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Por esta COP, a CAIXA confirma o propósito de continuar 
implementando ações que contribuam para a melhoria de 
questões relacionadas às áreas de direitos humanos, do 

trabalho, meio ambiente e práticas anticorrupção, ratificando 
a sua condição de signatária do Pacto Global. 

 
 

Maria Fernanda 
Presidenta 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1 Mensagem da Presidenta 

  

As ações desenvolvidas  pela CAIXA no ano de 2008, foram ao encontro 

da  sua missão de  contribuir para a qualidade de vida da sociedade, com 

atuação prioritária no fomento ao desenvolvimento urbano, habitação, 

saneamento e infra-estrutura e na administração de fundos, programas e 

serviços de caráter social.  

Cumprimos nossa missão ao conceder mais de R$60 bilhões em crédito 

comercial e estabelecer novo recorde no financiamento habitacional, com mais 

de R$22 bilhões contratos principalmente para população de baixa renda. 

Fomos ousados em reduzir taxas de juros e alongar prazos de financiamentos, 

numa clara demonstração de confiança nas pessoas e no Brasil. 

 Comprometida com a qualidade da política habitacional por uma política 

urbana sustentável e o respeito à diversidade cultural do país, a 

CAIXA demonstra seu interesse na busca de idéias inovadoras para a 

construção de cidades sustentáveis com projetos e formas de atuação que 

contribuem para a melhoria da habitação de interesse social. Em parceria com 

o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB,  lança novamente o Prêmio CAIXA IAB 

2008 - Em busca de Idéias e Soluções para Urbanização e Habitação Social no 

Brasil. 

Em termos ambientais destaca-se  a assinatura do acordo de cooperação com 

o Ministério do Meio Ambiente – MMA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA,  objetivando estimular o uso de 

madeira de origem legal em obras e empreendimentos financiados pelo 

banco.  Destaca-se ainda a parceria com o Banco Mundial, que prevê, entre 

várias ações, a capacitação para a preparação de projetos do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo e a negociação da venda futura dos créditos de 

carbono resultantes. Esse tipo de contrato entre  um organismo internacional e 

uma instituição financeira é inédito no Brasil. 

 A responsabilidade social e ambiental é um principio  consolidado no novo 

modelo de gestão  da nossa instituição. Em um banco que se orgulha de 

acreditar nas pessoas, isso se expressa no esforço  de viabilizar a igualdade de 
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oportunidades a todos. No ano em que comemoramos 60 anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos demos nossa contribuição ao instaurar, por 

meio de processo eletivo, as subcomissões regionais pró-equidade de gênero 

nos 27 estados brasileiros e o fortalecimento da política com a instauração das 

Comissões Nacionais para Igualdade Racial, Pessoas Com Deficiência e 

GLBT. Isso garantirá o franco debate quanto as melhores práticas de gestão 

para que isentem nossa organização de qualquer pratica preconceituosa, 

racista ou homofóbica. 

A força da CAIXA  resulta do esforço e  do  trabalho cotidiano de seus 

empregados. Tenho orgulho em dizer que esta  administração  conseguiu 

superar distorções históricas no relacionamento da empresa com seu quadro 

funcional. Para tanto foi de suma importância a criação da Vice-Presidência de 

Pessoas que possibilitou neste ano, de maneira democrática e com a 

participação das entidades sindicais, construir e implementar o novo Plano de 

Cargos e Comissões.  Consolidamos  também em 2008  o Novo Plano 

FUNCEF. 

Quanto à segurança bancária, a empresa realiza formação de capacitação aos 

empregados, disponibilizando na Universidade CAIXA curso de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro, o objetivo, é capacitar todos os empregados para a 

prevenção à lavagem de dinheiro atendendo à legislação específica e 

preservando a imagem institucional da CAIXA. 

Em 2008 a CAIXA assina o termo de cooperação técnica  com o  Departamento 

de Polícia Federal (DPF).  Esta cooperação possibilitará ao DPF o atendimento 

ágil de eventuais demandas da CAIXA e melhoria da segurança de 

empregados e clientes, assim como unidades do patrimônio da empresa. Esta 

ação coloca a Caixa na vanguarda de atuação contra o crime organizado. 
 

Acreditamos que a CAIXA está no caminho certo.  O futuro se constrói no 

presente e o presente somos nós que fazemos todos os dias. A CAIXA  é um 

banco social, banco  público e que acredita nas pessoas  como vocês poderão 

constatar  no presente relatório. 
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1.2 Nossa Missão 

 

A missão da CAIXA é promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade, 

intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando 

prioritariamente no desenvolvimento urbano, nos segmentos de habitação, 

saneamento e infra-estrutura e na administração de fundos, programas e 

serviços de caráter social, ancorada nos seguintes valores: 

• o direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da 

sociedade e dos clientes; 

• a busca permanente de excelência na qualidade de seus serviços; 

• o equilíbrio financeiro em todos os negócios; 

• a conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade; 

• o respeito e a valorização do ser humano. 

 
1.3 Nossa Visão 
 

A visão de futuro definida pela CAIXA estende-se até 2015 e nela, o tempo e o 

teor deixam clara a intenção de enraizamento de uma cultura corporativa que 

privilegie o desenvolvimento do espírito público, conforme segue: 

• a CAIXA será referência mundial como banco público integrado, rentável, 

socialmente responsável, eficiente,  ágil e com permanente capacidade de 

renovação; 

• manterá a liderança na implementação de políticas públicas e será parceira 

estratégica dos governos estaduais e municipais; 

• consolidará sua posição como o banco da maioria da população brasileira, 

com relevante presença no segmento de pessoa jurídica e excelente 

relacionamento com seus clientes; 

• será detentora de alta tecnologia da informação em todos os canais de 

atendimento e destacar-se-á na gestão de pessoas, reconhecidas em seu 

mérito, capacitadas e com desenvolvido espírito público ; 

• manterá relacionamentos sólidos, coesos e inovadores com parceiros 

competentes e de forte compromisso social. 
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1.4 Estratégia 

 
A CAIXA é um banco público que exerce papel fundamental na promoção da 

justiça social e do desenvolvimento econômico, social e ambiental do País, 

contribuindo para melhoria da qualidade de vida da população, especialmente a 

de baixa renda. Suas ações têm funções múltiplas e diferenciadas, atendendo 

aos compromissos firmados como organização ligada ao governo federal, como 

instituição financeira e como agente promotor de políticas públicas.  

Para que seus objetivos sejam alcançados, a empresa conta com uma série de 

recursos de gestão. Um deles é o Planejamento Estratégico, documento que 

serve de guia para as ações corporativas ao longo de um determinado período. 

Em 2003, a CAIXA inaugurou uma prática inédita no que se refere ao 

Planejamento Estratégico – o estabelecimento de mecanismos para a efetiva 

participação dos empregados em seu processo de elaboração.  

O envolvimento dos colaboradores na definição do Planejamento teve início 

ainda em 2004, com as discussões para a formatação do conteúdo da versão 

2005-2007. A prática participativa revelou-se de grande utilidade para a CAIXA, 

já que possibilitou o desenvolvimento de um amplo e rico processo interno de 

avaliação das estratégias da empresa. Como resultado, foram estabelecidas as 

novas diretrizes corporativas, bem como os conteúdos da Visão de Futuro e dos 

Desafios Estratégicos da CAIXA. Outro resultado importante desse trabalho foi 

o estabelecimento de indicadores de acompanhamento da evolução das ações 

programadas. 

O ano de 2009 será igualmente importante na vida da CAIXA, já que marca a 

revisão do Plano Estratégico para o período que se estende até 2015. Esse 

processo se voltará também para a adequação dos conceitos da Missão, Visão 
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de Futuro, Valores e Desafios Estratégicos à nova realidade da CAIXA no 

contexto de suas relações institucionais e competitivas. 

A revisão tem como premissas o processo participativo – que ampliará o 

envolvimento dos empregados em relação a 2004 – e o alinhamento das ações 

estratégicas da CAIXA ao Plano Plurianual do governo federal (PPA). Outro 

objetivo a ser perseguido será a conquista da plena assimilação interna dos 

conceitos relativos aos temas Responsabilidade Social Empresarial, 

Desenvolvimento Regional Sustentável, Sustentabilidade Empresarial, Sinergia 

e Integração dos Negócios. 

 

1.5 Perfil do Empreendimento  
 
 
A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira sob forma de empresa 

pública que atua em todo o território nacional e integra o Sistema Financeiro 

Nacional. Vinculada ao Ministério da Fazenda, auxilia a política de crédito do 

Governo Federal e está sujeita às decisões e à disciplina normativa do órgão 

competente e à fiscalização do Banco Central do Brasil. 

 

É regida por estatuto aprovado pelo Decreto nº. 6.473, de 05 de junho de 2008, 

constante no sítio www.caixa.gov.br, no qual se encontram os produtos e 

serviços disponíveis às partes interessadas.  

 

Até novembro de 2008, a CAIXA contava com 78.179 empregados 

concursados, 11.951 estagiários, 39.616 prestadores de serviço e 3.748 

adolescentes aprendizes, totalizando 133.494 colaboradores.  

 

Presente em todos os municípios brasileiros, a rede de atendimento atingiu, até 

outubro de 2008, 24.352 mil unidades.  
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1.6 Setor de Atuação 
 

A CAIXA atua no setor financeiro sujeita à dinâmica de fatores de mercado e às 

diretrizes da política pública do Governo Federal, especialmente aquelas 

destinadas ao desenvolvimento urbano e transferência de benefícios. 

 

2 EMPRESA  

2.1 HISTÓRICO 
 
A CAIXA foi criada em 12 de janeiro de 1861 com a finalidade de conceder 

empréstimos e incentivar a poupança. O objetivo era torná-la o “cofre público das 

classes menos favorecidas”, nas palavras do Visconde de Rio Branco. 

 

A incorporação de novos papéis intensificou-se na segunda metade do século XX, 

para contornar dificuldades surgidas em áreas de atuação diversas daquelas 

familiares à empresa. 

 

A absorção de entes públicos também faz parte da trajetória de crescimento da 

CAIXA. Exemplo emblemático foi o seu envolvimento na implementação da política 

habitacional do governo criada com finalidade de reduzir o déficit de moradias. Ao 

incorporar o BNH (Banco nacional de Habitação), a corporação assumiu 

definitivamente a condição de maior agente nacional de financiamento da casa 

própria e de importante financiadora do desenvolvimento urbano, especialmente do 

saneamento básico. 

 

Em sua história, a CAIXA sedimentou estreitas relações com a população fundadas 

no atendimento de necessidades imediatas e por delegação do governo federal, 

implementou programas sociais de transparência de benefícios a parcelas pobres da 

sociedade, atuando nos lugares mais longínquos do Brasil e propiciando a inclusão 

bancária de milhões de cidadãos. 

 

A implementação da política reducionista, nos anos recentes, gerou um vácuo no 

setor público, o que levou o governo a procurar apoio em estruturas sólidas capazes 

de responder com eficiência às demandas. O governo encontrou a CAIXA aberta a 
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novos desafios. A empresa sempre foi capaz de ampliar suas atribuições para 

atender requerimentos externos. Essa agilidade condiz com o padrão histórico de 

relacionamento que a CAIXA mantém com o governo, seu controlador, e com a 

sociedade, sua cliente. 
 

2.2 Princípios e Valores  
 
2.2.1 Os valores são partes integrante e precípua da missão da CAIXA: 

 
• o direcionamento de ações para o atendimento das expectativas da 

sociedade e dos clientes; 

• a busca permanente de excelência na qualidade de seus serviços; 

• o equilíbrio financeiro em todos os negócios; 

• a conduta ética pautada exclusivamente nos valores da sociedade; 

• o respeito e a valorização do ser humano. 

 

2.2.2 A CAIXA possui três políticas, Comunicação, Marketing e Patrocínio, Crédito 

e Risco e Relacionamento com Fornecedores, alinhadas aos princípios e 

valores da Responsabilidade Social Empresarial, todas elas seguindo a 

mesma declaração de princípios abaixo:  

 

Declaração de Princípios 
 
Essa política é regida por princípios que visam fortalecer a reputação e imagem da 

CAIXA como banco da sociedade brasileira, por meio da promoção do 

desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social e ambiental, do bem-estar 

e da qualidade de vida para toda a população, do consumo e do crédito consciente, 

do exercício da cidadania, da inclusão social e bancária, da redução das 

desigualdades sociais e regionais, da preservação de recursos naturais e culturais, 

da valorização da vida, do ser humano e da diversidade, do respeito ao consumidor, 

com integridade, ética e transparência em todas as relações, expressados em 

critérios próprios e respeitados os acordos em que a CAIXA seja signatária.  
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As operações de crédito devem prover recursos para usos legais e legítimos e ter 

como ênfase primeira proteger os interesses e o capital da CAIXA, e promover o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental do Brasil observando plenamente os 

padrões e preceitos de lucratividade, conformidade, riscos e liquidez estabelecidos 

pelas áreas competentes da empresa. 

 

 

2.3 Código de Ética 
 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

 

2.4 Estrutura e Funcionamento - (o mapa a seguir pode ser aumentado)  
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2.5 Governança Corporativa  

 

Para que possa cumprir a sua missão como instituição pública a serviço da 

sociedade brasileira, presente em todos os municípios do Brasil, a CAIXA precisa 

manter uma estrutura de gestão comprometida com os mais avançados princípios 

de governança corporativa. 

É isso o que ela vem procurando construir ao longo dos anos, por meio de ações 

que visam assegurar máxima transparência na tomada de decisões, respeito ao 

espírito público, imparcialidade na relação com os stakeholders, ética nos negócios 

e clareza na prestação de contas às partes interessadas. Com todas as instâncias 

definidas por seu estatuto em pleno funcionamento, e atualizado em junho de 2008. 

 

A CAIXA mantém uma equilibrada estrutura de comando e de decisões setoriais. 

Seu núcleo diretivo é composto por:  

 

Conselho de Administração – Órgão máximo no organograma da CAIXA, o 

Conselho de Administração é responsável pela orientação geral dos negócios da 

empresa. As deliberações estratégicas, Com as atribuições aprovar as políticas, as 

estratégias corporativas, o plano geral de negócios, o plano de trabalho anual, os 

programas de longo prazo e o orçamento da CAIXA, em sintonia com a política 

econômica do governo federal. 

É composto por sete integrantes: cinco conselheiros indicados pelo ministro da 

Fazenda, o presidente da CAIXA (que desempenha a função de vice-presidente do 

Conselho) e um conselheiro escolhido pelo ministro do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Nomeados pelo ministro da Fazenda, os conselheiros têm mandato de três 

anos, podendo ser reconduzidos aos seus cargos por mais um período consecutivo. 

 
Conselho Diretor - Órgão colegiado composto pelo presidente da CAIXA e por nove 

vice-presidentes. É responsável, entre outras atividades, por aprovar e apresentar 

ao Conselho de Administração as políticas e as estratégias corporativas da CAIXA, 

além do plano geral de negócios, dos programas de atuação de longo prazo, do 

plano diretor e do orçamento global das demonstrações contábeis. 
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Presidência – O presidente da CAIXA e seus vice-presidentes são indicados pelo 

ministro da Fazenda e nomeados pelo presidente da República. Entre suas 

atribuições destacam-se: 

• Representar a CAIXA em juízo ou fora dele. 

• Encaminhar temas para avaliação dos Conselhos de Administração e Fiscal. 

• Apresentar ao Banco Central matérias que dependam de sua audiência ou de 

deliberação do Conselho Monetário Nacional. 

• Propor ao Conselho Diretor a criação de empregos na carreira permanente e a 

fixação de salários e vantagens. 

• Convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor. 

• Propor ao Conselho de Administração os nomes de diretores para aprovação, 

nomeação e destituição, além de propor a área de atuação dos vice-presidentes e 

dos diretores, bem como seu eventual remanejamento. 

• Supervisionar e coordenar a atuação dos membros do Conselho Diretor, da 

Diretoria Executiva e dos responsáveis pelas unidades que estiverem sob sua 

supervisão direta. 

• Presidir o Comitê Estratégico de Administração de Ativos de Terceiros e o Comitê 

Estratégico de Administração de Fundos, Programas e Serviços Delegados pelo 

Governo federal. 

• Fiscalizar a execução da política geral dos negócios e serviços da Vice-Presidência 

responsável pela administração de ativos de terceiros e da Vice-Presidência 

responsável pela administração ou operacionalização de fundos, programas e 

serviços delegados pelo governo federal. 

• Divulgar, perante órgãos e instituições públicas, econômicas e sociais, os 

resultados obtidos pela CAIXA no cumprimento de seus objetivos e na administração 

ou operacionalização de programas e serviços delegados pelo governo federal. 

• Exercer os demais poderes de direção executiva. 

 
Vice-Presidências (nove delas com assento no Conselho Diretor) - Administram as 

suas áreas de competência, traçam estratégias gerais e estabelecem metas e 

objetivos a serem alcançados pelo diretor e pelas unidades sob sua supervisão. 

 
A CAIXA conta com 11 Vice-Presidências. São elas: 

• Vice-Presidência de Atendimento e Distribuição. 
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• Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros. 

• Vice-Presidência de Controle e Risco. 

• Vice-Presidência de Finanças e Mercado de Capitais. 

• Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias. 

• Vice-Presidência de Gestão de Pessoas. 

• Vice-Presidência de Governo. 

• Vice-Presidência de Logística. 

• Vice-Presidência de Pessoa Física. 

• Vice-Presidência de Pessoa Jurídica. 

• Vice-Presidência de Tecnologia da Informação. 

 
Comitês, Comissões e Conselhos - que se responsabilizam por decisões 

operacionais e administrativas e atuam de forma sinérgica e integrada. 

A CAIXA possui oito comitês e uma comissão. São eles: 

Comitê de Crédito e Renegociação; Comitê de Compras e Contratação; Comitê 

Estratégico de Captação e Aplicação; Comitê Estratégico de Administração de 

Ativos de Terceiros; Comitê Estratégico de Administração de Fundos, Programas e 

Serviços Delegados pelo Governo Federal; Comitê de Auditoria; Comitê de Risco; 

Comitê de Tecnologia da Informação e Comissão de Crédito. 

 

Auditoria Interna - Vinculada ao Conselho de Administração, tem como finalidade 

comprovar a legalidade e legitimidade dos atos administrativos; avaliar a eficácia da 

gestão de risco, do controle e das práticas de governança corporativa; executar, 

acompanhar e monitorar as determinações do Comitê de Auditoria. 

 

Diversas instâncias externas realizam o acompanhamento e o controle das ações 

da empresa. São elas: 

Ministério da Fazenda, o Banco Central, o Departamento de Coordenação e 

Controle das Empresas Estatais, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria 

Geral da União, o Ministério Público da União, por intermédio de requerimentos e 

informações. 
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Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal é integrado por cinco membros escolhidos 

pelo ministro da Fazenda. O mandato de cada integrante é de um ano, com 

possibilidade de recondução ao cargo. O Conselho tem como atribuições principais 

fiscalizar os atos administradores, verificar o cumprimento dos deveres legais e 

estatutários, opinar sobre a prestação anual de contas da CAIXA, analisar os 

balancetes e demonstrativos contábeis, examinar as demonstrações financeiras e 

denunciar aos órgãos de administração erros, fraudes ou outras irregularidades. 
 

Modelo de Gestão 
 
Para cumprir a tarefa de atender à população, de se manter como executor eficaz de 

políticas públicas e de seguir como paradigma na concessão de crédito à sociedade, 

a CAIXA tem procurado avançar no processo de consolidação de uma moderna 

estrutura de governança. A instituição tem buscado fazer com que as suas ações 

estratégicas e cotidianas conduzam à consolidação de uma cultura interna voltada 

para a sustentabilidade, modelo de atuação que assegura o desenvolvimento 

equilibrado entre as três dimensões que devem compor a essência de uma moderna 

organização empresarial: a econômica, a social e a ambiental. 

O ano de 2008 consolidou o novo modelo de gestão voltado à simplificação do 

funcionamento da empresa. Por meio dele, a instituição espera tornar mais ágeis os 

processos internos e promover melhorias significativas no atendimento à população. 

 

Para definição da nova “arquitetura” da CAIXA, foi necessária a configuração de 

seus macroprocessos de governança, negócios e suporte, que ficaram assim 

estabelecidos: 

Macroprocessos de Governança Corporativa: 
• Gestão Estratégica. 

• Gestão Executiva. 

Macroprocessos de Negócios 
• Gestão de Cliente Pessoa Física. 

• Gestão de Cliente Pessoa Jurídica. 

• Gestão de Governo. 

• Gestão de Fundos de Governo e Loterias. 
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• Gestão de Ativos de Terceiros. 

• Gestão do Atendimento e Distribuição de Produtos. 

• Gestão de Finanças. 

Macroprocessos de Suporte 
• Gestão de Controle e de Risco. 

• Gestão de Pessoas. 

• Gestão de Tecnologia de Informação. 

• Gestão de Logística. 

 
3 ATIVIDADE EMPRESARIAL  
3.1 Diálogo com as partes interessadas  
3.1.1 Público Interno  
 

Empregados  
São recrutados e selecionados em concurso público e convocados por ordem de 

classificação para prover cargo no nível da carreira administrativa ou profissional, 

devendo comprovar requisitos previstos no Edital de Concurso Público, efetivar 

exames médicos admissionais e atender aos demais parâmetros previstos em edital. 

 

Aposentados  
A CAIXA, historicamente, mantém relacionamento com seus aposentados. 

Entretanto, em 2008, foram sistematizados encontros semanais com a FENACEF – 

Federação Nacional dos Aposentados da CAIXA. 

O Objetivo é manter o engajamento e o diálogo com esse público. A sistematização 

de encontros com as representações de aposentados é meio para demonstrar o 

respeito e admiração que a CAIXA mantém pelos ex-empregados que se dedicaram 

por muitos anos à empresa e colocar-se em posição de vanguarda no 

relacionamento com as partes interessadas da Organização. 

− O aposentado da CAIXA continua com o Plano de Saúde. Ao se aposentar na 

CAIXA, mantém esse benefício. 

− A CAIXA patrocina Plano de previdência privada para o empregado, que 

quando se aposenta, recebe o benefício caso tenha aderido a ele enquanto 

empregado. 
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− Esse público tem um seguro específico para as operações de crédito 

consignado na CAIXA. 

Foi renovado−  o convênio CAIXA/FUNCEF/INSS que garante o recebimento dos 

ite a FUNCEF manter posto avançado de atendimento 

Adol
 
A partir de 2003, é assim chamado o menor entre 15 a 17 anos e onze meses é 

e Aprendiz, desenvolvido pela CAIXA em 

 lucrativos que farão a formação técnico-

emplando adolescentes de comunidades Quilombolas e Indígenas. 

Ampliação do Programa de Aprendizagem da CAIXA para incentivar a inserção de 

 entre 18 a 24 anos, no mercado de trabalho, desenvolvido pela 

AIXA em parceria com Entidades conveniadas que visam à assistência do jovem à 

e característica  da faixa etária, as  atividades  atribuídas ao 

ente Aprendiz. 

 
 
 

benefícios pagos pelo INSS, por meio da FUNCEF. Este convênio, implantado 

em maio de 1996, perm

para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e 

pensão por morte, destinado ao atendimento dos associados FUNCEF, assim 

como centraliza as concessões dos benefícios na matriz FUNCEF/MZ. O INSS 

oferece o sistema e o técnico concessor para análise dos processos. 

 
escente Aprendiz 

admitido por meio do Programa Adolescent

 convenentes sem finsparceria Entidades

profissional. 

Os jovens são oriundos de famílias de baixa renda e a prioridade de contratação é 

para jovens de famílias beneficiárias nos Programas de Inclusão Social do Governo 

Federal, cont

• Total de beneficiados desde 2003: 10.712 adolescentes. 

 

Jovem Aprendiz 
 

jovens com idades

C

educação profissional. 

Caso o Aprendiz seja portador de deficiência física não haverá limite máximo de 

idade. 

Em razão da maturidad

Jovem Aprendiz serão de maior responsabilidade do que as atribuídas ao 

Adolesc
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Estagiários 
 
São estudantes regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos 

vinculados à estrutura de ensino público ou particular, em nível superior e nível 

édio. O estagiário de nível médio atua em agências ou em postos de serviço e o 

e nível superior, a partir do 5º semestre, em unidades administrativas da CAIXA. 

ra 

restar serviços contínuos – que constituem necessidade permanente – nas 

u nas de terceiros indicados pela CAIXA. Nesse contexto, 

nquadram-se: 

ensiva 

igitação de dados 

o, triagem e movimentação de documentos 

 telemarketing 

ículos e elevadores 

 reprográficas e de equipamentos telefônicos 

io de mão-de-obra dedicada seja autorizada 

oda empresa contratada por bancos 

iços à comunidade em seu nome, com critérios por ela 

m

d

 

Prestadores de serviço 
 
São considerados prestadores de serviço empregados de empresa contratada, 

conforme Lei 8.666/93, Decretos 3.555/00 e 3.931 e legislações posteriores, pa

p

dependências da CAIXA o

e

• limpeza e conservação 

• copa 

• recepção 

• ascensorista 

• vigilância ost

• preparo, conferência e d

• recepçã

• operação de

• condução de ve

• operação de máquinas

• manutenções diversas 

• brigada contra incêndio 

• serviços de informática 

• outros, cuja execução por interméd

pela Diretoria Colegiada. 

 
Correspondente Bancário 
 
É considerado correspondente bancário t

múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais ou pela Caixa Econômica 

Federal para prestar serv
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estabelecidos. Podem funcionar como correspondentes bancários da CAIXA, 

o constantes no sítio www.caixa.gov.br , as seguintes 

 

iais de construção (apenas em municípios não assistidos) 

 (apenas em municípios não assistidos) 

elecimentos que comercializem gêneros da cesta básica. 

l térica Avançada, Casa 

sário lotérico é realizada por meio de processo de licitação e as 

ade lotérica. 

 

cutora das políticas públicas do governo, mediante a 

dministração e operação dos diversos programas delegados. 

conforme critérios de seleçã

empresas do comércio varejista:  

• mercados 

• supermercados 

• mercearias 

• minimercados 

• quitandas 

• panificadoras

• hipermercados 

• lojas de mater

• posto de gasolina

• outros estab

 

Unidade Lotérica 
 
É considerada Unidade Lotérica toda pessoa jurídica responsável pela permissão 

de egada pela CAIXA, nas categorias Casa Lotérica, Casa Lo

Lotérica Avançada Temporária e Unidade Simplifica de Loterias. 

 

A seleção do empre

permissões de funcionamento são concedidas obedecendo às diretrizes traçadas 

que consideram o potencial de mercado, a disponibilidade de bilhetes das loterias 

federais e de equipamentos para a execução dos serviços na unid

 

3.1.2 Público Externo 

 
Banco Central do Brasil 
 
Como instituição financeira, a CAIXA é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil.

 
Governo 
 
A CAIXA é a maior exe

a
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Sociedade  

antém relacionamento estreito com a sociedade brasileira, gerindo seus 

ção de programas do 

overno, promovendo aproximações geográficas e sociais e o desenvolvimento 

.2  Meios Utilizados no Diálogo com as Partes Interessadas 

 CAIXA mantém diálogo com suas partes interessadas por meio dos seguintes 

úblico Externo 

elatório de Sustentabilidade (GRI) (Global Report Initiative) 

 publicado anualmente, com informações sobre os projetos, benefícios 

 ações dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e 

no âmbito da Responsabilidade Social e Desenvolvimento 

ustentável.  

rmando um quadro completo das posturas e do desempenho da 

dministração na gestão e alocação de recursos que são a ela confiados. O RA é 

il, como documento mandatário, e divulgado na 

 
A CAIXA m

negócios de forma que os resultados se revertam em benefícios para a coletividade, 

por meio da disponibilidade de serviços e produtos e da execu

g

nacional. 

 

Clientes 
 
Principal stakeholder da CAIXA, composto por Indivíduos, organizações ou órgãos, 

que compram bens e serviços para consumo, revenda ou transferência.  

 

3
 
A

instrumentos: 

 

P
 
R
 
Demonstrativo

e

à comunidade, 

S

 

Relatório da Administração (RA) 
 
Peça integrante das demonstrações financeiras, que deverá complementar as peças 

contábeis e notas explicativas, observando a coerência com a situação nelas 

espelhada, fo

a

enviado ao Banco Central do Bras

mídia, imprensa e internet, o que o torna de conhecimento público. 
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Relatório de Gestão (RG) 
 

Peça integrante de processos de tomada e prestação de contas, estruturado de 

acordo com o Anexo II da Decisão Normativa TCU Nº. 71, de 7 de dezembro de 

005. Objetiva, também, apresentar medidas para o saneamento de disfunções que 

ão dos objetivos e aferir a eficiência, eficácia e 

conomicidade da ação administrativa. O RG é apresentado ao MPOG/DEST – 

o gerado em cumprimento ao 

isposto no inciso XXIV do artigo 84 da Constituição Federal, que, com o Relatório 

ão de contas do da República. 

ssas informações são enviadas duas vezes ao ano para o MPOG – Ministério de 

midor 

o Decreto Presidencial 6.523, de 2008, que regulamenta o 

ódigo de Defesa do Consumidor, e determina a obrigatoriedade nos bancos do 

AC, como um dos canais habituais de atendimento, a Caixa volta a implantar um 

om as unidades da rede de 

tendimento, para resolução de conflitos e análise de sugestões externas.  

2

inviabilizaram a consecuç

e

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão/Departamento de Coordenação e 

Controle das Estatais, como documento mandatário. 

 

Informações para o Balanço Geral União (BGU) 
 

A CAIXA, como agência oficial de fomento, presta informações para subsidiar a 

elaboração do Balanço Geral da União, document

d

de Atividades, constitui um dos meios de prestaç

E

Planejamento, Orçamento e Gestão, como documento mandatário.  

 
Informações ao Banco Central do Brasil 
 
Informações de natureza financeira, de caráter obrigatório, ou outras demandas 

desse órgão regulador. 

 
 

SAC – Serviço de Atendimento ao Consu
 
Para dar cumprimento a

C

S

SAC como receptáculo primário, juntamente c

a

 

Canal de comunicação destinado ao Empresário Lotérico, Banco Central, PROCON, 

Governo Federal, clientes e outros que se vincularem aos negócios da CAIXA, para 
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encaminhamento de reclamações, sugestões, denúncia e elogios.  

 

O atendimento prestado por esse canal é de âmbito nacional e composto por três 

 correio eletrônico – por meio da seção “OUVIDORIA CAIXA”, disponível no sítio 

. 

Canal de ouvidoria externa 

como atribuição atuar como última instância de intermediação entre o cliente e a 

as pelas unidades e pelo SAC, além de 

ropor às áreas gestoras e aos conselhos deliberativos medidas de correção e 

e produtos a partir do conteúdo das reclamações por 

informações, esclarecimento e remessa de documentos decorrentes 

e auditorias, inspeções, acórdãos, decisões, requisições, diligências, denúncias, 

e 

 exatidão das informações prestadas e pelo 

umprimento das ações propostas.  

operações necessárias para a manutenção do 

artão, como consultar o limite disponível, a data de vencimento ou o valor da fatura, 

formas de recebimento das ocorrências:  

• telefone –  por meio de linha tipo DDG - Discagem Direta Gratuita, por meio do 

0800- 7260101;  

•

da CAIXA;  

• endereço eletrônico sac@caixa.gov.br

 

Reestruturado em função do Decreto Presidencial 6.523, de 2008, passou a ter 

Empresa, nas reclamações não solucionad

p

aprimoramento de processos 

ela tratadas.  

 
Informações aos órgãos externos de controle e de fiscalização, ao Conselho 
Fiscal e à Auditoria Independente. 
 
Prestação de 

d

reclamações e representações de interesse da CAIXA, cabendo à autoridad

demandada a responsabilidade pela

c

 

Telefone 0800 - 726 2492 – Pessoas com Deficiência Auditiva 

 
Desde Dezembro/2006, os clientes com deficiência auditiva e possuidores de Cartão 

de Crédito podem realizar todas as 

c

por meio do telefone 0800 adaptado com dispositivo TDD. 
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A iniciativa é resultado da contratação pela CAIXA de empresa de serviços e 

processamentos de informações comerciais, que tem essa alternativa de 

atendimento.  

 

O aparelho para realização do serviço possui um teclado e um pequeno monitor de 

 remessa de valores para contas da CAIXA no Brasil é um serviço disponível nos 

apão, e em Portugal, através dos bancos conveniados: 

ium bcp – Portugal  

r meios digitais, a CAIXA oferece comodidade e 

sileira durante os 365 dias do ano, 24 horas por dia. 

o sítio da CAIXA na internet, qualquer usuário tem acesso ao portfólio de produtos 

ue a CAIXA dispõe, com destaque para as informações e serviços de habitação, 

 FGTS. A CAIXA também oferece uma vasta gama de serviços aos seus 

cristal líquido, semelhante ao do computador, porém menor. Por meio do sistema, os 

deficientes auditivos podem comunicar-se com os operadores por escrito e ler as 

respostas.  

 

Canais no exterior 
A CAIXA também está presente no exterior, disponibilizando os seguintes serviços: 

Remessa de valores para contas da CAIXA no Brasil e Saque emergencial em 

dinheiro.  

A

Estados Unidos, no J

• Millenium bcpbank- Banco Comercial Português – Estados Unidos  

• Iwata Shinkin Bank – Japão  

• Millenn

 
 
 
Internet 
Po  meio da Internet e dos 

facilidade para a sociedade bra

N

q

loterias e

correntistas que podem usar a praticidade do Internet Banking CAIXA para 

realizarem suas transações financeiras, e além disso, permite que consultas, 

pagamentos e transferências sejam efetuadas no telefone celular."  
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Público Interno  
 
Intranet CAIXA 
 

A Intranet CAIXA tem por objetivo facilitar a comunicação interna e o 

desenvolvimento das atividades da Empresa, informando e orientando o público 

interno sobre a missão, políticas, diretrizes, metas e ações internas e externas, além 

de notícias, por meio de um conjunto de redes interconectadas. 

 

Correio Eletrônico 
 
O Correio Eletrônico da CAIXA, denominado CAIXA-M@il, objetiva facilitar e agilizar 

o desenvolvimento das atividades da Empresa.  É uma ferramenta de comunicação 

administrativa entre as Unidades da CAIXA, seus empregados, estagiários e 

prestadores de serviço, além de possibilitar a veiculação de notícias de interesse de 

toda a Empresa. 

 

 

Canal de ouvidoria interna 
 
Canal de comunicação destinado ao cliente interno e de uso exclusivo para o 

encaminhamento de reclamações, sugestões, elogios e denúncias. 

 

As informações obtidas nesse canal são utilizadas como fonte de indicativos para 

melhoria dos processos, produtos e serviços oferecidos pela CAIXA. Esse canal 

promove a valorização dos clientes internos, permitindo-lhes a integração ao modelo 

de gestão participativa. 

 

A identificação do remetente é sigilosa, a não ser que o próprio envie seus dados. 
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4 Indicadores de desempenho  

 Desempenho Síntese de Desempenho  

Geração e distribuição de riqueza e renda  

4.1 Síntese de
 

 
1. Geração de riquezas (em 
milhares de R$) 2006  2007 

(A) Receita Bruta 34.832.258 35.272.167 
(B) Bens e serviços adquiridos de 15.735.036 15.863.011 terceiros 
(C) Valor adicionado bruto (A – B) 11.055.637 10.738.315 
(D) Retenções (d
exaustão) 

epreciação, amortização, 349.970 383.330 

(E) Valor adicionado líquido (C – D) 10.705.667 10.354.985 
(F) Transferências 
Resultado da equivalência patrimonial 
Resultado de participações societárias 
Receitas financeiras 

177.917 237.071 

(G) Valor adicionado a distribuir (E – F) 10.883.584 10.592.056 

   

2. Distribuição por partes interessadas 2006  2007 

Impostos expurgados os subsídios (isenções) 2.164.799 1.094.116 

EMPREGADOS 
Salários 3.991.920 4.636.914 
Encargos previdenciários 313.561 309.813 
Previdência privada 134.327 194.188 
Benefícios 969.107 1.045.948 
Participação nos resultados  417.308 310.781 
FINANCIADORES 
Remuneração de capital de terceiros 481.396 490.198 
ACIONISTAS 
Juros sobre capital próprio e dividendos 1.146.245 1.111.537 
RETIDO   
Lucros retidos/prejuízo do exercício 1.239.945 1.398.561 

Indicadores de produtividade 2006  2007 

Margem bruta 39,70% 33,64% 
Margem líquida 8,53% 9,36% 
Giro dos ativos¹    
Retorno sobre ativo médio (ROA)² 1,14% 1,01% 
Índice de endividamento ³   
Índice de liquidez4 1,03% 1,03% 

 
1) Não se aplica a bancos 
2) Retorno sobre ativo médio (ROA) – A CAIXA adotou o conceito de Retorno sobre Ativos 
3) Não se aplica a bancos 
4) índice de Liquidez – A CAIXA adotou o conceito de Liquidez Geral 

 

Itens de investimento 2006  2007 2008 
Aumento da capacidade produtiva ³ 457.586.276 335.770.272 946.526.115 
Educação/treinamento 4 50.746.568 58.678.208 77.212.442 

 



29 

 

 
G

1. Geração de riquezas (em 
milhares de R$) 2006  2007 

 

eração e distribuição de riqueza e renda  
 

(A) Receita Bruta 34.832.258 35.272.167 
(B) Bens e serviços adquiri
terceiros 

dos de 15.7 15.8  35.036 63.011

(C) Valor adicionado bruto (A – B) 11.055.637 10.738.315 
(D) Retenções (depreciação, 
amortização, exaustão) 349.970 383.330 

(E) Valor adicionado líquido (C – D) 10.705.667 10.354.985 
(F) Transferências 
Resultado da equivalência patrimonial 

 
s 

7 71 Resultado de participações societárias
Receitas financeira

177.91 237.0

(G) Valor adicionado a distribuir (E – 10 10F) .883.584 .592.056 

2. Distribuição por partes interessadas 2007 2006  

GOVERNOS     

Impostos expurgados os subsídios (isenções) 2.164.799 16 1.094.1

EMPREGADOS 
Salários 3.991.920 4.636.914 
Encargos previdenciários 313.561 309.813 
Previdência privada 134.327 194.188 
Benefícios 969.107 1.045.948 
Participação nos resultados  417.308 310.781 
FINANCIADORES 
Remuneração de capital de terceiros 481.396 490.198 
ACIONISTAS 
Juros sobre capital próprio e dividendos 1.146.245 1.111.537 
RETIDO   
Lucros retidos/prejuízo do exercício 1.239.945 1.398.561 

Indicadores de produtividade 2006  2007 

Margem bruta 39,70% 33,64% 
Margem líquida 8,53% 6% 9,3
Giro dos ativos¹    
Retorno sobre ativo médio (ROA)² 1,14% 1,01% 
Índice de endividamento ³   
Índice de liquidez4 1,03% 1,03% 

 
1) Não se 
2) Retorno OA) – A CAIXA adotou o conceito de Retorno sobre Ativos
3) Não se aplica a bancos 

AIXA adotou o conceito de Liquidez Geral 

aplica a bancos 
 sobre ativo médio (R  

4) índice de Liquidez – A C
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Itens de investimento 2006  2007 2008 
Pesquisa e desenvolvimento ¹    
Melhoria da produtividade ²    
Aumento da capacidade produtiva ³ 457.586.276 335.770.272 946.526.115 
Educação/treinamento 4 50.746.568 58.678.208 77.212.442 
Programas para a comunidade 5    

 
1)
2) do.  
3) a capacidade produtiva (Investimentos segu veis, Máquinas e 
Eq
4) Instr , Outras despesas com 
Tr xternos, curso de pós-graduação), Treinamento 
(Id raduação, Cursos Técnicos a.   
5) odemos definir o dado.  
 

 
 
5 D
5.1 Público 
5.1.1 Diálogo e Participação  
 
Relação com S
Os empregados da CAIXA têm plena liberdade de sindicalização, garantia constante 

em cláusula do

 
Pelo Acordo o 2007/2008 (ACT), “Fica assegurada a 

disponibilidade dos investidos de mandato sind

efetivos e suple xercício de suas a D

Conselho Fisca es junto à Federação, com todos os 

direitos e vanta rego, como se em exercício estivessem, 

observados porém, para cada entidade, o número de diretor rados 

condições de aplicação estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho 

Aditivas.” 

 

Conforme ACT, a CAIXA coloca à disposição das entidades profissionais 

conven

que serão encaminhados, previamente, ao setor competente do banco, para os 

devidos fins, incumbindo-se este da sua afixação dentro das vinte e quatro horas 

posteriores ao recebimento. Não serão permitidas matérias político-partidárias ou 

ofensivas a quem quer que seja.  

 Não se aplica 
 Desconhecemos o conceito, portanto, não podem
 Aumento d

os definir o da
) - Engloba os intes itens: Imó

uipamentos e Hardware/Software. 
 Treinamento – Engloba os seguintes itens: Diárias, Pa
einamento, Hospedagem, Treinamento Externo (Instrutor
iomas), Material Didático, G

ssagens, utores Internos
es e

e Reembolso Vida Futur
 Desconhecemos o conceito, portanto, não p

esempenho Social 
Interno 

indicato 

 Acordo Coletivo. 

Coletivo de Trabalh

remunerada dos emprega ical - 

ntes - que estejam no pleno e funções n iretoria, 

l e Delegados Representant

gens decorrentes do emp

es libe e as 

entes quadro para afixação de comunicados oficiais de interesse da categoria 
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Ainda pelo re ilitada às entidades sindicais profissio a 

realização de campanha de sindicalização, a cada 12 (doze) meses, em dia, local e 

horário previam ão da C

 

Desde 2003, a CAIXA adota o princípio de negociação permanente, ou seja, além da 

data b ativos à 

catego ntos 

especí ados indicada pela 

mpre a e metade pelas entidades representativas -, a exemplo dos grupos 

revistos no Acordo Coletivo vigente, que tratam das questões de saúde e 

rdo Coletivo de Trabalho o reconhecimento dos 

elegados sindicais eleitos pelos empregados, observada a seguinte proporção: 

ois) delegados sindicais; 

) de 201 a 300 empregados 03(três) delegados sindicais; 

enção da isenção a seus empregados do pagamento da anuidade dos 

cartões de crédito durante o período de 01.09.2008 a 31.08.2009. 

ferido acordo é fac nais 

ente acordados com a direç AIXA. 

ase, desde que haja interesse das partes em pautar assuntos rel

ria. A CAIXA mantém grupos de trabalho, para tratar dos assu

ficos, com composição paritária – metade de empreg

e s

p

segurança bancária.   

 
A CAIXA reforça em seu Aco

d

 

a) até 100 empregados 01(um) delegado sindical; 

b) de 101 a 200 empregados 02(d

c

d) de 301 a 400 empregados 04(quatro) delegados sindicais; 

e) acima de 401 empregados 05(cinco) delegados sindicais. 

 
Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2008 – ACT 
 
Entre as conquistas do ACT 2008/2009, destacam-se:  

 
         Manut

         Manutenção do enquadramento dos seus empregados, aposentados e 

pensionistas, no Programa de relacionamento para a redução dos juros do 

cheque especial,  

         A pontuação para enquadramento na tabela de faixas de taxas flexibilizadas 

poderá ser melhorada, em função da reciprocidade do empregado como cliente 

CAIXA; 

 



32 

         Manutenção da devolução do adiantamento por ocasião do gozo das férias 

Salário-Padrão, de Cargo 

m Comissão, com reflexo nas correspondentes vantagens pessoais, de 

 e quinze centésimos por cento) sobre os Pisos Salariais de 

ercado com valores superiores a R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) 

dos - PLR 2008 composta de: 

reais); 

-Base – RB; 

0 por empregado. 

e 2008 em relação ao exercício de 

007 seja superior a 15%, será concedida parcela adicional da PLR no valor 

alor absoluto do crescimento 

200

O 

R$1.980,00 para cada empregado.  

regulamentares em até 10 parcelas iguais e sucessivas; 
 

Pelo ACT/2008/2009, a CAIXA reajustou as rubricas de 

e

Gratificação de Cargo em Comissão e os valores da Tabela de Piso Salarial de 

Mercado dos seus empregados, da seguinte forma: 

a)  10,00% (dez por cento), sobre a rubrica de Salário-Padrão, com reflexo nas 

correspondentes vantagens pessoais incidentes sobre o Salário-Padrão; 

b)  10,00% (dez por cento) sobre os Pisos Salariais de Mercado com valores 

inferiores a R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais); 

c)  8,15% (oito inteiros

M

d)  8,15% (oito inteiros e quinze centésimos por cento) sobre as gratificações de 

cargo em comissão/função de confiança. 
 

A distribuição da Participação nos Lucros e Resulta

a) parcela fixa de R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis 

b) parcela variável correspondente a 90% da Remuneração

 

A soma das parcelas fixa e variável está limitada a R$ 6.301,0

 

Caso o crescimento do lucro líquido do exercício d

2

correspondente a 8% (oito por cento) da variação em v

do lucro líquido do exercício de 2008, em relação ao lucro líquido do exercício de 

7, dividido entre os seus empregados em partes iguais. 

 

valor da parcela adicional será no mínimo de R$1.320,00 e máximo de 
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Programa de Gestão do Clima Organizacional 
 

esquisa aplicada em 2007, seus resultados foram apresentados à Direção da 

de trabalho 

do-se como uma prática 

lacionamento com seus aposentados. 

ados encontros semanais com a FENACEF – 

tematização 

e encontros com as representações de aposentados é meio para demonstrar o 

ram 

or muitos anos à empresa e colocar-se em posição de vanguarda no 

 para o empregado, que 

quando se aposenta, recebe o benefício caso tenha aderido a ele 

guro específico para as operações de crédito 

consignado na CAIXA. 

• Foi renovado o convênio CAIXA/FUNCEF/INSS que garante o 

recebimento dos benefícios pagos pelo INSS, por meio da FUNCEF. 

Este convênio, implantado em maio de 1996, permite a FUNCEF manter 

P

CAIXA em janeiro de 2008 e divulgados aos empregados no mês de março, dando 

início ao Programa de Clima Organizacional 2008, que consiste na adoção de ações 

de melhoria com base na percepção dos empregados quanto ao ambiente de 

trabalho e relacionamentos internos. 

O objetivo da Gestão do Clima Organizacional é promover um ambiente 

que propicie o bem-estar, a identificação dos empregados com a CAIXA e a 

melhoria da produtividade das equipes, constituin

fundamental para o alcance dos desafios estratégicos da organização. 

Aposentados  
 
A CAIXA, historicamente, mantém re

Entretanto, em 2008, foram sistematiz

Federação Nacional dos Aposentados da CAIXA. 

O Objetivo é manter o engajamento e o diálogo com esse público. A sis

d

respeito e admiração que a CAIXA mantém pelos ex-empregados que se dedica

p

relacionamento com as partes interessadas da Organização. 

• O aposentado da CAIXA continua com o Plano de Saúde. Ao se 

aposentar na CAIXA, mantém esse benefício. 

• A CAIXA patrocina Plano de previdência privada

enquanto empregado. 

• Esse público tem um se
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posto avançado de atendimento para aposentadoria por tempo de 

contribuição, aposentadoria por idade e pensão por morte, destinado ao 

Política de Terceirização 

utados no ambiente interno 

ontratação deve ser justificado tecnicamente com 

Conciliação (TC) firmado entre a CAIXA e Ministério Público do Trabalho (MPT). 

ção ao fornecedor dos 

serviços.  

 
 
Respeit
Trabalho In
 
Uma das formas de CAIXA, contribuir para erradicação do trabalho infantil é por 

meio do

entidades e itação de adolescentes em serviços bancários e 

administ

meses, oriu

salário míni

atendimento dos associados FUNCEF, assim como centraliza as 

concessões dos benefícios na matriz FUNCEF/MZ. O INSS oferece o 

sistema e o técnico concessor para análise dos processos. 

 

 

A política de Terceirização prevê que nas contratações de prestação de serviços 

seja estabelecido como um dos critérios a execução desses serviços fora do 

ambiente da CAIXA, devendo ser fornecidos, pela empresa contratada, o ambiente 

físico e os meios de produção.  

 

 estritos em que os serviços devam ser execNos casos

da CAIXA, o pedido de c

elementos suficientes à análise pela área competente, observadas as normas 

internas e as constantes no Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e Termo de 

 

Ainda, por esse termo a CAIXA abstém-se de contratar trabalhadores por meio de 

cooperativas de mão-de-obra para a prestação de serviços ligados as suas 

atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua natureza, demandar execução em 

estado de subordinação em relação ao tomador, ou em rela

o ao Indivíduo 
fantil 

 investimento no Programa Adolescente Aprendiz, em parceria com 

specializadas, na capac

rativos, admitindo jovens pelo prazo mínimo de 18 meses e máximo de 24 

ndos de famílias cuja renda per capita seja igual ou inferior a 50% do 

mo vigente no país. 
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Para estimu

mínimo, a 

Jovens e Ad

máxima de 

ada adolescente tem um empregado voluntário que disponibiliza os módulos de 

cários e administrativos e orienta-lhe na condução para a 

itação do adolescente, textos reflexivos e outras 

tividades que contribuem para o desenvolvimento intelectual do jovem. 

a atenderá, prioritariamente, aos jovens provenientes de famílias de baixa 

nda. 

o seu Programa de Estágio aos bolsistas do ProUni – Programa 

niversidade para Todos, do Ministério da Educação, o que não implica a 

lar a freqüência à escola, é exigido do adolescente estar cursando, no 

7ª série do ensino fundamental ou cursos de Programa Educação de 

ultos e, no dia da apresentação à CAIXA, ter idade mínima de 15 anos e 

16 anos e cinco meses. 

 

C

avaliação dos serviços ban

vida cidadã. 

 

A CAIXA tem no seu campo virtual – Universidade Corporativa CAIXA – os módulos 

que contribuem para a capac

a

 

Na conclusão do estágio, o adolescente tem como tarefa, orientado pelo módulo 

“Trilha para o Futuro”, analisar duas pessoas que tenham curso técnico e outra, 

curso superior, para, a partir daí, descobrir suas aptidões e traçar um plano para 

atingi-las. 

 

O Programa Jovem Aprendiz uma das metas para o segundo semestre de 2008 foi 

implementado, o que possibilitará o acesso ao emprego de jovens na faixa etária de 

18 a 24 anos de idade. 

 

O program

re

 

A CAIXA ampliou 

U

participação de estudantes não-bolsistas.  

 

Aos bolsistas reservam-se 20% das vagas do Programa de Estágio da CAIXA. 
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Trabalho Forçado ou Análogo 

l pela Erradicação do Trabalho Escravo, desde 

5 de junho de 2005.  

ociais com pessoas físicas e jurídicas que figurem com praticante do 

abalho escravo ou análogo, na lista do Ministério do Trabalho e Emprego.  

genda CAIXA para Sustentabilidade  

imento Sustentável (DS) na CAIXA, A Agenda Caixa para 

ustentabilidade foi lançada em 2008. É um instrumento para que os gestores e 

 equipes um novo olhar sobre seus processos, produtos e 

erviços, identificando pontos fortes e a desenvolver, bem como oportunidades para 

arial e o desenvolvimento sustentável nos negócios em que atuam.  Para a 

fetiva implementação da Agenda, foram estabelecidos temas e indicadores, a partir 

• Relacionamento com fornecedores 

• Comunidade 
• Governo e Sociedade 

 

 

A CAIXA, em seu Código de Ética, explicita que não admite a prática de trabalho 

forçado ou compulsório, o que ganha reforço nos itens seguintes do código e pela 

adesão da CAIXA ao Pacto Naciona

2

 

Em consonância à adesão, a CAIXA orientou a todas as suas Unidades não manter 

relações neg

tr

 

Programas e Agenda para o Público Interno  
 
A
 
Visando fomentar a mudança de cultura da empresa, propiciando o enraizamento 

dos princípios e valores da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e do 

Desenvolv

S

equipes planejem e pratiquem a responsabilidade social empresarial e o 

desenvolvimento sustentável no dia-a-dia em suas unidades de trabalho. 

A Agenda possibilita às

s

desencadear ações na perspectiva de incorporar a responsabilidade social 

empres

e

das seguintes dimensões: 

• Valores, transparência e governança 
• Meio Ambiente 
• Público interno 

• Clientes 
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A partir do diagnóstico de cada unidade da CAIXA, elaborado pela equipe, espera-se 

ue sejam definidas ações e implementadas iniciativas socioambientais em toda a 

iversidade 

ando à 

elhoria do clima organizacional, à promoção da igualdade de oportunidades, à 

uipes de trabalho, à inovação nos 

odelos de gestão, à melhoria dos resultados financeiros da organização e ao 

 às diferenças individuais no tratamento 

ntre colegas e clientes, fornecedores e parceiros. 

contar os fornecedores;  

 Se b m a organização, com cultura, 

crenças e valores diversos 

 

Com essa foram planejadas ações de estímulo ao debate interno e de 

abrangên minários, Chat, Cartilhas e outras, além da 

criação de Comissões e Subcomissões Temáticas. O tema também foi incluído nas 

ações educacionais da empresa. 

q

empresa com participação das unidades. 

A meta é iniciar a sua operacionalização em janeiro de 2009 e espera-se a adesão 

de 70% das Unidades até o final do ano. 

 
D
 
Aprovado em 2005, o Programa CAIXA de Diversidade tem o objetivo de efetivar 

políticas e ações relacionadas à promoção da diversidade na CAIXA, vis

m

valorização das diferenças na formação das eq

m

estabelecimento de relações de respeito

e

A idealização do programa encontra respaldo nas diretrizes governamentais, nas 

novas tendências empresariais, destinadas ao combate de preconceito e 

discriminação, a fim de promover a igualdade de oportunidades e desenvolver 

diferencial competitivo e na aderência a um dos desafios da CAIXA, o de ser “Uma 

das Melhores Empresas para se Trabalhar”. 

Para a efetividade do programa existem desafios têm que ser superados 

relacionados à Cadeia de Valor: 

 

 Atingir a rede de capilaridade da organização – presente em todo o país; 

 Atingir os stakeholders envolvidos com a organização – mais de 100 mil 

colaboradores, sem 

nsi ilizar todos os atores envolvidos co

 preocupação 

cia nacional, tais como Se
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Com o apoio das Secretarias Especial de Políticas para as Mulheres - SPM, Especial 

dos Direitos Humanos - SEDH e Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial da Presidência da República - SEPPIR, a CAIXA, vem, desde 2006 

o objetivo é o de promover o debate e 

flexão sobre temas relacionados à diversidade, tais  

Em set/08 houve também a Instauração das Comissões Nacionais de Igualdade 

Benefícios aos companheiros de empregados do mesmo sexo, inclusive Previdência 

Internacional do Trabalho (OIT).  

Pa c
Pa

Ao pat  Governo Federal de combater a 

des

lema a AIXA – O banco que acredita nas pessoas”. 

uas iniciativas culturais, com categorias 

promovendo Seminários CAIXA de Diversidade, em 2008, o Seminário abordou o 

tema “60 anos dos Direitos Humanos”, 

re

 

Em 2008, após conclusão do processo eletivo nacional foram empossadas pelo 

período de 2 anos, as Subcomissões definitivas do Pró-Eqüidade de Gênero, com a 

finalidade de disseminar e promover reflexão sobre a eqüidade, contemplando as 

diferenças regionais e as questões específicas de cada região, sensibilizando 

empregados (as) de todo o país, por meio de ações que envolvam a mudança de 

mentalidades e atitudes, e a promoção da equidade de gênero em toda a CAIXA. 
 

Racial, Pessoas com Deficiência e LGBT, fruto da demanda dos empregados, com 

comissões compostas por pessoas de todas as regiões do país, já atuantes nessas 

temáticas.  

 

A CAIXA é uma das poucas empresas do país que estenderam o seu Plano de 

Privada, iniciativa que mereceu destaque no Suplemento Nacional - Brasil do 

Relatório Global da Organização 

tro ínios vinculados à Diversidade  
trocínio da 12ª Parada GLBT/SP – “CAIXA – O banco que acredita nas pessoas” 

rocinar o evento, a CAIXA segue a política do

igualdade, contribuindo para um mundo mais respeitoso, inclusivo e justo. O 

dotado pela empresa foi: “C

Projeto Edital Prêmio Loucos pela Diversidade 
 Projeto desenvolvido por uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Cultura com o objetivo de fomentar a produção cultural de pessoas com sofrimento 

psíquico por meio de uma premiação de s
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para instituições públicas, iniciativas da sociedade civil e grupos artísticos ou artistas 

sem vinculação institucional. 
 

Mostra Cultural e Lançamento do Relatório da Oficina Loucos pela Diversidade 
Trata-se da realização da Mostra Cultural e do lançamento do Relatório da Oficina 

Loucos pela Diversidade 2007, que ocorreram em junho de 2008, por ocasião da 

realização do II Fórum Internacional de Saúde Mental e Direitos Humanos. 

as 

ade na mídia. O que mudou...” trouxe ao 

 painel destas transformações. No período de 8 a 20 de 

Garotos de Programa, de Gus Van Sant, Satyricon, de Frederico Fellini, Filadélfia, 

 Pedro Almodóvar e Minha Adorável 

Trata-se de um projeto de arte-educação que ofereceu a adolescentes e jovens em 

idadania, cultura afro-brasileira, 

 

Oficina Nacional para Indicação de Políticas Públicas Culturais para a Inclusão 
de Pessoas com Deficiência 
 A oficina tem como proposta promover e aprofundar o debate sobre o tema, por 

meio de apresentações culturais, mesas redondas e grupos de trabalho, visando a 

construção de diretrizes de políticas públicas de cultura para os deficientes físicos e 

o fomento à produção cultural e artística dessas pessoas, potencializando su

contribuições para a promoção da diversidade cultural. 

 

Mostra cinematográfica “A Homossexualidade na Mídia. O que Mudou...” 
A mostra cinematográfica “A homossexualid

público da Caixa Cultural um

julho no Rio de Janeiro, e 15 a 20 de julho em São Paulo, foram exibidos filmes e 

programas de TV, conjuntamente com um ciclo de debates, que possibilitaram jogar 

alguns raios de luz sobre um tema ainda tão controvertido para o público em geral.  

O brasileiro Madame Satã, de Karim Ainouz, Plata Quemada, de Marcelo Piñeyro, 

de Jonathan Demme, A Lei do Desejo, de

Lavanderia, de Stephen Frears, foram alguns dos filmes exibidos que atraíram 

grande quantidade de público aos cinemas da CAIXA Cultural. 

 

Oficina de Tambor do Congado 

situação de vulnerabilidade social, aulas de c

apreensão e desenvolvimento dos ritmos e danças do Congado, além da 

construção, afinação e manutenção de instrumentos. Aos sábados, o grupo se 

reunia na área externa da Caixa Cultural Brasília, no Jardim das Esculturas, para as 
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aulas práticas. Os 80 alunos conheceram os instrumentos do Congado, seus ritmos 

e danças; além de aprenderem a construir instrumentos para praticar neles. O 

rojeto Oficina Educação pelo Tambor do Congado busca atuar de maneira 

á a adequação dos prédios administrativos e de suas 

u em relevo, destinação e 

sinalização preferencial etc.  

e 

o de 

.  

 humanos, levadas a efeito 

p

sinérgica nas comunidades escolares na tentativa de interferir positivamente no 

processo de formação sócio-educativo de adolescentes e jovens 

 

Acessibilidade 
 
Para cumprir todas as medidas constantes no Decreto 5296/2004, que trata sobre a 

acessibilidade, a CAIXA efetuar

agências relativas, quais sejam:  

• Adaptações Físicas: rampas, escadas, equipamentos eletromecânicos de 

transporte vertical, rotas acessíveis, sanitários adaptados, corredores, portas, 

faixas livres, vagas reservadas, áreas de embarque/desembarque etc.  

• Sinalização: Trilha tátil, sinalização em Braile e/o

• Mobiliário: guichês, balcões, mesas, assentos e uso preferencial, etc. 

• Existência de pelo menos um ponto de atendimento com serviço de caixa, 

adaptado para atendimento de pessoa em cadeira de rodas; 

• Sanitários adaptados. 

• Existência de pelo menos 01 ATM adaptado a cada 15 instalados (o segundo até 

DEZ/2010). 
 

Atualmente 86% das unidades estão adequadas à acessibilidade a portadores d

necessidades especiais.  

Ainda está prevista ação de expansão da Rede Lotérica, com padronizaçã

unidades e incorporação do projeto de acessibilidade ao modelo

Outras ações, afetas aos direitos

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, todas as Unidades foram 

orientadas a promover momento de reflexão, a partir de vídeo disponibilizado no 

servidor das Unidades, e texto instigativo à reflexão, além de adotar mensagens 

alusivas em extratos e terminais de auto-atendimento em todo o país. 
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Mensagens alusivas a Direitos Humanos em extratos da CAIXA  

Nas datas comemorativas alusivas a Direitos Humanos, foram emitidas e veiculadas 

nos extratos emitidos nos terminais de todo o país, conforme segue: 

 15/03 – Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial; 

 15/06 – Dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa;  

 28/06/07 - Dia da luta contra a Homofobia. “Respeitar a orientação sexual 

 uma questão de cidadania”; 

 07/08/2007 - Uma conquista para a mulher brasileira – 1 Ano da Lei Maria da 

ia; 

Forte que 

ional das Pessoas com Deficiência: Inclusão Social 

UNDIAL DOS DIREITOS HUMANOS - Cidadania: esse é 

7 – DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL – Inclusão social 

– direito de todos e todas.  

007 passou a confeccionar parte de seus tradicionais 

pecial de Direitos 

Humanos da Presidência da República e para empregados e clientes cegos da 

também é

Penha “Um Basta À Violência Contra As Mulheres” 

 22/08/2007 – Marcha das Margaridas – Trabalhadoras Rurais Marchando 

contra a Fome, a pobreza e contra a violênc

 25/11/2007 – Dia Internacional da não-violência contra mulheres: denuncie – 

ligue 180 

 01/12/2007 – DIA MUNDIAL DE COMBATE À AIDS: A Vida é Mais 

a Aids. 

 03/12/2007 – Dia Internac

– direito de todos e todas. 

 06/12/2007 – DIA MUNDIAL DO LAÇO BRANCO: homens pelo fim da 

violência contra a mulher 

 10/12/2007 – DIA M

um direito de todos! Pratique! 

 13/12/200

 
A CAIXA, a partir de 2

calendários em braile, distribuindo-os entre entidades da sociedade civil que lidam 

com deficientes visuais, inclusive para a SEDH – Secretaria Es

CAIXA. 

Foram confeccionados 10 mil calendários em braile para utilização em 2007 e para 

2008, 15 mil.  
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A CAIXA aderiu ao Programa Pró-eqüidade de Gênero da Secretaria Especial de 

ra alcançar a 

eqü a

O Selo Pr

práticas exemplares entre as empresas rumento de progresso 

que v

A Caix  final de 2006, pactuando 

o N

previsã

Comportamento em relação à Pró-eqüidade de gênero e raça/etnia – 2004/2008 

Políticas para Mulheres (SPM), cujo objetivo geral consiste em desenvolver novas 

concepções na gestão de pessoas e cultura organizacional pa

id de de gênero no mundo do trabalho. 

ó-Eqüidade de Gênero visa à promoção da cidadania e a difusão de 

. É também um inst

 e idenciará o compromisso da empresa com a eqüidade de gênero.  

a foi contemplada com o Selo na primeira edição, ao

ovo Plano de Ação em favor da equidade de gênero em novembro/2007, com 

o de concessão de selo em janeiro/2009. 

 2004 2005 2006 2007 

% negro esa, em relação ao total de 

emp

s na empr

regados 
14,20% 15,53% 16,22% 16,77% 

% negro al de 

gestores 12,00% 11,86% 12,29% 12,75% 
 cargo de gestão, em relação ao tot

% Negros em ão ao 
total de C 10,57% 10,57% 10,93% 11,50% Chefia de Unidades, em relaç

hefias 
% Mulhe
emp

res na CAIXA, em relação ao total de 
regados 47,27% 46,84% 46,80% 46,73% 

% Mulhe  
total de g 38,80% 39,09% 39,59% 39,99% res em Cargo de Gestão, em relação ao

estores 
% M e
ao total d

ulh res em Chefia de Unidades, em relação 
e Chefias 26,00% 26,11% 26,07% 27,26% 

 
erfil dos Empregados 

cargos gerenciais de cargos de 
diretoria 

P

 (dados do ano corrente) 

Percentual em 
relação ao total de 

empregados 

Percentual em 
cargos de 

gerência em 
relação ao total de 

Percentual em 
cargos de 

diretoria em 
relação ao total 

Mulheres 53,27% 39,99% 25% 
Mulheres negras (pretas e 
pardas) 6,83% 4,12% 25% 

Homens negros (pretos e pardos) 9,94% 8,63% 0% 

Pessoas com deficiência 0,61% 0,25% 0% 
Pessoas acima de 45 anos  34,32% 38,96% 100% 
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Perfil de salários  
 

(salário médio no ano corrente) 
 

Categorias 
Homens 

negros (pretos Homens 
brancos  

s de Trabalho. 
 

de Vida, os empregados são estimulados a práticas saudáveis perante a vida, e 

nesse sentido, entre muitas de suas s, AIX leb nvênios com 

d a i al o tratamento 

cação nutricional.  

a an  v ão ripe, votados 

s pelo Programa Saúde CAIXA, Adolescentes 

critas no 

modalidade cônjuge/companheiro. 

e já se encontra em negociação para 

 

Outras ações merecem destaque como: pales om  de salas 

de repouso; criação de sala socorros; brigada voluntária; mobilização 

e incentivo a equipe para assiduidade no comparecimento ao Programa de Ginástica 

e campanhas para con ação rela

o.  

e pardos) 

Mulheres 
negras (pretas 

e pardas) 
Mulheres 
brancas 

 
 
 

 

Cargos de diretoria R$ 20.518,26 R$ 21.125,59 R$ 26.557,00 R$ 20.185,86 
Cargos gerenciais R$ 6.280,94 R$ 6.533,30 R$ 6.177,78 R$ 6.200,05 

Cargos administrativos R$ 2.648,50 R$ 2.759,59 R$ 2.654,58 R$ 2.680,29 

Trabalho Decente 
 
Cuidados com a Saúde, Segurança e Condiçõe

No âmbito da Saúde e Ambiência Corporativa, por meio do Programa de Qualidade 

açõe a C A ce ra co

instituições especializadas em ativida es físic s, custe a parci mente 

antitabagista e presta orientação e edu

 
Atuando na prevenção, foi realizada  camp ha de acinaç  antig

aos empregados, aposentados optante

Aprendizes, pensionistas acima de 59 anos de idade e outras pessoas ins

programa na 

 

A prática tem-se repetido nos últimos anos 

2008, nova campanha.  

tras de ergon ia; instalação

s de primeiros 

laboral scientiz cionadas à saúde e segurança no 

trabalh
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Atividades de capacitação 2008 
 

Ciente de que a educação poderá contribuir para consolidar m

no âmbito da Empe a Uni e CA  de ndo ações 

educacionais que vis olidar ciência e a prática da responsabilidade 

l int ust  fin

plementadas e outras estão em fase de 

urso/Módulo/Palestra Conclusões em 2008

udanças significativas 

resa,  

am cons

versidad

 a cons

IXA, vem senvolve

sócio-ambienta egradas à s entabilidade anceira. 

  

Com esse objetivo, várias ações foram im

desenvolvimento: 

 
C
Conhecendo a Responsabilidade Social Empresarial  34208 
Indicadores de Responsabilidade Social Empresarial  2172 
Introdução à Auditoria Ambiental  415 
Código de Ética - Verificação de Conhecimento  48076 
Relacionamento e Resultado Sustentáveis na Organização 676 
Pessoas com deficiência  35953 
 

Tendo como premissa  o Atendimento 100%, a UC disponibiliza  um conjunto de 

ações educacionais que visam preparar os empregados da Empresa para o 

Conclusões em 2008

atendimento em nível de excelência em todas as suas unidades. Compõem o 

Programa:  

 

Curso/Módulo/Palestra
Atendimento e Cidadania  64257 
Direitos do Consumidor  9507 
Atendimento na Prática  162 
Praticando o Atendimento  317 
Libras Presencial - Módulo I  824 
LIBRAS PRESENCIAL - Módulo II  769 
LIBRAS Virtual  48 
 

Outros Cursos/Palestras  

 

Curso/Módulo/Palestra Conclusões em 2008
Vida Futura  814
Desenvolvimento Regional Sustentavel Programa Desafios em Gestão e 
Liderança - PDGE ciclo 2008 185
A Forca da Marca PDGE ciclo 2008 335
CAIXA Agente Desenvolvimento Sustentável e Inclusão Social PDGE ciclo 
2008 238
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TIPO DE INCENTIVO Número de Empregados 
Contemplados em 2008  
(até 5/12)  

Pós-Graduação 1.409
Graduação 3.847
Idiomas 2.136
 
Va
 

lores Investidos  até 05DEZ2008:  

  Projeto Valor Pago Empenhado Total 
Oficinas Vida Futura 605.001 646.650,63 83.809,15 730.459,78
LIBRAS 272.031 1.696.137,34 225.987,79 1.922.125,13
Adolescente Aprendiz 272.028 183.199,25 1 183.200,25
Relacionamento e Resultado Sustentado na 

08 837.546,56 1 8 985.289,94Organização - RRSO 270.0 47.743,3
Auditoria Ambiental EAD 269.004 70.000,00 0 70.000,000,0
Vídeo sobre RSA 269.004  0 0,000,0
Atendimento e Cidadania EAD 269.004 14.900,00 0 14.900,000,0
Total    3.891.075,10
  

5.2 Meio Ambiente 

amos significativos avanços, focando em especial 

os as Quintas Ambientais; Cursos à 

distância sobre Licenciamento Ambiental, numa parceria com o Ministério do Meio 

CAIXA; Projeto Sala Verde, numa parceria com as Prefeituras 

xa de Sustentabilidade nas Habitações; Projeto REVITA; Ação 

Sala Verde. 

AIXA 

 para classificação ambiental de empreendimentos 

abitacionais que visa incentivar a adoção de soluções que otimizam o uso de 

os referidos empreendimentos durante s

es que otimizam o uso 

eridos empreendimentos durante sua construção 

Municipal e Estadual, 

ntidades Organizadoras.  

 

A realização de negócios preservando o meio ambiente é uma das preocupações do 

nosso negócio e em 2008 realiz

capacitação da equipe técnica. Destacam

Ambiente; Selo Verde 

Municipais; Guia Cai

Madeira Legal; Projeto 

 

SELO VERDE C
 
Trata-se de metodologia

h

recursos naturais n ua construção e 

ocupação. Tem por finalidade incentivar a adoção de soluçõ

de recursos naturais nos ref e 

ocupação e destina-se às empresas construtoras, Governos 

E
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Em 2008 os colaboradores internos e os parceiros foram treinados para que a 

ça em 2009. Um dos desafio ia à mudança 

de padrão construtivo consolidado no mercado n

IXA DE SUSTENTABILIDADE NAS HABITAÇÕES 

 CAIXA, atenta à necessidade de envolver toda a comunidade brasileira, elaborou 

 distribuiu uma Cartilha contendo di e ne as 

es, sendo que 1000 exemplares m  

Filia po envolvimento Urbano da 

onsiste na elaboração e divulgação de metodologia, que utiliza instrumentos 

le de reconhecimento e de avaliação do potencial de 

ontaminação no terreno e seu entorno, que foi publicada no livro “Avaliação 

aduais e Municipais de Meio Ambiente. 

spera-se que essa ação contribua para: 

mbiental: identificação de áreas urbanas contaminadas; 

implantação aconte s é superar a resistênc

acional. 

 

GUIA CA
 
A

e cas de conomia de água e e rgia n

habitaçõ  foram distribuídos e  vários eventos sobre

Construções Sustentáveis e para as 

CAIXA. 
is de a io ao Des

PROJETO REVITA 
 
C

simp s e ilustrativos 

c

Ambiental de Terrenos com Potencial de Contaminação”. Elaborada em parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente - MMA e a Agência Alemã de Cooperação 

Técnica – GTZ. 

O Projeto envolve os colaboradores que atuam com Desenvolvimento Urbano da 

CAIXA, em especial dos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro 

e também parceiros dos Órgãos Est

E

A

Econômico: recuperação de valor venal de áreas urbanas antes desvalorizadas; 

Social: contribuição para minimizar riscos de saúde pública pela ocupação dessas 

áreas. 
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AÇÃO MADEIRA LEGAL 

Ação realizada em parceria com o Ministério do Meio Ambiente – MMA e o Instituto 

biente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e deverá ser 

 empreendimentos habitacionais 

ssinados a partir de 1º de janeiro de 2009. A medida consiste em solicitar das 

dimentos habitacionais financiados pela CAIXA e nas obras de reformas e 

s de instalações e unidades próprias, auxiliando no combate ao 

esmatamento da Amazônia e demais áreas de extração irregular de madeira. 

O “PROJETO GOTA D’ÁGUA”  

e para a 

 

dependências da CAIXA.  A campanha durou 3 meses, com vigência durante o 

e o 

desenvolvimento de atitudes que contribuam para a melhoria da qualidade ambiental 

A meta foi de redução de 10%, considerando o teto de 40 litros/usuário/dia. 

Brasileiro do Meio Am

aplicada a todos os contratos de financiamento de

a

construtoras a apresentação, até o final da obra, do Documento de Origem Florestal 

(DOF) das madeiras nativas utilizadas no empreendimento e uma declaração 

(modelo em anexo) contendo os volumes e destino final das madeiras na obra. 

Tem por objetivo o controle do uso de madeiras nativas com origem legal nos 

empreen

novas construçõe

d

Espera-se redução do consumo de madeira extraída ilegalmente, contribuindo para 

o combate ao desmatamento irresponsável. E uma das metas é Incluir cláusula nos 

contratos de financiamento com as construtoras solicitando a apresentação do DOF 

e da declaração, documentação que deverá ser entregue até a última parcela de 

obra, em janeiro de 2009. 

 
A CAIXA preocupada com o consumo consciente de água, lançou em Outubro de 

2008 o Projeto Gota D`Água. Destina-se a estimular a redução do consumo 

racionalização de gastos e eliminação de desperdícios com o recurso água nas

período de outubro a dezembro de 2008.  

A partir da redução do consumo individual de água na empresa, espera-s

e o consumo consciente, inclusive na residência e comunidade onde os empregados 

vivem. 
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APLICATIVO PARA GESTÃO DE CONSUMO E GASTOS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA 

 das 

de I e II, atendendo a uma maior quantidade de 

ão de Gases de Efeito Estufa na atmosfera e melhoria 

o trânsito nas cidades. 

a) financiar por meio de linhas de crédito e programas o desenvolvimento 
sustentável; 
b) considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de ativos e nas 
análises de risco de clientes e de projetos de investimento; 

 
A fim de estimular o consumo consciente de água e energia elétrica nas 

dependências da CAIXA, foi desenvolvido aplicativo de forma a proporcionar 

condições para uma melhor gestão dos recursos na Empresa. Espera-se o 

desencadeamento de outras ações de monitoramento e voltadas para a redução dos 

recursos nas dependências da CAIXA, consequentemente contribuir para melhores 

condições ambientais para o Planeta. 

 

REDUÇÃO DE POLUENTES - PROJETO CARONA SOLIDÁRIA 
Contribuir com a redução de emissão de poluentes derivados do consumo de 

combustível fóssil proveniente dos transportes destinados ao desenvolvimento

atividades da CAIXA tem sido uma das nossas preocupações. Assim, implantou o 

Projeto carona Solidária destinado aos empregados lotados nos edifícios Matriz I e II 

e Jurídico regional de Brasília. 

Como resultado, constata-se a otimização do uso das garagens nos edifícios 

administrativos Matriz Se

empregados e menor emiss

d

Protocolo Verde 
A Caixa assinou juntamente com os demais bancos públicos o Protocolo de 

Intenções dos Bancos pela Responsabilidade Socioambiental, também conhecido 

como “Novo Protocolo Verde”, por se tratar da revisão daquele assinado pelos 

bancos em 1995. 

O Novo Protocolo Verde nasce com o objetivo de empreender políticas e práticas 

bancárias pautadas na responsabilidade socioambiental, coerentes com os cinco 

princípios norteadores: 
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c); promover o consumo sustentável de recursos naturais, e de materiais 
derivados, nos processos internos; 
d) informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas 

o está numa das diretrizes do primeiro 

princípio que orienta os signatários a desenvolverem produtos com condições 

iferenciadas - taxas de juros, prazos, carência - para as atividades e/ou projetos 

que apresentem adicionalidades socioambientais. 

onsumo sustentáveis para a eficiência no uso dos 

insumos e recursos naturais: Esse objetivo impõe o cumprimento de uma agenda 

promovidas, em conformidade com a nova política de 

relacionamento com fornecedores. Observação: Esta meta foi atingida pelo Projeto 

citação de material. 

 Criado sistema de acompanhamento do consumo de água 

luiu, pela primeira vez, um mecanismo para aumentar o 

ético do equipamento. O resultado esperado é uma economia 

políticas e práticas de sustentabilidade da instituição; e finalmente, 
e) promover a harmonização de procedimentos, cooperação e integração 
entre as organizações signatárias destes princípios. 
 

O novo Protocolo Verde é mais provocativo e desafia os bancos a fazerem mais pelo 

desenvolvimento sustentável. Exemplo diss

d

Como meta, a CAIXA continuará a investir na inovação do portfólio de produtos e 

incentivos financeiros para os clientes e projetos que apresentarem contribuições 

para a proteção do meio ambiente e inclusão social. 

Estruturação de padrões de c

socioambiental que inclui o diagnóstico da utilização de insumos na empresa, a 

implantação de ações de ecoeficiência, a adoção de metas e indicadores específicos 

e a instituição das “compras verdes” – ou seja, baseada em critérios ambientais 

inseridos nas licitações 

Gota d´Água, além disso, podemos destacar as seguintes ações: 

 Inclusão de “itens verdes” no Sistema de Material de Consumo 

(SIMAC), como alternativa para as unidades quando fizerem sua 

soli

 Criação da Comissão de Relacionamento com Fornecedores 

 Licitação para aquisição de 9.638 terminais de auto-atendimento, a 

CAIXA inc

preço dos lances conforme a estimativa de redução de consumo 

energ

de R$15 milhões nos custos de operação, ao longo da vida útil das 
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máquinas, ou 5% do valor da compra. 

 Primeiro diálogo com os bancos públicos sobre compras sustentáveis 

apacitação (Cursos de 

Responsabilidade Socioambiental). 

, por exemplo, para a eficiência 

energética, tecnologias “limpas” ou diminuição de áreas contaminadas. Observação: 

renagem de águas de chuva e 

co socioambiental 

em operações de financiamento: Implementação da política anunciada em 2007 que 

tem como 

desenvolvimen

avaliação de d e empresas interessadas em financiamentos. 

Observaçã A o projeto: 

Mecanismo

Realização de

ambiental nos 

A intenção é 

aplicados em 

no âmbito da Administração Pública Federal em 16/09/08. 

 Inclusão da perspectiva socioambiental  no AV Matriz, com os 

indicadores redução de Impressão e c

 
Desenvolvimento de um portfólio de produtos ambientais e a oferta de vantagens 

financeiras para projetos promotores da preservação da natureza: Entre outros 

esforços, a iniciativa compreende uma prospecção específica de mercado, de modo 

a identificar nichos de negócios “verdes” voltados

A CAIXA já possui um amplo portfólio de produtos que promovem a qualidade 

ambiental nos municípios brasileiros, por meio do financiamento do abastecimento 

de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, d

soluções para o lixo. Estas linhas de financiamento utilizam recursos do FGTS e 

possuem taxas juros bastante atraentes em relação às usualmente praticadas pelo 

mercado. 

No decorrer do ano de 2008 foram ajustados produtos PJ de forma a fortalecer 

aspectos socioambientais no processo de concessão de crédito (vide projeto 

Mecanismos de Análise e Administração de Riscos Socioambientais). 

Estabelecimento de mecanismos de análise e administração do ris

objetivos a incorporação de variáveis socioambientais na concepção, no 

to e na dministração de crédito e a utilização de instrumentos de 

esempenho ambiental d

o:  referida meta/desafio está sendo realizada por meio d

s de Análise e Administração de Riscos Socioambientais. 

 pesquisa e adoção de inovações que incorporem a sustentabilidade 

processos, produtos e serviços para o desenvolvimento das cidades: 

realizar estudo detalhado sobre parâmetros sustentáveis a serem 

obras de construção civil financiadas pelos programas da CAIXA, 
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como instalaç bitações de interesse social, 

reaproveita

e desenvolvim templem a 

sustentabili

meio do Projet

iciativas de informação, sensibilização e capacitação do público 

nto em Meio Ambiente  
Investimento em Programas e Projetos – estas informações ainda não estão 

ão de aquecedores solares em ha

mento de água, uso de madeira certificada, gestão de resíduos das obras 

ento de projetos urbanísticos e arquitetônicos que con

dade. Observação: A referida meta e desafio estão sendo realizados por 

o Selo Verde 

Execução de in

interno com o objetivo de divulgar as ações socioambientais da CAIXA ao público 

externo: Esse esforço inclui a implementação de um programa permanente de 

conscientização e qualificação dos empregados (mas extensivo também a 

fornecedores, terceirizados e clientes) e a realização de ações de marketing 

socioambiental, inclusive com a elaboração de plano diretor de Marketing específico 

para essa área. Observação:  

Esta meta foi atingida pelos seguintes projetos/ações: Agenda CAIXA para 

Sustentabilidade, Projeto Sala Verde, Cursos, entre outros. 

 
Investime

disponíveis, pois os dados contábeis de 2008 ainda não foram fechados. 
 

 2006 2007 

Total de investimento em programas e 
projetos de melhoria ambiental (em reais) 9.103.000 4.626.000* 

Percentual do faturamento bruto gasto em 
programas e projetos de melhoria ambiental 0,00033 0,0002 

 
a. Investimento no Curso de Responsabilidade Ambiental nos Negócios 

 
 2006 2007 

Número de empregados treinados nos programas de 
educação ambiental 4.143 8.928 

Número de campanhas realizadas para fortalecimento 
da educação ambiental 2 1 
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5.3 Fornecedores  
 
Na busca pela disseminação da Responsabilidade Social Empresarial e do 

Desenvolvimento Sustentável em toda a cadeia produtiva, a Caixa valoriza e 

estimula o Relacionamento com os Fornecedores pautados nos valores Éticos e nos 

princípios em RSE.  

stico dos Indicadores Ethos de RSE, e obteve a nota 

 limitada à legislação de 

licitações, contudo, a empresa se propõe, gradativamente, reverter essa situação, e 

s que seguem: 

os Bancos 

úblicos e Federais com a participação do Ministério do Meio Ambiente, Tribunal de 

Contas da União (TCU), Controladoria Geral da Un GU) co Central do 

Brasil, Banco m to ssão acerca 

das práticas e lica doç ípios que 

orteiam a R

 

clusão dos princípios de Responsabilidade Social Empresarial na Folha de Rosto 

dos Editais de Licitações, cujo objetivo é disseminar para toda a cadeia produtiva e 

ao público em geral, além dos Valores Éticos, os conceitos e

as ações da CAIXA. 

A CAIXA, consciente de sua responsabilidade social, e em face dos volumes 

envolvidos no processo de loterias, 9284 unidades, buscando reduzir o impacto de 

seus produtos sobre o meio ambiente, passou a partir de 2008, a trabalhar com o 

papel certificado na produção dos insumos lotéricos, aproximadamente, 1.931 

Para tanto, instalou uma Comissão de Relacionamento com Fornecedores, 

subordinada ao Comitê de Responsabilidade Social, com o objetivo de promover a 

política dentro da Empresa.  

A Caixa possui uma média de 26,5 mil fornecedores cadastrados e 617 parceiros no 

Portal de Compras – Pregão Eletrônico, e investe 5,3 bilhões no mercado nacional, 

mas sempre primando pelo desenvolvimento local. 

Realizou em 2008 o Autodiagnó

3,39 na Dimensão Fornecedores, abaixo da média (3,64) do Banco de dados do 

Ethos. Muito se deve às restrições de uma empresa pública

para tanto, realizou em 2008 as açõe

 

A CAIXA promoveu o I Diálogo sobre Compras Sustentáveis no âmbito d

P

ião (C , Ban

de Brasília e Banco do Nordeste. U  momen  de discu

 dos resultados sobre Compras Púb

esponsabilidade Socioambiental. 

s e a a ão de princ

n

In

 princípios que norteiam 
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bilhões de volantes entre quina, mega sena, timemania, lotofácil, loteca, lotomania, 

upla sena e lotogol, além de 3,851 mil unidades de bobinas.  

 efetuadas as observações dos 

receitos do PROCEL (Programa nacional de Conservação de Energia Elétrica) e 

de acessibilidade para pessoas com 

eficiências. 

iu no Plano de Ação para 2009 a disseminação de conceitos e 

incípios de RSE, seminários, premiações e parcerias com estatais a fim de gerar 

d

 

Inclusão nos padrões de contrato de manutenção de orientações quanto à 

destinação ambientalmente correta dos resíduos de manutenção. 

 

Estudos para viabilizar a exigência de que os fornecedores de mobiliário utilizem 

somente madeira certificada. 

 

Adequação dos cadernos de diretrizes técnicas relativas à infra-estrutura dando 

enfoque às questões de sustentabilidade. 

 

Inserção de critérios socioambientais nos contratos e adequação de manuais 

normativos que contemplam as descrições dos produtos e/ou serviços a fim de dar 

materialidade aos preceitos de Responsabilidade Social Empresarial.  

 

Na aquisição de equipamentos de uso da CAIXA são

p

PROGED (Programa de Racionalização de Gastos e Eliminação de Desperdícios). 

 

Inovação no relacionamento com fornecedores, solicitando às construtoras de 

agências e prédios administrativos, a inclusão de critérios de eficiência energética 

nas construções, como captação e reaproveitamento da água da chuva, iluminação 

natural com luz solar, e ainda, mecanismos 

d

 

A Caixa percebe que há, ainda, muito que crescer com seus Fornecedores, e diante 

disso, com o objetivo de minimizar os impactos socioambientais na sociedade e na 

cadeia de valor, inclu

pr

ações conjuntas destinadas à implementação de melhorias nas 

contratações/licitações,  
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5.4 Clientes e Consumidores  
 
Negócios sustentáveis 

 pessoas como 

entralidade, afinal de contas é o “BANCO QUE ACREDITA NAS PESSOAS”. Para 

o maior número de pessoas, todavia focando para que 

 consumo fosse consciente, por meio de orientação aos clientes. 

 

cionais de financiamento para habitação 

, 

ssociações e entidades populares, com características apropriadas a faixa de 

r parcela de recursos destinados ao financiamento, cujo diferencial de 

alorização financeira, no decorrer do prazo de amortização de 20 anos, resolve os 

o. 

 

 

Em 2008 os negócios viabilizados pela CAIXA tiveram as

c

tanto, todas as suas prospecções e projeções, inclusive taxas de juros atentaram 

para a ampliação do crédito a

o
 
Programa Crédito Solidário – PCS – Melhorando o Brasil! 

A CAIXA, o Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Habitação e o Conselho 

Curador do FDS instituíram o Programa Crédito Solidário – PCS em 2004, 

atendendo reivindicação histórica dos Movimentos de Moradia e de amplos setores 

sociais, excluídos dos programas conven

popular. 

O Programa Crédito Solidário é o programa de financiamento para produção 

habitacional, voltado para o atendimento a famílias organizadas em cooperativas

a

renda de até 3 salários mínimos, juro  zero, prazo de até 20 anos para pagamento, 

carência de até 32 meses, custos de administração e seguro de vida subsidiados 

pelo Fundo de Desenvolvimento Social - FDS.       

 Em 2008, a nova modelagem financeira para o PCS criou uma conta remunerada 

constituída po

v

dois principais elementos impeditivos do financiamento para famílias de baixa renda: 

o custo e o risco. Essa nova modelagem também contempla benefícios 

complementares como seguro de vida e invalidez, ampliação do atendimento ao 

idoso em 5% da demanda, desconto de 10% na mensalidade para o mutuário que 

pagar até a data de vencimento, além de 5% de participação da entidade 

proponente para promoçã
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• Este programa até novembro de 2008, já financiou a produção de 

7.020 unidades habitacionais, em 77 municípios de 13 estados da 

R$ 153,3 milhões, gerando 16.127 

empregos diretos. A renda média das famílias atendidas é de 2,57 

• Penhor, a taxa de juros passou de 2,99% ao mês para 2,25%, um 

•

• Para pessoa jurídica, a redução em algumas operações pode 

ultrapassar a 12% das taxas de juros. Exemplo são o BNDES 

aiores de 4,07% mais TR (Taxa 

 

Federação, com um investimento de 

salários mínimos.  A meta para 2009 é beneficiar famílias com 

moradias dignas que somarão R$ 100 milhões. 

 

Caixa reduz os juros de empréstimos  
 

ajuste de 24,75%.  

 Cheque especial, a taxa mínima foi de 1,47% ao mês para 1,37% a.m. 

e a taxa máxima baixou de 7,98% a.m. para 7,49% a.m.  

• No consignado, a Caixa reduziu em 16,38% a taxa de 2,99% ao mês, 

que passará para 2,5%.  

Automático e o Finame, cujas taxas passaram de 6,7% para 5,84% 

a.a., acrescidas de TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Já no CRED 

Frota, elas foram de 1,36% para 1,28% (mínima) e de 1,93% para 

1,85% (máxima), uma redução de 5,88%.  

• No BCD Investimentos, direcionado para compra de bens de consumo 

durável, o banco reduziu as taxas m

Referencial) para 1,95% mais a TR e a menor de 3,18% mais TR para 

1,10% mais TR, um ajuste que chega a 43,58%.  

• Na Conta Garantida para Micro e Pequena Empresa, que funciona 

como um cheque especial, as novas condições apresentam uma 

alteração de taxa de juros máxima de 3,1% para 2,6% a.m, que gerou 

redução de mais de 16%. 

• Entre as metas do banco para 2009, está previsto um aumento de 24% 

nos empréstimos para pessoa física e 35% para jurídica, um montante 

de R$ 91 bilhões em crédito.  
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Micro e P u

No segmento

papel no apo

do Fórum Pe

Desenvolvim

consultoria e as Micro e Pequenas 

mpresas (LCP 123/06). Por meio desse apoio, as Micro e Pequenas empresas 

 a geração de novos postos de trabalho e 

mpliando seu faturamento.. Para isso implementou como uma das ações de 2008, 

a manute

frente ao agravamento da crise financeira internacional no segundo semestre. 

A CAIXA remodelou o Program

de 7 conv

empresas com oferecimento nciadas facilitando 

sobremaneira o acesso ao crédito para o segmento. O objetivo do Programa é 

estimular processos regionais

renda por meio de apoio financ

prestação de consultoria a suas empresas integrantes. 

A Caixa atua

Franquias. rodutos e serviços para 

Franquea

possibilita o 

de novas em

de seus negó . 

Em 2008 

estabelecime

da competitiv

capacitação técnica e gerencial, ações voltadas à ampliação do acesso ao crédito e 

aos serviç  

eq enas Empresas  

 pessoa jurídica a Caixa desempenhou ao longo de 2008 importante 

io às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  sendo integrante 

rmanente da Micro e Pequena Empresa e do GTP APL do Ministério do 

ento Indústria e Comércio, ofertando soluções em produtos, serviços e 

mpresarial, em consonância com a Lei Geral d

E

ampliam sua competitividade, expandindo

a

nção das taxas de juros dos empréstimos para este segmento, mesmo 

a CAIXA APL em 2008, expandindo o atendimento 

ênios em 2007 para 31 em 2008, o que permitiu atendimento a 4.000 

de produtos com condições difere

 de desenvolvimento, com geração de emprego e 

eiro aos Arranjos Produtivos Locais - APL, bem como 

 com o setor de franquias desde 2005, quando foi criado o CAIXA 

Hoje a Caixa oferta soluções em p

dores, Franqueados e Candidatos a Franqueados. Com esse programa 

financiamento de novas unidades franqueadas, apoiando a instalação 

presas. Aos franqueados a CAIXA financia expansão e modernização 

cios, ampliando a geração de renda e de emprego

a Caixa assinou convênio de Cooperação Técnica com SEBRAE visando o 

nto de ações voltadas ao fortalecimento da capacidade empresarial e 

idade de micro e pequenas empresas, por meio de instrumentos de 

os financeiros de micro e pequenas empresas. 
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Atendimento é o Nosso negócio 

IXA, 

Foi realizado em ondas e envolveu as equipes da Matriz, nas Superintendências de 

a atenderem com 

 

O Projeto encontra-se em andamento, mas é possível identificar que se trata de um 

marco na história da empresa quanto à Excelência no Atendimento, com foco na 

 

Disponibilizar atendimento de qualidade e que promova a inclusão do cidadão 

brasileiro tem sido constante zona de esforços da CAIXA. Para tanto lançou o 

PROJETO EXCELÊNCIA EM ATENDER, o qual prever a mobilização dos 

empregados da CAIXA, sensibilizando primeiramente os gestores do nível 

estratégico da empresa para a Política de Atendimento, buscando consolidar a 

Excelência do Atendimento como um dos principais valores da empresa em todos os 

níveis empresariais. 

 

O Projeto prevê a mobilização dos empregados e colaboradores da CA

sensibilizando primeiramente os gestores do nível estratégico da empresa para a 

Política de Atendimento, buscando consolidar a Excelência do Atendimento como 

um dos principais valores da empresa em todos os níveis empresariais. Atender com 

excelência em todos os PV e oportunizar ao cliente as opções de atendimento nos 

canais parceiros e eletrônicos que lhe ofereçam maior agilidade no atendimento e 

comodidade. 

 

Negócios e nos Pontos de Venda, sendo investidos aproximadamente R$ 

450.000,00, incluindo logística para seminários nos 78 pólos regionais e contratação 

de brindes sobre o projeto para as unidades da Rede. 

 

Espera-se criar uma cultura de encantamento ao cliente, com a participação de 

todos os empregados e colaboradores, capacitando-os par

excelência; disponibilizar ferramentas, procedimentos e técnicas para a Rede 

visando melhoria do Atendimento; posicionar a empresa no mercado como 

referência no atendimento; oportunizar a utilização dos canais parceiros e 

eletrônicos visando a agilidade no atendimento e comodidade para o cliente e a 

busca contínua da melhoria do Atendimento. 
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satisfação e comodidade do cliente, com aumento da participação no mercado e da 

ntabilidade das unidades e Canais Parceiros, promovendo o desenvolvimento 

008 e redistribuídos de acordo com a nova estrutura 

plementada pela CAIXA com a criação das SUAT – Superintendências Regionais 

urídica Pública - Estados e Municípios 

e aperfeiçoar a comunicação da CAIXA com o Poder Público Federal, 

entro-Oeste): com o Objetivo 
de Subsidiar a implementação da metodologia de avaliação dos 

tatá-los, escutá-los e compreendê-los 

ansformou-se no cotidiano de nossas unidades, fazendo dessa prática fator de 

re

regional e sustentável. Criando condições para que a CAIXA seja um referencial de 

Excelência no Atendimento. 

 
Excelência de Atendimento 
  
A CAIXA realiza anualmente 5 pesquisas com foco nos clientes. Os resultados 

dessas Pesquisas de  Qualidade do Atendimento - PQA, apurados em 2007, foram 

revalidados para 2

im

que atuam nas diversas regiões do Brasil.  

 

Também, foram realizadas outras pesquisas de cunho social, listados abaixo: 

         

• Pesquisa de Mercado - Avaliação da Caixa Junto ao Poder Público: 

com Objetivo de obter subsídios para reposicionamento de produtos e 

serviços direcionados à Pessoa J

Estadual e Municipal. 

            

• Pesquisa de Avaliação dos Programas Financiados com Recursos do 

FGTS (Regiões: Norte, Sul, Nordeste e C

Programas financiados com recursos do FGTS, a ser aplicada nas 

regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul do país. 

 
Canal de Ouvidoria Externa 

A CAIXA implantou, ainda em caráter provisório a sua ouvidoria em 2000. Na Caixa, 

falar em "receber um “SIOUV" passou a significar oportunidade de receber uma 

consultoria gratuita de nossos clientes. Con

tr

relacionamento concreto com os clientes, que na Caixa são todos os cidadãos que a 

procuram.  
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Com o Decreto Presidencial 6.523, de 2008, que regulamenta o Código de Defesa 

do Consumidor para fixar normas gerais sobre o SAC. Ele passa a ser obrigatório 

nos bancos como um dos canais habituais de atendimento, com prazos e condições 

bem definidas, com capacidade de resolução dos problemas trazidos pelos clientes.  

da meio suas atividades específicas, a Caixa volta a 

ltima instância de intermediação entre o 

liente e a Empresa, nas reclamações não solucionadas pelas unidades e pelo SAC, 

as de 

ão e aprimoramento de processos e produtos a partir do conteúdo das 

reclamaçõ

Uma última r

colaboração 

dias, em cad um empregado ouve o Cliente e o atende com 

 

Ocorrências

Com o espírito de atribuir a ca

implantar um SAC como receptáculo primário, juntamente com as unidades da rede 

de atendimento, para resolução de conflitos e análise de sugestões externas. No 

cotidiano de nossas unidades, o que  hoje é atribuído às demandas da Ouvidoria 

passará a ser feito em função de solicitações de tratamento do SAC Caixa. 

À Ouvidoria fica a tarefa de atuar como ú

c

além de propor às áreas gestoras e aos conselhos deliberativos medid

correç

es por ela tratadas.  

eflexão: não se faz um SAC eficaz ou uma ouvidoria eficiente sem a 

de todos, empregados e unidades. A Ouvidoria é construída todos os 

a canto do país onde 

diligência e dignidade.

 no Exercício/2008 - Ouvidoria 
 2005 2006 2007 2008 
Total de
Ouvidor

 atendimentos efetuados pela 
ia Externa* 159.021 210.199 230.878 262.734 

Percent
total de 
Ouvidor

2 93,07 
ual de reclamações em relação ao 
atendimentos efetuados pela 
ia Externa 

90,72 93,48 93,5

Percentual de reclamações não atendidas 
0,00 0,00 0,00 0,00 pela Ouvidoria Externa** 

 

cioambiental e expandiu a exigência de 

 
* volume de atendimento da Ouvidoria Externa, até o dia 22/12/2008. 
 
Riscos Socioambientais 
 

A CAIXA, considerando os impactos e custos socioambientais de forma a assegurar 

a sustentabilidade econômico-financeira, social e ambiental nas concessões de 

crédito, implantou, em 2008, questionário so
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licenciamento ambiental para a concessão de crédito. 

O questionário socioambiental tem por finalidade subsidiar a análise socioambiental 

de empresas para operações de crédito com valores iguais ou superiores a R$ 10 

milhões e em 2008 foram realizadas 31 análises que totalizaram R$ 4,9 bilhões em 

operações com grandes empresas. 

A Licença Ambiental visa à redução de risco socioambiental de operação de crédito 

PJ por meio da exigência de Licenciamento Ambiental para todas as empresas 

potencialmente poluidoras e que utilizem recursos naturais em seus processos 

produtivos. No ano de 2007 a exigência de licenciamento ambiental estava restrita a 

alguns produtos do portifólio da CAIXA. Atualmente englobam todas as operações 

ento de todas as áreas gestoras de 

diferencial para essa ação. Todavia, 

ivil. ii) Políticas Temáticas - desenvolvimento de diretrizes e 

critérios socioambientais de financiamento para temáticas estratégicas, como por 

6 C

 
Investimento Social Privado 
 
Programa CAIXA ODM – Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

bjetivo: 

de crédito com empresas potencialmente poluidoras e que utilizem recursos naturais 

em seus processos produtivos (crédito PJ). 

A implementação desses mecanismos de análise e administração de riscos 

sociambientais tem contado com o engajam

produtos e de atendimento, o que é um fator 

ainda remos desafios e a meta é criar novos mecanismos de análise e administração 

de riscos socioambientais, tais como: i) Políticas Setoriais - desenvolvimento de 

diretrizes e critérios socioambientais de financiamento para setores como por 

exemplo: construção c

exemplo: Florestas. 

omunidade 

 
O
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O Programa, iniciado em 2006, tem como objetivo promover estratégias de 

cto Global e os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM) da Organização das Nações Unidas (ONU).  

nsurados são: a transferência de competências técnicas 

volvimento de projetos; peças de marketing como um 

e os Objetivos de Desenvolvimento do 

 doação de 

rabalho dos empregados CAIXA para o desenvolvimento de projetos 

sociais. 

 Benefícios gerados 

 Capacitação profissional – foram desenvolvidos nas comunidades cursos 

profissionalizantes, oficinas e palestras; 

relacionamento da CAIXA com as comunidades de baixa renda, por meio de 

investimento social privado, para fomentar o desenvolvimento sustentável social, 

econômico e ambiental, integrado aos objetivos negociais da CAIXA, às políticas 

públicas do Governo Federal, ao Pa

O Programa é executado por 90 comitês executivos em todo o país, formados por 

empregados da CAIXA, que apóiam o desenvolvimento de projetos sociais 

comunitários. 

 

 Público-alvo; 

São as pessoas de comunidades de baixa renda, em especial que atendam aos 

critérios de inclusão do Programa Bolsa Família, com prioridade para populações em 

situação de vulnerabilidade social como os catadores de material reciclável, os 

indígenas, os quilombolas e os artesãos.  

 Valor investido 

 R$ 1.000,000, 00, Recursos próprios da CAIXA; 

 R$ 200.000,00, em capacitação de empregados para atuarem no projeto nas 

diversas regiões. 

 Outros valores não me

corporativas de gestão e desen

vro das experiências, uma cartilha sobrli

Milênio um filme com práticas desenvolvidas em alguns projetos e a

horas de t
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 Melhoria das condições de habitação à infra-estrutura básica de 
saneamento, água e energia;  
 Espaços comunitários para ações sociais  
 Formação de organização social e formalização das instituições 

 Inclusão bancária – conta CAIXA Fácil, as operações de financiamento 

chamadas microcrédito e ações de educação financeira. 

 Inclusão digital - ações de capacitação, doação de equipamentos e adequação 

de estruturas físicas que possibilitem a inclusão social. 

 Acesso à documentação básica mutirões de cidadania em conjunto com 

arceiros para levar às comunidades o acesso ao registro civil básico, e à 

documentos como a Carteira de Trabalho e CPF. 

Acesso à educação básica e permanente – O programa busca apoiar a 

 1200 empregados voluntários CAIXA 

ico, com sua administração dos 

eiros  

viabilização de projetos que demandem investimento em estrutura 

pamentos.  

p

 

matrícula e a manutenção das crianças na escola e promover a educação 

permanente por meio de oficinas de arte e cultura.  

 Fatores favoráveis ao desempenho da ação/iniciativa/projeto; 

o Ampla rede da CAIXA  

o Mais de

o Credibilidade de CAIXA junto ao públ

recursos públicos  

o Parc

 Fatores desfavoráveis ao desempenho da ação/iniciativa/projeto 

o Informalidade das organizações comunitárias,  

o Limitação de uso do patrocínio da CAIXA aos projetos, cujos recursos 

só podem ser aplicados em prestação de serviços, dificultando a 

física e equi

 Qual a evolução da ação/iniciativa/projeto comparado ao mesmo período 
do exercício anterior 
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 O Programa em 2007 contava com a adesão de 78 Superintendências 

Regionais da CAIXA, representando a totalidade geográfica do Brasil. Em 2008 o 

malizados envolvendo as unidades 

 Sangue: 2º semestre/2007. 

mbém”: Dezembro/2008. 

8. 

 

 Objetivo: 

- Mobilizar e estimular o corpo funcional a participar de ações decorrentes da 

ges

o interesse em desenvolver a prática do voluntariado. 

- Promover a melhoria da qualidade de vida da sociedade e das comunidades 

de baixa renda, prioritariamente, das comunidades do Programa CAIXA ODM. 

 Público-alvo: 

- Público participante: empregados da CAIXA. 

- Pú li , 

as com

 Valor i

/participação na campanha. 

Programa contabiliza a adesão de 90 Comitês for

operacionais e estratégicas da CAIXA. 

Campanhas  
 

 Nome da ação/iniciativa/projeto:  

Campanhas de incentivo ao voluntariado. 

 Data de implantação: 

- Campanha de Doação de Medula Óssea e

- Campanha “Aquecendo Corações”: Maio/2008. 

- Campanha “Transforme Este Natal Você Ta

- Campanha “Dia Internacional do Voluntariado”: Dezembro/200

tão da responsabilidade social, com o objetivo de despertar no empregado 

b co beneficiado: sociedade e comunidades de baixa renda, prioritariamente

unidades do Programa CAIXA ODM. 

nvestido: 

Hora(s) da jornada de trabalho do empregado cedida(s) para o (a) 

desenvolvimento
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 Benefícios gerados: 

- Campanha de Doação de Medula Óssea e Sangue: 2.170 cadastros de 

doadores de medula óssea e 541 doadores de sangue. (a ser atualizado em 

Março/2009). 

- Campanha “Aquecendo Corações”: 83.875 itens arrecadados. 

l Você Também”: dado a ser informado 

nacional do Voluntariado”: dado a ser informado em 

 
Ética 
 
 

- Campanha “Transforme Este Nata

em Janeiro/2009. 

- Campanha “Dia Inter

Janeiro/2009. 

e Transparência na escolha de Projetos Culturais e Esportivos  

Patrocínios 2008 
Patrocínios Esportivos Nacionais  

  Investimento R$ 
C eração Brasilonfed eira de Atletismo (CBTa) 12.000.000,00
Confederação Brasileira de Ginástica 3.474.900,00
Confederação Brasileira de Lutas Associadas 500.000,00
Comitê Paraolímpico Brasileiro 6.900.000,00
Circuito CAIX 4.760.000,00A de Maratoninha 
Circuito 2.328.500,00 Corridas da CAIXA 
Projeto Clube dos DescalSOS 200.000,00
Projeto Futuro Olímpico 125.000,00
Projeto Londrina Atletismo Sercomtel 2008 200.000,00
Programa SESI Atleta do Futuro 200.000,00
Projeto Sala 684.000,00Raí  
Total 31.372.400,00

Patrocínios Sociais e Culturais 
Amazô 50.000,00nia encena na Rua 
Espetáculo Teatral Amazônia em Cena  95.270,00
Festiva
(21 festivai

is de Teatro e Dança 
s de teatro e 15 festivais de dança)  

2.900.000,00

Progra 500.000,00ma de Apoio ao Circo Brasileiro 
Programa de Ocupação dos Espaços Culturais da CAIXA 21.000.000,00
Programa CAIXA de Apoio ao Artesanato Brasileiro  
Projetos Rede dos Vaga-lumes e Expedição Vaga-lume  250.000,00
Progra
e Cultural Bra

ma CAIXA de Revitalização do Patrimônio Histórico 
sileiro  

1.689.830,00

Total 26.485.100,00

Congressos, Seminários e afins  
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XX Fórum Nacional - Instituto Nacional de Altos Estudos  105.000,00
Campus Party Brasil  400.000,00
Fórum Social Mundial 400.000,00
9º Fórum Internacional Software Livre  80.000,00
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios  350.000,00
Dia do  Sindical  200.000,00Trabalhador - Força
1º de MAIO 2008 - CUT  300.000,00
Congre 0,00sso da Indústria  150.00
3º Salã 0,00o do Turismo - Roteiros do Brasil  550.00
18º Congresso Brasileiro de Contabilidade  100.000,00
SISP 2008 - Salão Imobiliário São Paulo  240.000,00
80º EN l da Indústria da Construção  150.000,00IC – Encontro Naciona

29º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão  200.000,00
I SEJAO - Seminário Jurídico da Amazônia Ocidental 25.000,00
VIII Congresso Internacional sobre Manejo de Fauna 
Silvest América Latina  

20.000,00
re na Amazônia e 

III Conferência Nacional do Meio Ambiente  210.000,00
   
Total 3.480.000,00
 

  
  Beneficiados 

    C srianças Jovens Adulto
Patrocínio à Confederação Brasileira de 
Atletismo     

    

Programa Atletas de Alto Nível       40
Programa Jovens Talentos       30

Programa CAIXA aos Centros de Descoberta de 
10 Centros   

 
Talentos 

  

Programa de Apoio a Corredores de Rua de Elite       10
Programa CAIXA de Apoio às Federações Estaduais 27 

federações   
 

de Atletismo 
  

Projeto Londrina Atletismo Sercomtel 2008    350 
Projeto Futuro Olímpico   120,00     
Projeto Clube dos DescalSOS   150,00      

Programa de Ocupação dos 
11 

  

 
Espaços Culturais museus/ 

centros da CAIXA 

  

Programa SESI Atleta do Futuro   22.000,00     
Patrocínio à Confederação Brasileira de Lutas 
Associadas 3 Seleções   

   

Circuito CAIXA de Maratoninha   10.000,00     
TOTAL   32.270,00  0350 9
 

Ações em Santa Catarina – Enchentes 

Foram criadas linhas de crédito específicas para o estado de Santa Catarina de 

forma  a auxiliar as empresas a recuperarem os prejuízos causados ntes  pelas enche
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ocorridas no estado. Dentro deste contexto foram disponibilizados R$ 50 milhões 

de TR + 0,83%  ao mês. O limite máximo de empréstimo desta 

mil para R$ 50 mil por empresa. 

pital de giro, com  recursos na ordem de R$ 100 

  a partir  de 1,27 %  ao mês também foi dispon  

entes de Santa Catarina a Caixa disponibilizou 

dual de Defesa Civ  dos 

s Pessoa Física e Jurídica, com valores 

eiros 4 dias da ação foram 

ais de R$1,4 milhões. 

Governo e Sociedade 

ransparência Política 
 

ntribuições para Campanhas Políticas 

 05 de setembro de 1990, a CAIXA não faz 

za a entidades político-partidárias. 

ito de atividade de Prevenção à 

e Dinheiro um conjunto de açõe s s e sistemas capazes de 

ias suspeitas, bem como de prevenir novos 

por um Vice-Presidente 

 a aprovação do Conselho Diretor. O Vice-Presidente 

esponsável pela implementação e monitoramento do cumprimento da 

ive pela comunicação das ocorrências consideradas 

uspeitas.  

situações suspeitas, é realizada por meio de treinamento, disponibilizado na Intranet, 

com taxas a partir 

linha de crédito passou de R$ 10 

Outra linha de crédito para ca

milhões  e  com taxas ibilizada  para

as empresas da região atingida. 

Em solidariedade as vítimas das ench

a possibilidade de doação direta ao Fundo Esta il através

terminais de auto-atendimento para cliente

de doação entre R$ 5 e R$ 200. Nos prim

feitas 28.452 doações, totalizando m

7 

T

Co
 
Por força do Decreto 99.509/90, de

doações de qualquer nature

 

Práticas Anticorrupção e Propina 
 
Normativamente, a CAIXA adota como co

Lavagem d

nce

s, proces o

detectar, analisar e comunicar ocorrênc

casos. 

 
É representada formalmente perante o BACEN e o COAF 

indicado pelo Presidente e com

indicado é r

legislação pertinente, inclus

s

 

A qualificação dos empregados para o adequado monitoramento das 

movimentações financeiras realizadas na CAIXA, bem como para a detecção de 
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no portal da Universidade Corporativa CAIXA. 

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

atribuições recebam remuneração, presentes, comissões, favores ou vantagens de 

ias da CAIXA 
 

do as diversas áreas da CAIXA em todo o país foram 

mana da Mulher deste ano. 

m Brasília, o evento de comemoração foi realizado no dia 6 de março, quando 

ia Internacional da Mulher e ao Ano da Mulher 

ço, propiciando a elas a inclusão financeira por meio do acesso a conta 

ancária e aos Programas Sociais do Governo Federal. 

atuita de CPF para as Trabalhadoras Rurais no Programa Nacional de 

ocumentação da Trabalhadora Rural - PNDTR 

qualquer espécie.  

 

Ação de Cidadania CAIXA 
 
Nas ações de iniciativa própria, com a participação de comunidades de baixa renda 

e comunidades assistidas pelo Programa CAIXA/ODM, a CAIXA emitiu em 2008 

gratuitamente 7.962 CPF. 

 
Serviços Gratuitos de CPF para as Mulheres nas Agênc

Semana da Mulher 
 
Diversas ações envolven

desenvolvidas e implementadas durante a Se

E

empregados/as e colaboradores/as CAIXA reuniram-se para homenagear as 

mulheres e lembrar o Dia Internacional da Mulher.  

 
Desde 2004, em comemoração ao D

no Brasil (2004), lançado pelo Governo Federal, a CAIXA já beneficiou milhares de 

mulheres no atendimento a emissão e regularização de CPF sem cobrança de tarifa, 

A ação acontece em todas as agências durante a semana que compreende o dia 8 

de mar

b

A quinta edição da ação institucional Semana da Mulher, promovida pela CAIXA no 

período de 3 a 8 de março de 2008, realizou atendimento gratuito dos serviços de 

CPF para o público feminino, beneficiando 38.245 mulheres em todo o País. 

 
Emissão Gr

D
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Em 2008 a CAIXA esteve presente nos 386 mutirões em 399 municípios 

oordenados pelo MDA e emitiu 39.753 CPF para as trabalhadoras rurais sem 

ro  

or meio do Projeto Fome Zero, iniciativa da CAIXA, foi repassado ao Fundo de 

obreza R$ 1.086.536,19 mil, conforme discriminado a 

Valor 

c

cobrança de tarifa. 
 
Programa Fome Ze
 
P

Combate e Erradicação da P

seguir:  

 
Origem 

Fundo de Investimento CAIXA FIC Fome Zero - ação permanente (doação 
247.524,80 

de 50% da taxa de administração do Fundo) 

Conta de depósitos programa Fome Zero - ação permanente 839.011,39 

Total 1.086.536,19 

 
Seminário Nacional CAIXA e Banco do Brasil "Nós Podemos" - Evento Anual 
Realizado Em Agosto 
 
O Seminário CAIXA e BANCO DO BRASIL "Nós Podemos" realizado desde agosto 

de 2004, durante a Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade tem por 

objetivo mobilizar governo e sociedade para difundir, refletir e colocar em prática os 

ito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, definidos pela ONU. 

RAI, fornecedores, clientes, 

 oito comunidades CAIXA ODM 

selecionadas pela CAIXA.  

• Nas comunidades de Desenvolvimento Regional Sustentável, escolhidas pelo 

Bando do Brasil a CAIXA aplicou R$ 132.000,00 de recursos de habitação de 

O

 

Em 2008, o Seminário Nacional – “Nós Podemos” reuniu cerca de 500 pessoas e 

nos Seminários Regionais cerca de 5.700 pessoas, perfazendo um total de 6.200 

pessoas entre Ministros de Estado, autoridades públicas, Presidentes da CAIXA, do 

Banco do Brasil, público interno, representantes da sociedade civil como ONG, 

OSCIP, entidades representativas como o SESI, SEB

comunidade, sociedade e governos estaduais. O resultado da Carta-compromisso 

CAIXA e Banco do Brasil na qual as duas instituições propuseram ações de 

desenvolvimento regional em conjunto em 16 Projetos nas cinco regiões foi:  

• R$ 570.000,00 mil aplicados em projetos de geração de trabalho e renda, 

pela Fundação Banco do Brasil, nas
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interesse social na construção e reforma de 32 casas para beneficiar 32 

famílias de assentamentos rurais e o IINCRA complementou com R$ 

181.000,00.  

Meta - Nova carta compromisso foi assinada em 2008. O objetivo é complementar o 

icípios.  

ma Ação Global 2008 - Realizado em Setembro 

 CAIXA, como principal operadora no governo, atua no Programa de Aceleração do 

ão dos 

envolvi

para entrega de projetos e doc

Nesse procedimento são levantados os pontos críticos que necessitam de 

articulação entre os diversos atores env

proces

projeto previsto na carta assinada em 2007 e ampliá-lo com inserção de novo projeto 

em parceria na atividade de caprinocultura para beneficiar o bioma da caatinga com 

131 mun

 

Progra
 

Ação Global 2008 
 

Em 2008 a Caixa, em parceria com a Rede Globo e SESI, esteve presente em todos 

os eventos da Ação Global 2008, que aconteceram em 30 municípios e emitiu 

28.350 CPF sem cobrança de tarifa para população de baixa renda presente na 

ação. 

 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 

A

Crescimento (PAC) com a finalidade de realizar a contratação das operações 

selecionadas pelo Governo Federal referentes a Habitação, Saneamento e Infra-

estrutura e executar as obras com qualidade e agilidade, potencializando as 

dimensões social, econômica e ambiental preconizadas pela Empresa. Tem por 

público-alvo toda a sociedade brasileira, especialmente as populações em situação 

de vulnerabilidade que vivem em condições precárias. 

Para êxito de suas operações criou Sala de Situação do PAC para monitorar o 

andamento das operações realizando videoconferências com a participaç

dos na operacionalização das operações nos estados para negociar prazos 

umentos e esclarecimento de dúvidas dos tomadores. 

olvidos o que imprime maior rapidez aos 

sos. 
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Com e

5.554.

impactos mais significativos serão sentidos nos próximos anos, pois o Programa é 

um indutor de transformações das cidades. Mas nota-se aquecimento do mercado 

2008 a CAIXA tem o desafio de continuar a contratar as operações 

selecionadas e executar as obras contratadas em 2008 mantendo a agilidade, 

ualidade, a transparência e o controle. 

ssa ação a CAIXA tem contribuído com a melhoria da qualidade de vida de 

145 famílias com moradia, saneamento e infra-estrutura. Entretanto, os 

da construção civil com a criação direta de, aproximadamente, 4.268.927 empregos 

de 2007 a 2008. 

Como meta para 

q

 

 


