SENAT
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para  aprendizagem  com  objetivo  de  ampliar  os  conhecimentos  desses  jovens  para  um  melhor 

aproveitamento no mercado de trabalho.

No Programa Jovem Aprendiz,  a  CAIXA visa à qualificação de jovens de baixa renda em arcos 

ocupacionais voltados ao setor bancário, que reúne as seguintes ocupações: escriturário, contínuo, 

atendente de agência e caixa de banco. 

A CAIXA já contratou 148 jovens aprendizes para atuarem em Fortaleza, Recife, Brasília, São Paulo e 

Belo Horizonte.   

Programa de Estágio

Em sintonia com as políticas públicas educacionais, a CAIXA mantém convênio com o Ministério da 

Educação visando favorecer a inserção de bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) 

no mercado de trabalho. 20% das vagas do Programa de Estágio da CAIXA são reservadas a esse 

público; os demais 80% continuam abertos para acolher universitários não-bolsistas do ProUni.

O objetivo é estimular a formação acadêmica e profissional do educando, por meio do aprendizado 

realizado na instituição de ensino e sua aplicação dentro da área de atuação na CAIXA.

Princípio 6: Apoiar a igualdade de remuneração e a eliminação da discriminação no emprego 

Reconhecimento de Mérito do Capital Humano

À luz do entendimento da imprescindibilidade do capital humano na sua cadeia de valor, a CAIXA 

realizou em 2009 a sistemática de avaliação para promoção dos seus empregados, como uma das 

formas de reconhecimento de mérito. O processo estabelece critérios claros e uniformes para todos 

os empregados de forma a propiciar um ambiente de trabalho saudável, contribuindo com a estratégia 

de ser uma das melhores empresas para se trabalhar.

Participaram do processo 90,89% dos empregados, sendo promovidos 82,03% desse universo.

Diversidade

A adoção dos princípios e valores de responsabilidade social passa essencialmente pela mudança de 

cultura  e  pela  tomada  de  atitudes  que  quebrem  paradigmas  impregnados  na  gestão  e  nos 

relacionamentos.

Por meio do Programa CAIXA de Diversidade varias ações afirmativas são desenvolvidas como forma 

de  inserir  na  cultura  organizacional,  com  reflexo  no  relacionamento  interno  e  externo,  itens  de 

valorização do ser humano e do respeito à diversidade, dimensões estas incluídas no Planejamento 

Estratégico  2009/2015,  que  contou  com  a  participação  de  20.000  empregados,  na  fase  de 

elaboração, o que sinaliza mudança de cultura. 

Para viabilizar de forma integrada as ações e a fim de envolver os(as) empregados(as) da CAIXA, o 

Programa  CAIXA  de  Diversidade  conta  com a  participação  de  Comissões  Nacionais  para  cada 

temática, sendo que no caso de equidade de gênero em cada estado foi constituída uma Comissão 

Regional Pró-Equidade de Gênero, e os participantes foram eleitos regionalmente.



No momento, a CAIXA atua em quatro dimensões:

 Gênero;

 Igualdade racial;

 Pessoas com deficiência;

 LGBT.

Equidade de Gênero

A  CAIXA  concentra  esforços  para  estabelecer  relações  ainda  mais  equânimes  entre  homens  e 

mulheres no ambiente de trabalho e áreas de abrangência. Uma das conseqüências desse esforço é 

a constatação do aumento da participação de mulheres em processos seletivos internos.

Em 2008, a participação era de 34,39%, passando para 39,37% em 2009. Houve também aumento 

da aprovação de mulheres nos processos seletivos, de 29,28% em 2008 para 50,63% em 2009. 

Atribui-se  esse  aumento  a  duas  questões:  (1)  às  alterações  na  composição  da  banca  de 

entrevistadores,  na fase de Avaliação de Competências do processo seletivo,  que passou a ser 

equânime, do ponto de vista de gênero;  (2)  obrigatoriedade, por  norma, de se realizar  processo 

seletivo interno para provimento de todos os cargos da Empresa, exceto aos de alto escalão, o que 

eliminou as indicações pessoais e favoreceu a participação da mulher.

A CAIXA ampliou a licença-maternidade e a licença-paternidade aos seus empregados e estabeleceu 

a concessão de 180 dias de licença-adoção para empregados solteiros ou em relação homoafetiva 

estável, atitude que valoriza o ser humano e promove a equidade de direitos, independentemente do 

gênero ou orientação sexual.

Pelas ações realizadas para fomentar a equidade de gênero entre empregados(as), colaboradores e 

clientes,  a  CAIXA foi  contemplada com o Selo  Pró-Equidade  de Gênero emitido pela  Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) do Governo Federal em suas duas edições. Neste ano, 

a CAIXA aderiu à terceira edição do Programa Pró-equidade de Gênero da Secretaria.

Igualdade Racial

Este ano foi especial para a dimensão Igualdade Racial na CAIXA. Houve a realização de palestras e 

fóruns de discussão na Empresa sobre temáticas atinentes à dimensão raça/cor, entre as quais se 

destaca o racismo. 

Foram produzidos vídeos publicitários alusivos a indígenas e a afrodescendentes divulgados em rede 

nacional de televisão. A ação comunicou o compromisso da Empresa com a valorização de todas as 

cores/raças, e enfatizou que sua riqueza está em sua diversidade. 

Os vídeos atingiram não apenas empregados(as), mas toda a sociedade brasileira.

Pessoas com Deficiência



Na dimensão Pessoas com Deficiência (PCD), a CAIXA teve várias ações realizadas, entre as quais 

se destaca a convocação e a alocação de novos(as) empregados(as) com deficiência, aprovados no 

concurso  público,  prezando  pela  garantia  da  acessibilidade  na  Empresa.  Além  disso,  houve  a 

divulgação  de  cartilha  informativa  a  todos(as)  empregados(as)  e  uma  edição  especial  para 

gestores(as) sobre a inclusão de pessoas com deficiência e acessibilidade na CAIXA.

LGBT

Desde  2006,  os  empregados(as)  LGBT  podem  incluir  parceiros(as)  de  mesmo  sexo  como 

dependentes, tanto no plano de saúde “Saúde CAIXA”, como em planos previdenciários.

Em 2009, foi aprovada a concessão de licença-adoção para homens solteiros ou em relação estável 

homoafetiva,  que  possibilitará  ao  empregado,  assim  como  já  existia  para  as  empregadas,  a 

oportunidade de se afastar do trabalho por até 180 dias para dedicar-se ao acolhimento de uma 

criança adotiva. 

Por três anos consecutivos a CAIXA patrocina a Parada Gay de São Paulo.

Satisfação do Cliente

Em 2009, foram realizadas as seguintes pesquisas de cunho social, visando à satisfação do cliente:

PQA - Pesquisa sobre a Qualidade do Atendimento

Realizada periodicamente pela CAIXA nos diferentes canais de contato oferecidos aos clientes, em 

todos  os  seus  segmentos,  com  o  objetivo  de  avaliar  a  satisfação  dos  clientes  em  relação  ao 

atendimento  oferecido  pela  CAIXA  em  seus  diferentes  canais  de  atendimento, além de  realizar 

comparação com a concorrência da CAIXA.

A pesquisa possui seis modalidades e cada uma delas foi  conduzida por  diferentes empresas de 

pesquisa contratadas por meio de pregão eletrônico, conforme abaixo descrito: 

 Cliente Pessoa Física - Instituto Datamétrica;

 Cliente Pessoa Jurídica - Empresas - Instituto Serasa / Experian;

 Cliente Pessoa Jurídica Pública – Municípios e Estados – Instituto CP2

 Cliente  Segmento  Judiciário -  Pab  Judiciais (serventuários,  servidores,  juízes  e  magistrados) 

Instituto Indago;

 Clientes do Segmento Social - FGTS, Bolsa Família, PIS, Seguro-Desemprego, Mark Sistemas;

 Avaliação dos ambientes de atendimento das agências e sinalização interna - todos os segmentos 

- Instituto Mark Sistemas.

Pesquisa - Opinião do 5º Feirão CAIXA da Casa Própria

Realizada pela empresa de pesquisa Zaytec Brasil, para avaliar a eficácia da campanha publicitária 

do evento 5º Feirão Caixa da Casa Própria nas praças Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, 



Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Uberlândia, tendo como público-alvo a 

população dessas cidades.

Pesquisa - Campanha Santa Catarina

Realizada pela empresa de pesquisa Checon Pesquisa, para avaliar a eficácia da CAIXA em relação 

à ajuda que ela proporcionou para a população catarinense devido ao trágico incidente das enchentes 

que ocorreu em 2008 no estado de Santa Catarina. A campanha foi realizada entre janeiro e fevereiro 

de 2009. As peças criadas foram anúncio, cartaz, spot de rádio e filipetas.

Meio Ambiente

Princípio 7: Adotar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais 

Estratégia CAIXA para o Meio Ambiente 

Aprovada em DEZ/08, a Estratégia CAIXA para o Meio Ambiente foi construída para desenvolver a 

dimensão ambiental  definida pelo Modelo  de Gestão e alcançar  o  objetivo da Política  Ambiental 

Corporativa  de  orientar  negócios  e  processos  internos  da  CAIXA,  visando  integrar  as  questões 

ambientais às práticas de gestão, atividades e decisões empresariais e a atuação com o princípio da 

responsabilidade ambiental.

Foi  desenvolvido um Plano de Ações,  de caráter  transversal  e intersetorial,  com perspectivas de 

resultados para até o ano de 2010.

Parte-se do pressuposto de que a conjugação de esforços e recursos em torno de objetivos e metas 

mais factíveis é o caminho mais rápido e consistente para que a CAIXA contribua de forma efetiva 

para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

A Estratégia foi definida a partir dos seguintes objetivos:

I – Dispor de portifólio e serviços socioambientais;

II – Implementar com as áreas-afins as diretrizes socioambientais da nova Política de Crédito, de 

forma integrada;

III – Ser o principal agente financeiro executor das políticas públicas de meio ambiente;

IV – Ser o principal agente indutor do desenvolvimento de cidades sustentáveis;

V – Desenvolver programa de gestão para a sustentabilidade ambiental.

Princípio 8: Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental 

Destaques da implementação da Estratégia para o Meio Ambiente 

Como resultado da Estratégia CAIXA para o Meio Ambiente, pode-se destacar:

 Implementação da Ação Madeira Legal; 



 Lançamento do Selo Casa Azul; 

 Inserção de critérios socioambientais nas construções dos novos prédios administrativos e 

agências da CAIXA; 

 Implementação da Agenda CAIXA para Sustentabilidade – 90% das equipes da Empresa 

pensando e planejando a sustentabilidade de suas ações.

Ação Madeira Legal

Essa ação  visa monitorar  o  uso de madeiras em empreendimentos financiados pela  CAIXA.  Os 

empreendedores são obrigados a comprovar a procedência legal das madeiras nativas utilizadas nas 

construções, contribuindo para combater o desmatamento ilegal das florestas nativas brasileiras.

Ação realizada em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), implantada em caráter educativo de janeiro a 

junho  de  2009,  está  em vigor  desde  1º  de  julho  de  2009.  A  medida  consiste  em solicitar  das 

construtoras e entidades organizadoras a apresentação, até o final da obra, do Documento de Origem 

Florestal (DOF) das madeiras nativas utilizadas e uma declaração contendo os volumes e destino 

final das madeiras na obra. 

O foco da ação é contribuir com a redução do desmatamento na Amazônia e aumentar a utilização de 

madeiras legal nos empreendimentos habitacionais financiados pela CAIXA e nas obras de reformas 

e novas construções de instalações e unidades próprias, por meio da exigência de comprovação da 

origem dessa madeira.

Madeiras de origem legal são madeiras de espécies nativas com corte autorizado mediante Plano de 

Manejo Florestal Sustentável ou Autorização de Desmate para Uso Alternativo do Solo, devidamente 

licenciados pelo IBAMA ou órgão ambiental estadual competente.

O benefício advindo da ação é a redução do consumo de madeira extraída ilegalmente, contribuindo 

para o combate ao desmatamento irresponsável. 

A meta é que em todos os empreendimentos habitacionais financiados pela CAIXA e nas obras das 

unidades próprias seja usada madeira nativa de origem legal.

Selo Casa Azul CAIXA

Com o  objetivo  de  incentivar  empresas  construtoras,  Governos  Municipal  e  Estadual,  entidades 

organizadoras  para  a  construção  de  edifícios  mais  sustentáveis,  a  CAIXA  desenvolveu  uma 

metodologia de classificação da sustentabilidade de projetos de empreendimentos habitacionais.  A 

concessão do Selo dar-se-á pelo atendimento a critérios agrupados em seis categorias:  inserção 

urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação de recursos materiais, uso racional da 

água e práticas sociais. A partir do atendimento aos critérios mínimos exigidos, o empreendimento 

estará  apto  a  receber  o  Selo,  porém,  quanto  mais  itens  forem  cumpridos  melhor  será  a  sua 

classificação. 



Em 2009 foi  realizado  o  lançamento  da  logomarca  do  Selo  Casa  Azul,  desenvolvido  o  projeto, 

elaborado o Regulamento do programa e foi contratada uma empresa para desenvolver o Guia do 

Proponente. 

A iniciativa impacta positivamente na questão socioambiental, fomentando a adoção de práticas e 

sistemas  que  agregam valor  à  edificação,  pois  possibilitam a  redução  do  consumo de  recursos 

naturais e energéticos, promovem a melhoria do conforto ambiental da edificação, além adotarem 

práticas sociais com os trabalhadores da construção, futuros moradores e comunidade em geral.

A meta é que em 2010 dê-se início a classificação dos projetos, seja elaborado o Guia do Proponente 

e capacitado o público interno.

Critérios socioambientais na concessão de crédito

Ao incorporar critérios socioambientais ao processo de análise e concessão de crédito,  a CAIXA 

estreita  relações  com  seus  clientes,  conhecendo  melhor  as  características  de  seus  negócios, 

contribuindo de forma ativa com uma oferta de crédito melhor direcionada a práticas de produção 

mais sustentável.

O processo de análise de risco para a concessão de crédito da CAIXA observa as seguintes diretrizes 

e procedimentos:

 A concessão de crédito no Bioma Amazônia é condicionada a critérios que garantam que as 

atividades financiadas não contribuam para o desmatamento ilegal.

Podemos  definir  um Bioma  como um conjunto  de  vida,  vegetal  e  animal,  especificado  pelo 

agrupamento  de  tipos  de  vegetação  e  identificável  em  escala  regional,  com  condições 

geográficas e de clima similares e uma história compartilhada de mudanças cujo resultado é uma 

diversidade  biológica  própria  (fonte:  EMBRAPA  –  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 

Abastecimento);

 A  Licença  Ambiental  é  uma  condição  para  todos  os  financiamentos  de  atividades  ou 

empreendimentos potenciais  ou efetivamente poluidores ou que utilizem recursos naturais  no 

processo produtivo;

 O financiamento de projetos de saneamento e infraestrutura é precedido de análise e avaliação 

da sustentabilidade socioambiental para levantar os riscos e recomendar medidas mitigadoras e 

compensatórias;

 Os projetos habitacionais da CAIXA são submetidos à metodologia de avaliação ambiental de 

terrenos com potencial de contaminação, evitando assim danos à saúde da população e prejuízos 

aos agentes envolvidos;

 Crédito  habitacional:  a  CAIXA exige  a  comprovação do  uso de  madeira  legal  por  parte  das 

construtoras  e  empresas  do  segmento  imobiliário  no  financiamento  de  empreendimentos 

habitacionais;



 Desde 2009, a CAIXA realiza análise socioambiental do cliente pessoa jurídica (empresas de 

médio  e  grande porte)  nas  operações  de crédito  com valores iguais  ou superiores a  R$ 10 

milhões. Em 2009, foram realizadas 76 análises em operações de crédito que totalizaram R$ 

8,527 bilhões. A tabela abaixo demonstra as avaliações realizadas por setor da economia:

Valor em R$ MIL

Setor da Economia Valor do Crédito Quantidade de Avaliações
Construção Civil 279.000 6
Alimentos 621.000 8
Energia 645.000 11
Petroquímica 1.162.000 5
Siderurgia 2.000.000 2
Telecomunicações 2.616.000 9
Outros 1.204.559 35
Total 8.527.559 76

Programa de Racionalização de Gastos e Eliminação de Desperdícios – PROGED

Criado  em  2002,  em  funcionamento  a  partir  de  2003,  o  programa  tem  por  objetivo  buscar 

oportunidades de otimizar  processos,  atividades e rotinas com vistas à redução de despesas na 

CAIXA. 

Caracterizado como um programa que tem na responsabilidade social empresarial – especialmente 

no correto trato do dinheiro público e na redução do consumo – o seu foco principal, a atuação do 

PROGED está pautada na busca de soluções diferenciadas e inovadoras voltadas para o alcance de 

resultados positivos para a Empresa.

O programa entra no seu sétimo ano de existência acumulando, durante o período de 2003 a 2009, 

economias da ordem de R$ 3,5 bilhões – valor de outubro/2009. A partir de 2008, os resultados 

ambientais  promovidos  com as  ações  desenvolvidas  pelo  programa passaram a ser  apurados e 

demonstrados. Em 2009, foram registradas as economias ambientais a seguir, referentes às ações de 

economia que tiveram impacto ambiental, respeitado o período compreendido entre a implantação 

das ações e o final do ano:

 Redução do consumo de 25.000 resmas;

 Redução do consumo de 28.732 bobinas de papel utilizadas nas máquinas das unidades de 

loterias;

 Deixaram de ser despejadas na atmosfera 24.143 toneladas de Gases Efeito Estufa (GEE);

 Deixou de ser emitido 0,0001964 toneladas Gás Carbônico;

 Deixaram de ser derrubadas 755,75 árvores.

O montante de economias promovidas ou reconhecidas pelo PROGED no ano de 2009, até outubro, 
é de R$ 705,34 milhões.



Racionalização do Consumo e dos Gastos de Energia Elétrica em Edifícios Administrativos da 
CAIXA 

A ação visa promover a redução do consumo e dispêndio  com energia  elétrica  nos edifícios da 

CAIXA.  Como medida inicial,  as lâmpadas dos edifícios administrativos da CAIXA passam a ser 

desligadas às 20h. O sistema de climatização, por sua vez, passa a ser desligado 30 minutos antes 

do início do 'horário de ponta'. Outra ação simples implantada e que proporciona redução significativa 

de consumo de energia elétrica é o desligamento dos microcomputadores todos os dias ao final do 

expediente, necessidade disseminada a todos os empregados por meio de ações de endomarketing.

A  comparação  do  gasto  com  energia  elétrica  realizada  entre  os  meses  de  abril  e  junho/2009, 

respectivamente, anterior e posterior à implantação do desligamento, registra uma redução do gasto 

em R$ 1,3 milhão, resultado que pode ser atribuído à implementação da ação.

Inibição automática de relatórios nos Pontos-de-venda da CAIXA

Implantada em novembro/2009, a iniciativa visa diminuir os impactos decorrentes do uso de papel, 

tanto do ponto de vista econômico-financeiro quanto do custo ambiental desse processo.

Considerando o custo de R$ 0,05 para a página impressa, tomando-se o preço médio unitário da 

resma de papel A-4 e dos diferentes tipos de cartucho de tonner mais as despesas com manutenção 

dos  equipamentos  da  CAIXA,  tem-se  o  potencial  de  ganho  de  eficiência  econômico-financeira 

superior a R$ 15.000,00 por dia útil. Isso equivale a uma redução de R$ 660.000,00 nos meses de 

novembro e dezembro de 2009.

Inibição de impressão de 2ª via de Boletos emitidos pelos Canais Lotéricos

A iniciativa foi  implanta em maio/2009,  com o objetivo  de  racionalizar  o consumo e gastos com 

bobinas termossensíveis de papel de segurança com a inibição das 2ªs vias de comprovantes de 

pagamento de INSS, de FGTS e de concessionárias nas Casas Lotéricas. A 2ª via do comprovante 

era impressa por segurança, para o caso de perda do arquivo on line com as informações registradas, 

uma vez que a 1ª via da fita é anexada ao documento do cliente.

Espera-se  contribuição,  de  forma  efetiva,  com a  gestão  da  impressão  e  controle  dos  insumos, 

combatendo desperdícios e reduzindo custos da CAIXA, resultando em uma economia de R$ 587 mil 

por mês para a Empresa, como também contribuindo com a preservação ambiental. 

Considerando que mensalmente são realizadas cerca de 44 milhões de  transações, a  economia 

decorrente da inibição de impressão resultou na economia de  28.732 bobinas. Por consequência, 

80,75 árvores  deixaram de  ser  cortadas  e  56.430 toneladas de  Gases  de  Efeito  Estufa  (GEE) 

deixaram de ser emitidas.

Arquivamento Eletrônico de Contracheque

Possibilita  ao  empregado consultar  dados  de  vida  funcional  por  meio  eletrônico  e  arquivamento 

eletrônico  do  contracheque.  Para  2010  está  prevista  a  inibição  da  impressão  automática  dos 

contracheques  de  todos  os  empregados,  uma  vez  que  o  acesso  via  autoatendimento  e  o 

arquivamento eletrônico da informação substituem a impressão mensal. 



Pretende-se, ainda, com esse tipo de arquivamento, além da inibição da impressão em papel, reduzir 

o consumo de tonner e contribui para a conscientização ambiental do empregado. 

Educação para a Sustentabilidade

A motivação para a sustentabilidade no âmbito empresarial depende de um processo contínuo de 

aprendizado que transforme valores e atitudes individuais para o desenvolvimento do negócio com 

responsabilidade socioambiental. A CAIXA implementou importantes ações de educação corporativa 

para desenvolver a cultura de sustentabilidade.

A  CAIXA  possui  uma  Escola  de  Cidadania  em sua  Universidade  Corporativa,  um ambiente  de 

educação a distância acessível a todos os colaboradores da Empresa, podendo ainda ser utilizada 

por parceiros externos, por meio de convênios.

Os  cursos  oferecidos  com  foco  socioambiental  são:  Conhecendo  a  Responsabilidade  Social 

Empresarial; Indicadores de Responsabilidade Social Empresarial e Auditoria Ambiental. Em 2009, 

18.905 empregados foram capacitados nesses cursos.

A CAIXA também promove ações de educação e sensibilização do público interno, tais como:

Agenda CAIXA para a Sustentabilidade

A Agenda Caixa para Sustentabilidade é um instrumento que possibilita que os gestores e equipes 

planejem e pratiquem a responsabilidade social empresarial  (RSE) e o desenvolvimento sustentável  

(DS) cotidianamente, em suas unidades de trabalho, criando condições para a consolidação de ações 

transformadoras. As ações de cada unidade, somadas, contribuirão para a elaboração da Agenda 

CAIXA, consolidando o papel da Empresa como um agente de mudanças de nosso país.

A  Agenda  possibilita  às  equipes  um  novo  olhar  sobre  seus  processos,  produtos  e  serviços, 

identificando pontos fortes e a desenvolver, bem como oportunidades para desencadear ações na 

perspectiva de incorporar a responsabilidade social empresarial e o desenvolvimento sustentável nos 

negócios em que atuam.

A implementação da Agenda ocorrerá em quatro etapas: sensibilização (equipe conhece a proposta 

da agenda por meio de reunião e com apresentação de um vídeo), adesão (o gestor formaliza a 

adesão da unidade à Agenda), diagnóstico (equipe faz uma autoavaliação da unidade em relação às 

dimensões) e plano de trabalho (equipe define ações a serem desenvolvidas na unidade a partir do 

diagnóstico). 

Todo o processo é realizado por meio de um sistema específico, criado para esse fim. O Sistema 

Agenda  Caixa  para  Sustentabilidade  (SIACS),  disponível  na  Intranet da  CAIXA,  consolida  as 

informações de cada unidade e traz vários materiais de apoio para as equipes, como cartilha, guia, 

vídeo e textos informativos.

Lançada em 05  de junho de  2008,  a  Agenda destina-se  a  todos  os  colaboradores  da  CAIXA - 

empregados, estagiários, adolescentes e terceirizados.



Há custos indiretos para o desenvolvimento de peças de comunicação – cartilha em flash, vídeo e 

quiz.

É previsto como benefício da iniciativa o estabelecimento de mais de 2.000 novas ações com foco em 

sustentabilidade, já que 91,66% das unidades da CAIXA aderiram.

Para  propiciar  uma  reflexão  direcionada  acerca  de  temas  relacionados  à  sustentabilidade,  as 

unidades foram convidadas a realizar debates com todos os empregados da equipe. Para dar mais 

foco  e  direção  aos  debates,  as  unidades  registraram  seus  posicionamentos  frente  a  algumas 

questões  básicas  preestabelecidas  para  as  7  dimensões  da  Agenda,  as  quais  abarcam  11 

indicadores, a saber: 

Dimensão 1: 
Valores, Transparência e Governança

Tema: Autorregulação da Conduta
Indicador 1: Compromissos Éticos 

Dimensão 2: 
Público Interno

Tema: Diálogo e Participação
Indicador 2: Gestão Participativa
Indicador 3: Valorização da Diversidade 

Dimensão 3: 
Meio Ambiente

Tema: Responsabilidade com as Gerações Futuras
Indicador 4: Educação e Conscientização Ambiental
Indicador  5:  Gerenciamento  do  Impacto  no  Meio  Ambiente  dos 
Produtos e Serviços
Indicador  6:  Racionalização  de  Gastos  e  Eliminação  de 
Desperdícios

Dimensão 4: 
Relacionamento  com Fornecedores

Tema: Seleção, Avaliação e Parceria com Fornecedores
Indicador 7: Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores

Dimensão 5: 
Clientes

Tema: Dimensão Social do Consumo
Indicador 8: Excelência no Atendimento
Indicador 9: Conhecimento e Gerenciamento dos Danos Potenciais 
de Produtos e Serviços

Dimensão 6: 
Comunidade

Tema: Relações com a Comunidade Local
Indicador  10:  Gerenciamento  do  Impacto  da  Empresa  na 
Comunidade de Entorno
Indicador 11: Participação em Projetos Sociais Governamentais

Dimensão 7: 
Governo e Sociedade

Tema: Liderança Social 
Indicador 11: Participação em Projetos Sociais Governamentais

Além dos debates e registro das respostas às mencionadas questões, as unidades auto-avaliaram em 

cada um dos 11 indicadores supracitados. O quantitativo de unidades que concluíram a etapa do 

Diagnóstico foi de 60% das unidades da CAIXA (1.936 unidades). 

Uma vez concluída a etapa de Diagnóstico as unidades puderam estabelecer ações para serem 

realizadas pela equipe em prazos por ela prefixados. Essa etapa ganhou a denominação de Plano de 

Trabalho. Em 2009, 30% das unidades da CAIXA (986 unidades) registraram que estão executando 

os seus Planos de Trabalho.

A Agenda CAIXA para Sustentabilidade teve uma importante evolução no ano de 2009. Estimava-se 

que até o final de 2009 40% das unidades teriam feito a adesão à Agenda, e que em 2010 esse 

número seria 70%. Em 2009 alcançou-se mais que 90% de adesão, superando as expectativas para 

2010.

A Agenda CAIXA para Sustentabilidade é um importante instrumento na implementação das políticas 

de responsabilidade social e ambiental da CAIXA. 



No aspecto social pode contribuir como referência para outras instituições públicas ou privadas.

No aspecto econômico os registros já existentes de redução de gastos e desperdícios podem ser 

otimizados. 

No aspecto ambiental, além de contribuir para a redução dos impactos gerados pelas atividades da 

CAIXA, há que se mencionar a capacidade de viabilizar, com o grande poder de compra da Empresa, 

fornecedores de equipamentos e serviços que prezam por questões focadas na sustentabilidade.

Tem-se como meta 100% de adesão, 70% de diagnósticos e 40% dos planos de trabalho concluídos. 

Implementar novas funcionalidades ao SIACS (Sistema da Agenda CAIXA para Sustentabilidade), 

elaborar balanço das ações implementadas pelas unidades e reconhecer as que se destacarem. 

Resumo dos Resultados:

 91,66% de adesão voluntária (2979 das 3.250 Unidades da CAIXA); 

 Diagnósticos concluídos: 1.936 unidades da CAIXA (60%);

 986 unidades da CAIXA (30%) com Planos de Trabalho em execução;

 Mobilização e sensibilização das equipes;

 Disseminação e consolidação de conceitos;

 Implementação de ações nas unidades;

 Participação de 23.332 empregados no Quiz da Agenda;

 772.600 acessos ao site do Quiz.

Loterias com foco no meio ambiente 

Com a finalidade de contribuir para redução significativa na quantidade de matéria-prima gasta na 

impressão dos bilhetes da Loteria Instantânea e de diminuir o custo para a CAIXA na confecção 

desses produtos, foi eliminada a produção de bilhetes da Loteria Instantânea com valor de comercialização 

de R$ 0,50.

A ação, implantada em abril/2009, gerou uma economia de R$ 471 mil, comparando-se o período de 

ABR a DEZ/2008 ao mesmo período em 2009, o que corresponde a uma economia na produção de 

18.000.000 de bilhetes, no formato 10 x 5 cm, cada unidade.

Princípio 9: Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente sustentáveis

Construções Sustentáveis

A CAIXA realiza investimentos que possibilitem a asseguração do direito humano e constitucional de 

acesso à moradia. Com sua ação prioritária direcionada para famílias de baixa renda, contribui para a 

redução  do  deficit  habitacional  e  dos  impactos  ambientais  negativos  causados  pelas  ocupações 

irregulares e habitações precárias localizadas em áreas de risco e de preservação ambiental.



Maior  agente financeiro  da habitação do país,  a  CAIXA desenvolve diversas ações que buscam 

estimular construções mais sustentáveis, tais como:

Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis

A CAIXA dispõe de diversos produtos e serviços que promovem a qualidade do habitat e contribuem 

para a construção de cidades sustentáveis. 

Trabalhamos com o conceito de sustentabilidade dos empreendimentos, numa abordagem que 

integra os aspectos econômico-financeiros, físicos, culturais e socioambientais. 

Essa preocupação já está consolidada e incorporada nos programas de desenvolvimento urbano que 

a CAIXA opera, especialmente os de saneamento e habitação social, que incorporam ações para a 

assistência técnica e participação da comunidade.

Aquecedor Solar 

Ações de incentivo de sistemas de aquecimento solar de água (SAS), implantadas em 2009, itens 

financiáveis em todos os programas/linhas de financiamento. Para os empreendimentos do programa 

Minha Casa Minha Vida para famílias de até 3 salários mínimos os SAS são subsidiados, tendo seu 

valor acrescido ao valor de custo de construção do imóvel sem repasse do custo ao beneficiário. Em 

2009, foram estabelecidas as diretrizes para uso do SAS e realizada capacitação para os técnicos da 

CAIXA, lotados nas regiões de maior deficit habitacional. 

Com a ação, implantada em 2009, pretende-se incentivar empresas construtoras, Governos Municipal 

e Estadual, entidades organizadoras para o uso de energia solar para o aquecimento de água. A 

energia solar é limpa, gratuita, inesgotável e abundante no país, sendo considerada uma alternativa 

mais econômica e ecológica para o aquecimento de água, gerando benefícios ambientais e redução 

de despesas mensais com energia às famílias beneficiadas. 

Até  o  primeiro  semestre  de  2009,  foram implantados  Sistemas de  Aquecimento  Solar  em 2.855 

unidades  habitacionais.  No  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  foram contratadas  818  unidades 

habitacionais  com  Sistemas  de  Aquecimento  Solar  e  existem  8.626  unidades  habitacionais  em 

análise nas diversas regiões brasileiras, onde a CAIXA atua.

O  impacto  da  ação  reside  na  contribuição  ambiental  com o  uso  de  energia  limpa e  renovável, 

reduzindo a demanda por  energia elétrica nos horários de pico,  gerando benefícios econômicos, 

sociais  para  as  famílias,  reduzindo  em  30%  os  gastos  com  energia  elétrica,  aumentando, 

consequentemente, o poder de compra dessas famílias.

A meta é a instalação de sistemas de aquecimento solar em até 10% das unidades habitacionais do 

Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  capacitação  de  técnicos  da  CAIXA  que  atuam  em 

desenvolvimento  urbano  nas diversas  regiões brasileiras  e  disseminação dos benefícios gerados 

pelos sistemas para construtoras e ao público em geral.

Eficiência Energética



A ação  tem por  finalidade  incentivar a  adoção  de  medidas  voltadas  à  eficiência  energética  em 

empreendimentos financiados e nas unidades próprias da CAIXA, incluindo o uso de energia solar 

para  o  aquecimento  de água,  uso de lâmpadas econômicas,  substituição  de  geladeiras,  uso  de 

equipamentos mais eficientes, etiquetagem de edifícios administrativos (Etiqueta PROCEL-Edifica), 

ações de disseminação e capacitação. 

Para viabilizar a ação foram efetivadas parcerias com o MME, Eletrobrás, concessionárias de energia 

Bandeirante/SP, Neoenergia (COELBA/BA, COSERN/RN e CELPE/PE), CELESC/SC e Agência de 

Cooperação Técnica Alemã – GTZ.

A iniciativa, cujo início ocorreu em 2009, tem como público-alvo a CAIXA, empresas construtoras, 

Governos Municipal e Estadual, entidades organizadoras, e gera benefícios tais como:

 Acordo de Cooperação Técnica com a GTZ para doação de 500 mil euros para instalação de 

sistemas de aquecimento solar em empreendimentos habitacionais do PAR e outros. O primeiro 

empreendimento a receber esse recurso será o PAR Mangueira, localizado no Rio de Janeiro; 

 Doação de recursos, pela CELESC, para a instalação de aquecedores solares de água de baixo 

custo (ASBC) para empreendimento do PAC em Florianópolis; 

 Etiqueta PROCEL-Edifica nível A obtida por duas unidades da CAIXA; 

 Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o MME, para ações de eficiência energética 

de prédios próprios e empreendimentos financiados pela CAIXA;

 Acordo  de  Cooperação  Técnica  com  a  Neoenergia  para  doação  de  lâmpadas  econômicas, 

substituição de geladeiras antigas por outras mais econômicas e aquecimento solar de água em 

empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, de 0 a 3 salários mínimos nos estados 

da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Os empreendimentos serão entregues em 2010, 

quando as trocas e doações serão iniciadas.

A iniciativa contribui positivamente para o meio ambiente na medida em que reduz o uso de energia 

elétrica, gera  benefício  econômico  às  famílias  atendidas  pelas  parcerias  e  pelas  unidades  que 

adotaram sistemas mais eficientes e benefício socioeconômico, pois a economia contribui também 

para o aumento de renda dessas famílias, aumentando seu poder de compra.

Avaliação Ambiental de Terrenos com Potencial de Contaminação

A CAIXA, por meio de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente - MMA e a Agência 

Alemã  de  Cooperação  Técnica  -  GTZ,  desenvolveu  o  Projeto  REVITA,  que  visa  estabelecer 

procedimentos  e  instrumentos  para  gerenciar  os  riscos  inerentes  à  ocupação  de  áreas 

potencialmente  contaminadas.  A  parceria  resultou  na  construção  de  metodologia,  que  utiliza 

instrumentos simples e ilustrativos de reconhecimento e de avaliação do potencial de contaminação 

no terreno e seu entorno, que foi publicada no livro “Avaliação Ambiental de Terrenos com Potencial 

de Contaminação”.  



A parceria,  firmada em 2009, tem como público-alvo a CAIXA, empresas construtoras,  Governos 

Municipal e Estadual, entidades organizadoras, e por meio da sua metodologia foi possível identificar 

terrenos  suspeitos  de  contaminação  e,  consequentemente,  identificação  de  áreas  de  risco  de 

contaminação.

O  alto  custo  de  descontaminação  das  áreas  afetadas  constitui-se  fator  desfavorável  para  o 

desempenho da iniciativa.

A identificação de áreas urbanas contaminadas implica benefício econômico diante da recuperação 

do valor venal de áreas antes desvalorizadas, evita riscos financeiros com a utilização das áreas em 

financiamentos habitacionais e benefícios sociais pela diminuição de riscos de saúde pública pela 

ocupação dessas áreas.

Saneamento Ambiental e Qualidade de Vida 

O saneamento ambiental promove a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da 

população por meio das seguintes ações financiáveis:

 Abastecimento de água;

 Esgotamento sanitário;

 Manejo de águas pluviais;

 Manejo de resíduos sólidos domiciliares urbanos;

 Manejo de resíduos de construção e demolição;

 Saneamento integrado;

 Estudos e projetos;

 Desenvolvimento institucional de prestadores de serviços de água e esgoto.

Mobilidade Urbana

A CAIXA opera  o  Programa  de  Infraestrutura  para  Mobilidade  Urbana,  financiando  intervenções 

viárias que promovam a melhoria da mobilidade urbana por meio da implementação de projetos de 

pavimentação e infraestrutura para o transporte coletivo que agreguem os preceitos de acessibilidade 

universal, do apoio da circulação não motorizada (pedestre e bicicleta) e da priorização dos modos de 

transporte coletivo.

Investimento em infraestrutura 

O desenvolvimento econômico e social do Brasil e o aumento de sua competitividade no mercado 

internacional relacionam-se de forma direta com os investimentos em infraestrutura. Trata-se de fator 

de redução de custos, elevação do nível de produtividade, melhoria na qualidade dos bens e serviços 

prestados de grande importância na consolidação da integração regional e nacional.

Investir em infraestrutura expande o acesso a serviços básicos como o saneamento, a eletricidade e 

a bioeletricidade, as comunicações e os transportes urbanos. Além disso, gera um grande número de 

empregos, elevando o nível de renda da população.



Nessa  direção,  as  ações  da  CAIXA  no  setor  de  infraestrutura  buscam  desenvolver  projetos 

estruturantes, com os seguintes objetivos: 

 Expansão e modernização do setor elétrico; 

 Diversificação da matriz energética nacional; 

 Promoção de energias renováveis; 

 Aumento da oferta de biocombustíveis.

Produtos e Serviços

Carbono CAIXA 

Consiste no financiamento pela CAIXA de projetos de Carbono, em especial atividades de projetos de 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), no âmbito do Protocolo de Quioto.

O MDL é o  único mecanismo do Protocolo de Quioto  que permite a  participação de países em 

desenvolvimento,  como  o  Brasil,  e  configura-se  como  excelente  oportunidade  de  promoção  do 

desenvolvimento sustentável, pela redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera.

A CAIXA financia projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo nos segmentos resíduos sólidos 

e  energia.  Disponibiliza,  ainda,  serviços  de  análise  de  viabilidade  técnica  para  projetos,  de 

estruturação da operação para a implantação do empreendimento e de comercialização dos créditos 

gerados, na forma de Reduções Certificadas de Emissão (RCE) e de fechamento de câmbio.

O Carbono CAIXA tem como objetivos específicos:

 Contribuir  para  a  redução  dos  impactos  ambientais  e  sanitários  relacionados  à  inadequada 

destinação de resíduos urbanos no país;

 Reduzir a pobreza e melhorar a inclusão social de catadores;

 Contribuir para a melhoria da regulamentação institucional e de gestão financeira do setor de 

resíduos;

 Contribuir para as soluções de geração e uso de energia limpa e sustentável no país.

A  CAIXA integra,  como Participante  Vendedor,  o  Carbon  Partnership Facility (CPF),  gerido  pelo 

Carbon  Finance  Unit (CFU),  unidade  responsável  pela  gestão  de  fundos  de  carbono  do  Banco 

Mundial.  O  CPF  conta  com  investidores  internacionais  e  vendedores  de  projetos  de  carbono, 

permitindo um arranjo financeiro  para a aproximação de compradores e vendedores de créditos, 

numa mesma plataforma de negociação.

Assim, a CAIXA, como primeira instituição pública nacional com recursos para o fomento ao ciclo 

completo de projetos de MDL, contribui efetivamente para o desenvolvimento sustentável, aliando-se 

a empresas e países no esforço global de redução de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre.



Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES)

É um programa da Agência Nacional de Águas – ANA –, que prevê o aporte de recursos consignados 

no Orçamento Geral da União, na forma de pagamento pelo esgoto tratado a prestadores de serviço 

que investirem na implantação de estações de Tratamento de Esgoto em bacias hidrográficas com 

elevado grau de poluição hídrica, assim considerados pela ANA.

O programa visa reduzir os níveis críticos de poluição hídrica observados nas bacias hidrográficas e 

induzir a implantação de sistemas de gerenciamento de recursos hídricos nessas áreas.

Para acolher os investimentos dos participantes do PRODES, a CAIXA criou o Fundo de Investimento 

CAIXA Despoluição de Bacias Hidrográficas Renda Fixa Longo Prazo, sob a forma de condomínio 

aberto, com prazo indeterminado de duração, regido por regulamento próprio. 

Máquinas e Equipamentos para Produção Mais Limpa

Linhas  de  crédito  destinadas  ao  financiamento  de  projetos  para  ampliação,  recuperação  e 

modernização de empreendimentos voltados à produção, comércio, serviços e infraestrutura. 

Por meio da linha de crédito é efetuada a aquisição de máquinas e equipamentos para melhorar a 

eficiência energética, para controle de emissões de efluentes e poluição e instalação de sistemas de 

aquecimento solar, medidas que contribuem para a produção mais limpa e eficiência ambiental da 

empresa.

Aquecedor de Água por Energia Solar

O kit de aquecimento solar de água pode ser adquirido por meio de linhas de crédito imobiliário para 

compra de material de construção destinados ao imóvel residencial urbano.

FIP CAIXA Ambiental

Fundo  de  investimento  em  participações  constituído  sob  a  forma  de  condomínio  fechado,  não 

admitindo o resgate de cotas, cujo setor-alvo é o de saneamento ambiental, geração de energia e 

projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL).

Fundo de Investimento em Empresas Socialmente Responsáveis

Aplicação de recursos em ativos financeiros com rentabilidade compatível à variação do ISE - Índice 

de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). O CAIXA FI Ações 

ISE permite ao investidor optar por investir em ações de empresas socialmente responsáveis.

FIC Compensação Ambiental

Fundo de Investimento criado pela CAIXA em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação 

da  Biodiversidade  –  ICMBio para  viabilizar  a  gestão  financeira  e  a  execução  dos  recursos  da 

compensação ambiental para a implantação e manutenção de unidades de conservação ou áreas de 

preservação ambiental. 

É uma facilidade oferecida pela CAIXA para  auxiliar os  empreendedores que precisam realizar a 

compensação ambiental por força do licenciamento de projetos. 



O FIC CAIXA Compensação Ambiental iniciou suas operações em 2007, com a participação de três 

empreendedores e aportes de R$ 1,2 milhão. Em 17 de dezembro de 2009, o saldo total do Fundo 

era de R$ 38,9 milhões.

Compensação Ambiental

A CAIXA firmou parceria com o Ministério Público Federal – Seção São Paulo e Ministério Público do 

Estado  de  São Paulo  para  repassar  recursos  de  compensação  ambiental  decorrente  de  acordo 

judicial com a Companhia Energética de São Paulo - CESP, no valor total de R$ 119 milhões, para 

projetos socioeconômicos, projetos socioeconômicos de interesse regional e projetos ambientais de 

interesse regional. Ao todo serão nove municípios beneficiados com os recursos da compensação 

ambiental.   

A parceria foi formada em 2009 e destina-se a Prefeituras Municipais de Caiuá, Castilho, Ouro Verde, 

Panorama,  Paulicéia,  Presidente  Epitácio,  Presidente  Venceslau,  Rosana e Teodoro Sampaio  do 

Estado de São Paulo.

A  iniciativa  possibilita  a  implementação  de  diversos  projetos  de  interesse  socioambiental  que 

promoverão a melhoria das condições de vida da população dos municípios beneficiados.

Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade – PROBIO II

A CAIXA realiza a gestão da execução financeira do projeto que objetiva reduzir as atuais taxas de 

perda de biodiversidade e é executado em parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, CAIXA e o 

Fundo  Brasileiro  para  a  Biodiversidade  (Funbio),  com recursos  do  Fundo  Mundial  para  o  Meio 

Ambiente (GEF).

O Banco Mundial é a agência implementadora no Brasil. As ações constituem-se numa contribuição 

do Brasil para o alcance das metas de 2010 da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

As  metas  do  Programa  buscam promover  a  priorização  e  a  integração  da  conservação  e  uso 

sustentável  da  biodiversidade  nas  principais  estratégias  de  planejamento  e  práticas  dos  setores 

públicos e privados em nível nacional, consolidando e fortalecendo a capacidade institucional para 

produzir e disseminar informações e conceitos relevantes sobre a biodiversidade.

Corredores Ecológicos 

O  Projeto  de  Corredores  Ecológicos,  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  permite  que  governo  e 

sociedade  civil  compartilhem  a  responsabilidade  pela  conservação  da  biodiversidade,  podendo 

planejar, juntos, a utilização dos recursos naturais e do solo, envolvendo e sensibilizando instituições 

e pessoas.

Corredores Ecológicos são definidos como áreas que contêm ecossistemas florestais biologicamente 

prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade, compostos por conjuntos de unidades de 

conservação, terras indígenas e áreas de interstícios. Sua função é propiciar proteção efetiva da 

natureza, reduzindo ou prevenindo a fragmentação das florestas existentes por meio da interligação 

entre diferentes modalidades de áreas protegidas e outros espaços com diferentes usos de solo.



São  parceiros  para  execução  do  Projeto  Corredores  Ecológicos,  ONGs,  instituições  do  governo 

federal (IBAMA, universidades), instituições dos governos estaduais (secretarias de meio ambiente, 

secretarias de produção) e prefeituras. 

A  CAIXA  apoia  as  estratégias  de  planejamento  participativo  e  orientação  aos  investimentos 

produtivos e estrutura institucional em rede, a partir das entidades que atuam em cada corredor, e a 

gestão dos recursos de custeio dos projetos.

Quintas Ambientais

Criada  em  março  de  2009,  a  iniciativa  tem  como  objetivo  promover  ciclos  de  palestras  para 

disseminar  conhecimentos  e  discutir  entre  os  empregados  temas  voltados  para  preservação  e 

sustentabilidade do meio ambiente, com foco na atuação da CAIXA. 

O  evento  ocorre  toda  última quinta-feira  do  mês  e  desde  a  criação  até  o  final  de  2009,  foram 

realizadas seis palestras, com participação total de 276 empregados.

Eventos em Datas Comemorativas

Semana do Meio Ambiente:

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, a CAIXA promoveu diversos eventos que compuseram a 
Semana do Meio Ambiente da CAIXA:

 Evento de lançamento do Selo Casa Azul;

 Capacitação de Catadores – duas oficinas de capacitação para os catadores da “Cooperativa 

RECICLO” sobre Aquecedores solares de baixo custo confeccionados com materiais recicláveis;

 Cinema Ambiental – apresentação do documentário “Uma Verdade Inconveniente” de Al Gore, no 

Teatro da CAIXA, aberto ao público externo;

 Cine Debate para os empregados do DF – exibição de um filme ambiental por dia, seguido de 

reflexão sobre o tema.

As oficinas realizadas com a Cooperativa RECICLO são uma forma de implementar a renda mensal 

das famílias e de reduzir as despesas com a conta de energia, considerando que os equipamentos 

serão instalados em suas moradias.

A oficina incentivou o uso da energia solar pelas famílias de baixa renda, neste caso, catadores de 

materiais recicláveis, unindo suas atividades usuais à prática da montagem dos sistemas em suas 

moradias.

Prêmios e Reconhecimentos

 1º Lugar em Inovação na Gestão Pública do Prêmio A3P (Agenda Ambiental da Administração 

Pública) para a Agenda CAIXA para Sustentabilidade;



 1º Lugar em Gestão da Energia do Prêmio A3P para a Etiquetagem em Prédios Públicos;

 Agenda  CAIXA  para  Sustentabilidade  no  Ranking  das  Melhores  Práticas  do  Programa 

Benchmarking Ambiental;

 Dois  Edifícios  com  Etiqueta  “A”  de  Eficiência  Energética  (Agência  Jardim  das  Américas, 

Curitiba/PR e Sede Administrativa de Belém/PA).

Articulação e Debate

Para a promoção de práticas de proteção e de melhoria das condições de vida no planeta, a CAIXA, 

além de inserir em seus processos adicionalidades ambientais, ainda financia por meio de patrocínio, 

a realização de eventos para articulação e estímulo ao debate de temas ambientais. Em 2009, foi 

investido mais de R$ 1,6 milhão,  em eventos dessa natureza, realizados nas regiões centro-oeste, 

norte, nordeste, sudeste e sul do país. 

Contra a Corrupção

Princípio 10:  As empresas devem combater  a corrupção sob todas as suas formas,  inclusive 

extorsão e propina

Conflitos de Interesse

Como  parte  de  seu  modelo  de  governança  corporativa,  a  CAIXA  dispõe  de  instrumentos  que 

asseguram a inibição de conflitos de interesses entre suas diversas instâncias de gestão. O Estatuto 

da Empresa  (disponível  no  portal  www.caixa.gov.br/acaixa/estrutura_organizacional.asp )  explicita 

que os órgãos de administração deverão,  no âmbito das respectivas atribuições e competências, 

observar algumas regras de segregação de funções, como forma de evitar conflitos de interesse. São 

elas:

I - As unidades responsáveis por funções de contabilidade, controladoria, controle e riscos ficarão sob a 

supervisão direta do vice-presidente designado exclusivamente para a função de controle e risco.

II - O vice-presidente designado exclusivamente para a função de controle e risco responderá ao Banco Central

pelo acompanhamento, pela supervisão e pelo cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, 

riscos e do Sistema de Controles Internos.

 

III - As unidades responsáveis pela formulação de políticas e gestão de risco de crédito não podem ficar sob a 

supervisão direta de vice-presidente a que estiverem vinculadas às atividades de concessão de créditos ou de 

análise de garantias.

IV - É vedado ao Conselho Diretor e aos responsáveis pela administração de recursos próprios da CAIXA intervir 

na formulação de políticas de gestão de ativos de terceiros e de administração ou operacionalização das loterias 

http://www.caixa.gov.br/acaixa/estrutura_organizacional.asp


federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluído o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS).

V - Os membros do Conselho Diretor não responderão solidariamente pelas atividades de formulação de 

politicas de gestão de ativos de terceiros e pela administração ou operacionalização das loterias federais e dos 

fundos instituídos pelo governo federal, incluído o FGTS.

VI - Um dos vice-presidentes responderá pelo cumprimento das medidas e pelas comunicações relativas à 

prevenção e ao combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613/98.  

VII - Um dos vice-presidentes responderá ao Banco Central pelo acompanhamento e pela supervisão das 

atividades da Ouvidoria, sendo-lhe permitido exercer outras atividades na CAIXA, exceto a de responsável pela 

administração de recursos de terceiros.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A CAIXA adota como conceito de atividade de prevenção à lavagem de dinheiro um conjunto de 

ações, processos e sistemas capazes de detectar, analisar e comunicar ocorrências suspeitas, bem 

como de prevenir novos casos. 

É representada formalmente perante o BACEN (Banco Central do Brasil) e o COAF (Conselho de 

Controle  de  Atividades  Financeiras)  por  um  Vice-Presidente  indicado  pela  Presidenta  e  com  a 

aprovação do Conselho Diretor.  O Vice-Presidente indicado é responsável  pela implementação e 

monitoramento do cumprimento da legislação pertinente, inclusive pela comunicação das ocorrências 

consideradas suspeitas.

A qualificação dos  empregados para o  adequado monitoramento das movimentações financeiras 

realizadas na CAIXA, bem como para a detecção de situações suspeitas, é realizada por meio de 

treinamento. 

Em 2009, foram treinados/capacitados 5.663 empregados.

É  obrigatória  a  realização constante  de  treinamento sobre  o  assunto  por  todos  os  empregados, 

objetivando capacitá-los para identificar eventuais ações que caracterizem lavagem de dinheiro e 

atuar no sentido de impedir qualquer utilização da Instituição em operações financeiras com recursos 

de  origem  ilegal.  É  expressamente  proibido  que  empregados  da  CAIXA,  no  exercício  de  suas 

atribuições, recebam remuneração, presentes, comissões, favores ou vantagens de qualquer espécie. 

Conclusão

Diante da premência de tomada de atitudes que mudem o curso da história do planeta e de todos que 

nele  habitam,  a  CAIXA  segue  firme  no  propósito  de  continuar  a  implementação  de  itens  que 



contribuam para o alinhamento da sua gestão aos princípios assumidos perante o Pacto Global das 

Nações Unidas.nos seus relacionamentos e negócios 


