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A Caixa Economica Federal renova, por meio desta comunicação, a 
condição de signatária do Pacto Global, o que a torna grande 
perseguidora dos compromissos nele assumidos, na certeza de estar 
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Avanços Verificados nos dez princípios do Pacto Global 
 

Direitos Humanos 
 
Princípio 1 – as empresas devem respeitar e apoiar a proteção dos 
direitos humanos reconhecidos internacionalmente dentro de sua 
esfera de influência 
 

Indicador 1 – sobre a inserção de temas de direitos humanos na gestão 
da empresa 
 
1.1 A missão da CAIXA, deixa claro, na sua essência, a inserção de 

temas de direitos humanos na gestão da empresa, conforme se 
verifica a seguir: 

 
�    O direcionamento de ações para o atendimento das 

expectativas da sociedade e dos clientes; 
�    A busca permanente de excelência na qualidade dos serviços; 
�    A conduta ética pautada exclusivamente nos valores da 

sociedade; 
�    Respeito e valorização do ser humano. 

 
O tema é reforçado pelo código de ética da empresa, disponível 
no site www.caixa.gov.br: 
 
Código de Ética  

 
A Caixa Econômica Federal elaborou o seu Código de Ética 
fazendo prevalecer o sentimento dos dirigentes e empregados, 
externado em pesquisa interna, adotando os seguintes valores: 

 



�    Respeito – exige-se tratamento das pessoas com ética, 
respeito, justiça, cortesia, igualdade e dignidade; repúdio a 
todas as atitudes de preconceito; respeito e valorização dos 
clientes; preservação da dignidade de dirigentes, empregados 
e parceiros, em qualquer circunstância; patrocínio que 
considere o respeito aos costumes, tradições e valores da 
sociedade, bem como a preservação do ambiente; 

 
�    Honestidade – empregados e dirigentes resguardam a lisura 

dos processos da CAIXA, assim como da sua imagem; 
 
�    Compromisso – dirigentes empregados e parceiros 

comprometidos com a uniformidade de procedimento e com o 
mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições 
profissionais; compromisso com o cumprimento de leis, normas 
e dos regulamentos internos e externos que regem a CAIXA; 
relacionamento com os atores envolvidos com a organização 
pautado nos princípios do código de ética; compromisso de 
oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou 
superem as expectativas dos clientes; orientações corretas aos 
clientes para que tomem decisões conscientes em seus 
negócios; sigilo e segurança das informações; busca da 
melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de 
trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele 
convivem; incentivo à participação voluntária em atividades 
sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro; 

 
�    Transparência – relacionamento com os segmentos da 

sociedade pautado no princípio da transparência e na adoção 
de critérios técnicos; comprometimento com a prestação de 
contas de atividades; recursos geridos com a integridade dos 
controles da organização; tratamento equânime aos clientes, 
parceiros comerciais, fornecedores e mídia na disponibilidade 
de informações claras e tempestivas, por meio de fontes 
autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos aos quais 
a empresa subordina-se; 

 
�    Responsabilidade – ações pautadas nos preceitos e valores 

éticos do código de ética, de forma a resguardar a CAIXA de 
ações e atitudes inadequadas a sua missão e imagem e a não 
prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou 
indiretamente; zelo e proteção do patrimônio público, busca e 
preservação ambiental nos projetos dos quais a empresa 
participa; garantia de proteção contra qualquer forma de 
represália ou discriminação profissional a quem denunciar as 
violações ao código de ética, como forma de preservar os 
valores da CAIXA.  

 
 



1.2 Em 28 de Novembro/2006, foi instalado o Comitê de 
Responsabilidade social da CAIXA, órgão de caráter propositivo e 
consultivo, com o objetivo de assegurar a articulação entre as 
diversas áreas da CAIXA no processo de desenvolvimento, 
implantação, avaliação e acompanhamento do Projeto de 
Responsabilidade Social Empresarial da CAIXA. 
 
O comitê criou cinco comissões: 
  
�    Comissão de Comunicação, Marketing e Patrocínio; 
�    Comissão de Relacionamento com Fornecedores;  
�    Comissão de Crédito e Risco; 
�    Comissão para PCD – Pessoas com Deficiência;  
�    Comissão de Gênero. 
 

1.3 Visando arraigar na empresa os valores e princípios de RSE, a 
CAIXA disponibilizou na Universidade Corporativa CAIXA (campus 
virtual) os cursos: Conhecendo a Responsabilidade Social, 
Indicadores de Ações de RSE e Responsabilidade Ambiental nos 
Negócios.  

 
Indicador 2 – sobre a valorização de temas de direitos humanos na 
rede de relação da empresa 
 

2.1 Com o objetivo de articular parceiros, para possibilitar o 
atendimento de, aproximadamente, 5.000 famílias distribuídas em 
194 comunidades Quilombolas no Maranhão, foi realizado 
Seminário em São Luís, nos dias 22 e 23 de agosto de 2006, em 
parceria com o MME – Ministério de Minas e Energia, MDA – 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDS – Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MCidades – 
Ministério das Cidades, FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, 
SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, governo do Estado, UFMA – Universidade 
Federal do Maranhão, UEMA – Universidade Estadual do 
Maranhão, Federação dos Municípios, ACONERUQ - Associação 
das Comunidades Remanescentes de Quilombos, dentre outros. 
O evento contou, ainda, com a participação de 38 Municípios, 
representados por prefeitos, secretários e lideranças comunitárias.  

 
2.2  O Conselho Diretor da CAIXA aprovou política para os portadores 

de deficiência, com abragência no âmbito interno e externo à 
empresa, que lhes assegura: 
�    atendimento aos direitos assegurados por lei; 
�    acesso às dependências, instalações, equipamentos e serviços 

oferecidos pela CAIXA;  
 
Para o cumprimento desses princípios e tendo em vista que o 
tema tem caráter de transversalidade, várias ações serão 
efetuadas, passando desde a priorização de projetos no 



planejamento estratégico até a capacitação de empregados para 
atendimentos aos deficientes.  
 
A Política CAIXA para os portadores de deficiências e com 
mobilidade reduzida busca viabilizar o atendimento diferenciado e 
imediato a este segmento da população e consolidar a imagem da 
CAIXA como o banco de todos os brasileiros, alinhada às 
diretrizes e políticas do Governo Federal. 
 
A Política consubstancia a Missão e Valores CAIXA, em 
consonância com sua Visão de Futuro: 

 
“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 
federais 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 se destacará 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.” 

A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos desenvolveu com 
a CAIXA cartilhas que tratam do relacionamento entre bancos e 
pessoas com deficiências (empregados e clientes). Ao todo, foram 
6 cartilhas, a seguir enumeradas, disponibilizadas na Universidade 
Corporativa CAIXA (campus virtual da Universidade CAIXA): 
 
�    A ação de Recursos Humanos e a inclusão de pessoas com 

deficiência; 
�    Atendendo bem pessoas com deficiência; 
�    Gestão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho; 
�    Manual de acessibilidade para agências bancárias; 
�    Pessoas com deficiência – direitos e deveres; 
�    População com deficiência no Brasil – fotos e percepções. 

 
Pela Resolução do Conselho Diretor, a leitura das cartilhas deve 
ser feita por todo o quadro funcional, terceirizados e prestadores 
de serviços, para proporcionar conhecimento das diferenças 
individuais, minimização dos preconceitos e valorização de todos, 
proposta aderente à imagem adotada pela CAIXA, que se propõe 
a ser um banco “para você, para todos os brasileiros”.  

 
A partir de Janeiro/2007, a CAIXA ministrará curso presencial de 
Libras para os empregados, prioritariamente para aqueles que 
trabalham em pontos-de-venda.  



 

2.3 A CAIXA, com a participação de Instrutores Educacionais do 
Uniethos, realizou diversos encontros para discussão e formulação 
de políticas relativas ao Relacionamento com Fornecedores; 
Comunicação, Marketing, e Patrocínio; e Crédito e Risco.  

 
2.4  A CAXIA adotou, em Dezembro/2006, atendimento diferenciado 

para pessoas com deficiência auditiva – sistema gratuito, que 
possibilita o acesso a consultas e serviços de cartões de crédito 
por meio do telefone 0800 adaptado com dispositivo TDD, 
oferecido por empresas de telefonia. 

O aparelho possui um teclado e um pequeno monitor de 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. Os clientes  da 
instituição estarão aptos a realizar todas as operações 
necessárias para a manutenção do cartão de crédito, como 
consultar o limite disponível, a data de vencimento ou o valor da 
fatura.  

Indicador 3 – sobre a inserção de temas de direitos humanos na ação social 
ou no investimento social privado 
 
3.1 Em parceria com o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica, a 

CAIXA homologou e disponibilizou a nova versão do SIMBRASIL - 
Sistema de Informações Socioeconômicas dos Municípios Brasileiros. O 
SIMBRASIL trata-se de uma coletânea de informações fiscais, 
econômicas, demográficas, educacionais, urbanas, sociais e sanitárias, 
que tem como objetivo contribuir para que as comunidades possam 
identificar, avaliar e diagnosticar suas principais necessidades e planejar 
soluções para atendê-las. 

 
3.2 A CAIXA firmou com o Ministério das Cidades, em dezembro de 

2003, o Acordo de Cooperação para realização do Programa 
Nacional de Capacitação das Cidades. Em 2005, passou a 
coordenar as atividades e a apoiar a realização de atividades 
relativas ao planejamento urbano municipal. Em março de 2006, o 
acordo foi renovado.  

 
No período de Janeiro a Julho, foram realizadas 13 Oficinas de 
Habitação e Saneamento, envolvendo 1.950 participantes, 
gestores e técnicos municipais e estaduais, conselheiros 
municipais e estaduais de habitação e saneamento, poder 
legislativo municipal e estadual, entidades de classe, movimentos 
sociais e ONGs – Organizações Não-Governamentais que atuam 
na área habitacional, de saneamento e do desenvolvimento 
urbano. Foram realizados, também, no mesmo período, 06 
Seminários Regionais de capacitação em Cadastro Técnico 
Multifinalitário, instrumento de planejamento financiado pelo 
PNAFM, envolvendo cerca de 600 técnicos municipais.   



 
O acordo, além de fortalecer a imagem da CAIXA como o Banco 
Público, responsável pela realização dos programas federais para 
o desenvolvimento urbano, possibilita melhor desempenho das 
prefeituras, na realização das tarefas sob a sua responsabilidade, 
nos projetos de desenvolvimento urbano, saneamento e 
habitação. 

 
3.3  Em parceria com o PNUD – Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, a CAIXA está desenvolvendo a Governança 
Inclusiva - ação destinada a apoiar os municípios com população 
até 20 mil habitantes, priorizando, inicialmente, 100 municípios 
com menor IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, oferecendo 
um conjunto de software de controle e gestão, em plataforma livre, 
para promover a melhoria da administração pública e trazer 
benefícios para a população residente. Encontra-se em fase de 
seleção dos municípios que participarão da amostra, da 
preparação do Termo de Referência que vão nortear o 
fornecimento, verificação no PNUD, dos procedimentos básicos 
para o processo licitatório, assim como a pesquisa juntos às 
empresas sobre os preços praticados no mercado para o 
fornecimento do software de gestão e seus componentes. 

 
3.4 Ainda, em parceria com o PNUD - Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, a CAIXA está desenvolvendo a Inclusão 
Produtiva para grupos historicamente excluídos - catadores, 
quilombolas, indígenas e outros grupos informais, ação que visa a 
apoiar projetos que envolvam grupos historicamente excluídos, 
previamente identificados, capacitados em organização, gestão e 
atividades produtivas, de modo a se promover sua crescente 
inclusão social, resguardando-se os aspectos de sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental, respeitando a diversidade cultural e 
o saber local.  
 
Em 22 de Agosto, durante o 5º Festival do Lixo e Cidadania, em 
Belo Horizonte/MG, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica 
entre a ASMARE – Associação de Catadores de Papel, Papelão e 
Material Reaproveitável de Belo Horizonte e a CAIXA, com o 
objetivo de consolidar o compromisso da CAIXA de desenvolver 
ações para a implantação e integração de programas e projetos 
voltados para famílias de baixa renda, com o intuito de aumentar 
sua capacidade produtiva, e oferecer-lhes melhor qualidade de 
vida. 
 
O termo foi firmado no âmbito do convênio entre a CAIXA e o 
PNUD, que prevê ações de apoio para inclusão de grupos 
historicamente excluídos. 
 
O projeto proveniente do termo denomina-se Fábrica Social e 
propõe a celebração de convênios de cooperação comercial com 



Santas Casas e Hospitais Filantrópicos para o fornecimento por 
ex-moradores de rua e catadores de resíduos sólidos devidamente 
qualificados, de peças têxteis para o campo cirúrgico das referidas 
Santas Casas, sendo a primeira experiência firmada entre a 
ASMARE e a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. 

 
3.5 A CAIXA participa do Comitê Gestor Nacional da Cooperação 

entre a Presidência da República do Brasil com as Regiões 
italianas de Toscana, Úmbria, Emilia Romagna e Marche, desde 
2004. O protocolo de cooperação objetiva viabilizar projetos de 
desenvolvimento econômico e social em regiões do Piauí, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazônia e Minas Gerais, 
por meio da difusão e adaptação dos instrumentos e estratégias 
desenvolvidas pelas regiões da Terceira Itália.  

 
Nesse contexto, a CAIXA firmou Contrato de Prestação de Serviço 
com a ACMB – Associação de Municípios Brasileiros, para o 
desenvolvimento de consultoria na construção de seminários e no 
acompanhamento do desenvolvimento dos projetos nos territórios 
brasileiros. Foram realizados seminários em diversas regiões do 
país.   

 
 
3.6 A CAIXA, em parceria com a Rede Globo e o SESI – Serviço Social da 

Indústria, participou da “Ação Global”, em 11 de novembro/2006, evento 
voltado às classes menos favorecidas, que reuniu mais de 900 mil 
pessoas e ofereceu serviços gratuitos à população no âmbito da 
cidadania, educação, saúde, lazer, cultura e esporte. A CAIXA 
disponibilizou os seguintes produtos e serviços: 

�    emissão de CPF de forma gratuita; 
�    emissão de Cartão do Cidadão e cadastramento de senha; 
�    abertura de Contas CAIXA Fácil, com orientações a respeito de 

serviços bancários e microfinanças; 
�    fornecimento de saldo do PIS e do Abono Salarial; 
�    disponibilização de informações sobre os programas sociais do 

Governo; 
�    entrega do cartão do Programa Bolsa Família 
�    prestação de informações sobre os demais produtos da CAIXA, 

especialmente crédito imobiliário. 
 

3.7 A CAIXA, parceira da Secretaria Especial de Políticas para 
Promoção da Igualdade Racial de Presidência da República 
(SEPIR), em comemoração ao Dia Mundial do Laço Branco – 
Homens pelo fim da Violência Contra a Mulher (06/12), mobilizou 
suas unidades em nível nacional para disponibilizar aos 
empregados fitas brancas para utilização como laços na lapela, 
crachá ou pulso, para promover e disseminar à sociedade e a 
seus empregados, o respeito à diversidade, fomentando a prática. 
Foi, também, veiculada mensagem alusiva à data, nos saldos e 
extratos de contas dos clientes. 



 
Princípio 2 – as empresas devem certificar-se de que não estejam 
sendo cúmplices de abusos e violação dos direitos humanos 
 

Indicador 1 – sobre a monitoração de questões de direitos humanos na 
cadeia de negócios e na ação social 
 

1.1  Como signatária do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 
Escravo, com o propósito de contribuir para erradicação do 
trabalho degradante, a CAIXA orientou a todas as suas 
superintendências informar aos seus clientes – pessoa física ou 
jurídica – que diante da condição de signatária do pacto, está 
impedida de manter relacionamento com aquelas que praticam o 
trabalho escravo ou similar e que constem na lista restritiva do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
  
 

Trabalho  
 
Princípio 3 – as empresas devem apoiar a liberdade de 
associações e o  reconhecimento efetivo do direito à negociação 
coletiva 
 
Indicador 1 – sobre o apoio à liberdade de associação e o 
reconhecimento do direito a negociação coletiva 
 
1.1 A CAIXA tem normatizada a liberação de empregado eleito para 

exercer cargo de administração sindical em entidade sindical de 
bancários, reconhece os delegados sindicais eleitos pelos 
empregados, assegura às entidades sindicais o direito de 
utilização dos quadros de avisos de suas dependências para 
comunicações oficiais de interesse dos empregados e facilita a 
essas entidades a realização de campanha de sindicalização a 
cada 12 meses, em dia, local e horário previamente acordados. 

 
1.2 Desde 2003, a CAIXA adota o princípio de negociação 

permanente, ou seja, além da data-base, desde que haja interesse 
das partes em pautar assuntos relativos à categoria.  

 
1.3  A CAIXA mantém grupos de trabalho, para tratar dos assuntos 

específicos, com composição paritária – metade de empregados 
indicada pela empresa e metade pelas entidades representativas -  
a exemplo dos grupos previstos no Acordo Coletivo vigente, que 
tratam das questões de saúde e segurança.  

 
Princípio 4 – as empresas devem apoiar a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou compulsório 
 



Indicador 1 – sobre a eliminação de todo as formas de trabalho forçado 
ou compulsório 
 
1.1 A CAIXA, na sua missão e código de ética, deixa claro que preza 

pelo respeito e valorização do ser humano. 
 
Princípio 5 – as empresas devem apoiar a erradicação efetiva do 
trabalho infantil 
 
Indicador 1 – sobre o apoio à erradicação do trabalho infantil 
 
1.1 Por meio do Programa Adolescente Aprendiz, em parceria com 

entidades especializadas, a CAIXA investe na capacitação de 
adolescentes em serviços bancários e administrativos, auxiliando 
jovens pelo prazo mínimo de 18 meses e máximo de 24 meses, 
oriundos de famílias cuja renda per capita é igual ou inferior a 50% 
do salário mínimo. 

 
Cada adolescente tem um orientador, empregado CAIXA, que 
além de aplicar-lhe os módulos de avaliação quanto ao 
aprendizado dos serviços bancários e administrativos, na maioria 
das vezes, auxilia-lhe na condução para a vida cidadã, tornando-
se verdadeiro cúmplice do dia-a-dia do jovem, o que torna 
prazerosa e de grande responsabilidade a “incumbência” do 
orientador. 

 
Princípio 6 – as empresas devem eliminar a discriminação com 
respeito ao emprego e ocupação 
 
Indicador 1 – sobre o monitoramento da situação do público interno em 
relação a mecanismos de discriminação 
 
1.1 A CAIXA formalizou em Março/2006 a adesão ao Programa Pró-

Eqüidade de Gênero com a finalidade de promover a igualdade 
de oportunidade entre homens e mulheres. Embora só o tenha 
feito nessa data, já em 2005, havia aderido à iniciativa, 
comprometendo-se a elaborar um plano de ação a ser 
desenvolvido em 2006. 

 
A adesão faz parte do Planejamento Estratégico 2005/2007 e 
insere-se na Política de Gestão da Diversidade. 

 
A CAIXA apresentou o plano de ação do Programa Pró-Equidade 
de Gênero à SPM – Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres – e está desenvolvendo ações assumidas com SPM, 
voltadas à promoção da eqüidade de gênero. 
 
Em dezembro/2006, em solenidade no Palácio do Planalto, a 
CAIXA recebeu da SPM o Selo Pró-Equidade de Gênero, um 
atributo de destaque e distinção como empresa comprometida, 



única do ramo financeiro a figurar entre as 11 empresas 
homenageadas, com o respeito à diversidade no mundo do 
trabalho. 
 

Meio Ambiente 
 
Princípio 7 – as empresas devem apoiar uma abordagem 
preventiva aos desafios ambientais 
 
Indicador 1 – Sobre o apoio a uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais 
 
 
1.1 A CAIXA possui Política Ambiental aprovada pelo Conselho 

Diretor, desde Maio/2004, e constante em manual normativo 
próprio. A política tem como objetivos atuar como o princípio da 
responsabilidade ambiental, integrando as questões 
socioambientais aos seus negócios, prática de gestão, atividades 
e decisões empresariais. As diretrizes são as seguintes: 

 
�    Cumprir a regulamentação ambiental aplicável às nossas 

atividades e serviços empresariais; 
�    Buscar eficiência no uso dos recursos, gerando benefícios 

econômicos e ambientais por meio da racionalização de 
processos e redução do desperdício; 

�    Considerar a gestão ambiental como uma prioridade 
corporativa, buscando sempre o gerenciamento integrado, o 
processo de aperfeiçoamento contínuo e a educação dos 
empregados; 

�    Dispor de produtos e serviços para atender o mercado 
ambiental; 

�    Promover a disseminação dos princípios e diretrizes entre 
empresas terceirizadas, clientes e fornecedores, contribuindo 
para a transferência de tecnologias e de métodos de gestão 
ambientalmente saudáveis; 

�    Incorporar, paulatinamente, à nossa política de concessão de 
créditos, critérios que considerem o risco ambiental como parte 
do risco financeiro.  

 
Como forma de assegurar a transversalidade do tema, foi criado 
em Outubro/2004, o Comitê CAIXA de Política Ambiental 
Corporativa, fórum de debate e decisão constituído por 22 áreas 
da CAIXA, com os seguintes objetivos específicos:  

 
� · Apoiar o desenvolvimento das estratégias, prioridades e ações 

da Política Ambiental Corporativa; 
� ·  Acompanhar a implementação do Plano de Ação; 
� ·  Analisar e divulgar os resultados alcançados; 
� ·  Integrar ações internas. 

 



. 
O Comitê é composto por representantes de diversas áreas da 
CAIXA e se constitui uma importante instância de gestão 
ambiental e um meio para preservar o princípio da 
transversalidade, da representatividade e unicidade de ações 
decorrentes das diretrizes da Política. 

 
Desde a implantação do Comitê, a CAIXA vem realizando uma 
série de ações que dão suporte à Política Ambiental e contribuem 
para a sua sustentabilidade, tais como: 

 
�    Divulgação: criação e manutenção do site Intranet da Política 

Ambiental; elaboração de notícias e artigos de opinião 
publicados no Jornal da CAIXA; palestras em eventos externos 
especializados; realização de cinco eventos comemorativos 
para convidados internos e externos; campanha interna para 
desenvolver atitudes para ecoeficiência no uso de insumos de 
impressão, papel, água e energia; inserção das ações 
ambientais da CAIXA no Balanço Social. 

�    Projetos elaboração de projetos vinculados ao 
desenvolvimento urbano e demais áreas da CAIXA, tais como: 

 
� Metodologia para Prevenção e Gerenciamento de Riscos 

por Passivos Ambientais; 
 

� Construções Sustentáveis (Pesquisa, Guia de Melhores 
Práticas e Eventos); 

 
� Eficiência Energética na Habitação; 

 
� Sala Verde CAIXA (Disseminação da Educação Ambiental); 

 
� Critérios socioambientais para o crédito; 

 
� Indicadores de desempenho socioambiental; 

 
� Coleta Seletiva, no âmbito do Programa de Gestão de 

Resíduos Sólidos; 
� Agências Ecoeficientes; 
 

�    Capacitação - disponibilização do curso “Responsabilidade 
Ambiental nos Negócios” na Universidade CAIXA. 

 
�    Gestão de Riscos por Passivos Ambientais: passivos 

ambientais por contaminação em terrenos utilizados por 
indústrias ou próximos a áreas industriais passaram a ser um 
fator de preocupação, com o crescimento das cidades e a 
deficiência de planejamento urbano e gestão ambiental. Foram 
desenvolvidos instrumentos e procedimentos para prevenção e 
gerenciamento de riscos por passivos ambientais para vistoriar 



terrenos objeto de propostas para empreendimentos 
habitacionais. 

 
�    Novos Negócios: a experiência e o posicionamento ambiental 

da CAIXA motivaram o desenvolvimento e a atração de novos 
negócios, tais como: 
� Fundo de Compensação Ambiental - solução inovadora 

para viabilizar a gestão financeira e a execução, de forma 
ágil e transparente, dos recursos da compensação 
ambiental, que é hoje o principal mecanismo financeiro para 
investir nas unidades de conservação; 

 
� Programa Emissões Reduzidas – busca aproveitar as 

experiências da CAIXA em saneamento ambiental para o 
desenvolvimento de operações e inserção da CAIXA no 
Mercado de Carbono; 

 
� Fomento à Eficiência Ambiental de Empresas – 

financiamento para eficiência energética, aquecimento solar 
de água, tecnologia de produção mais limpa, por meio da 
adequação de linhas de crédito e de estratégia de venda 
para a Rede de Agências; 

� Revitalização de áreas urbanas degradadas por 
contaminação – parceria com a Agência de Cooperação 
Alemã GTZ, visa conhecer os instrumentos urbanísticos e 
econômicos da revitalização e avaliar a viabilidade de 
financiar a remediação e recuperação de áreas, 
especialmente para fins habitacionais. 

 
�    Gestão de Parcerias – ação desenvolvida para apoiar o 

posicionamento ambiental e a implementação da Política 
Ambiental da CAIXA: 

 
� Ministério do Meio Ambiente: 

 
�    Protocolo de Intenções com extensa Agenda de Ações; 
�    Acordo de Cooperação e Contrato de Prestação de 

Serviços para o Programa Nacional de Capacitação de 
Gestores Ambientais, voltado para os municípios; 

�    Agência Alemã GTZ: cooperação no âmbito da gestão 
ambiental urbana, com foco em metodologias de 
gerenciamento de projetos e revitalização de áreas 
urbanas degradadas. 

 
�    Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente: 

Memorando de Cooperação com foco no desenvolvimento de 
negócios sustentáveis e desenvolvimento urbano e ambiental; 

 
�    Adesão ao Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que agrega os 



principais bancos e os maiores grupos empresariais brasileiros, 
com o objetivo de convergir esforços para incorporar a 
sustentabilidade no setor empresarial. 

 
 
1.2 A CAIXA firmou parceria com o GVEP – Global Village Energy 

Partnership, que visa a elaborar e a desenvolver um plano de ação 
multissetorial para a melhoria de renda, uso de energias limpas e 
mitigação de impactos do aquecimento global, tendo a energia 
como vetor de desenvolvimento econômico e social e dar suporte 
à preparação e financiamento para micro e pequenos 
empreendimentos nas áreas periurbanas, aproveitando as fontes 
de energias renováveis para aplicação em usos produtivos. 

 
Visando a dar apoio institucional às iniciativas que induzam 
melhoria de renda, acesso à energia alternativa e mitigação de 
impactos ambientais, foi assinado o Memorando de Entendimento 
entre a CAIXA e GVEP no evento 1ª. Assembléia Internacional de 
Parceiros do GVEP realizado em Brasília/DF, nos dias 20 e 
21/10/2005. 

 
  
Princípio 8 – as empresas devem se engajar em iniciativas para 
promover maior responsabilidade ambiental 
 
Indicador 1 – sobre o engajamento em iniciativas para promover maior 
responsabilidade ambiental 
 
1.1 Item contemplado pela Política Ambiental, citada no princípio 7, 

indicador 1. 
 
Princípio 9 – As empresas devem encorajar o desenvolvimento e a 
difusão de tecnologias ambientalmente sustentáveis 
 
Indicador 1 – sobre o incentivo ao desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis 
 
1.1 Item contemplado pela Política Ambiental, citada no princípio 7, 

indicador 1. 
 
Princípio 10 – combater a corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.  
 
1.1 A CAIXA adota como conceito de atividade de prevenção à 

lavagem de dinheiro um conjunto de ações, processos e sistemas 
capazes de detectar, analisar e comunicar ocorrências suspeitas, 
bem como de prevenir novos casos.  

 
É representada  formalmente perante o BACEN e o COAF por um 
Vice-Presidente indicado pelo Presidente e com a aprovação do 



Conselho Diretor. O Vice-Presidente indicado é responsável pela 
implementação e monitoramento do cumprimento da legislação 
pertinente, inclusive pela comunicação das ocorrências 
consideradas suspeitas. 
 
A qualificação dos empregados para o adequado monitoramento 
das movimentações financeiras realizadas na CAIXA, bem como 
para a detecção de situações suspeitas, é realizada por meio de 
treinamento.  
 
É obrigatória a realização constante de treinamento sobre o 
assunto por todos os empregados, objetivando capacitá-los para 
identificar eventuais ações que caracterizem lavagem de dinheiro 
e atuar no sentido de impedir qualquer utilização da Instituição em 
operações financeiras com recursos de origem ilegal. É 
expressamente proibido que empregados da CAIXA, no exercício 
de suas atribuições, recebam remuneração, presentes, comissões, 
favores ou vantagens de qualquer espécie.  
 
 

Conclusão 
 
 
Esta comunicação expressa por meio de adesões a pactos e 
implementação de ações, a busca da CAIXA na inserção de valores e 
princípios de RSE na gestão empresarial com abrangência e impacto 
para consecução dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
conformidade nos Princípios do Pacto Global e Indicadores Ethos de 
Responsabilidade Social, o que contribuirá para uma melhor qualidade 
de vida dos seus empregados, clientes, comunidade na qual está 
inserida, governo e sociedade e, numa visão global, para o mundo.  


