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ApreSentAção

A CAiXA publica, pelo sexto 
ano consecutivo, o relatório de 
Sustentabilidade, cujo processo 
de construção está alinhado à 
metodologia da Global reporting 
initiative (Gri) em sua nova 
versão, a G4, opção Abrangente, 
lançada globalmente no último 
ano. É um avanço no modelo 
utilizado pela instituição: seu 
último relatório, publicado 
em 2013 e referente a 2012, 
adotava a versão G3.1.

Com o objetivo de prestar contas 
aos diversos públicos com os 
quais a CAiXA se relaciona, este 
documento está em sintonia com 
o compromisso de transparência 
da informação, em especial 
no que concerne às questões 
ligadas à sustentabilidade. A 
divulgação do relatório é feita 
nas versões português, inglês e 
espanhol na internet, intranet e 
por meio de pencards. Também 
será disponibilizado quantitativo 
reduzido de exemplares impressos, 
nas versões completa e resumida.

Para eventuais esclarecimentos e 
sugestões sobre o conteúdo desta 
publicação, entre em contato pelo 
e-mail gersa03@caixa.gov.br. 

G4-31
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Atuar na promoção da cidadania e 
promover o desenvolvimento do País 
fazem parte do cotidiano da CAiXA 
e este relatório Anual de Sustentabili-
dade 2013, o sexto de nossa trajetó-
ria (de 2003 a 2007 publicávamos 
balanço social), presta contas sobre 
nossas ações e explicita a continuida-
de dos avanços obtidos nos últimos 
três anos – no qual vivenciamos um 
período de transição importante para 
a consolidação da Empresa. revisita-
mos nossa missão, nossos Valores e 
Visão de futuro e construímos um Plano 
Estratégico para o período 2012-
2022, reafirmando nosso papel como 
instituição pública e parceira estratégi-
ca do Estado brasileiro.

Posso afirmar com segurança que, se 
crescemos em níveis acima da média 
de mercado nos últimos três anos, é 
porque a CAiXA agiu com ousadia e 
responsabilidade no setor financeiro. 
Assumimos como um diferencial em 
relação à concorrência a prática de 
juros mais baixos, que cabem no bolso 
da população. isso permitiu ampliar o 
crédito e aumentar substancialmente a 
base de clientes.

De fato, os números da CAiXA de 
2013 impressionam. Cerca de r$ 635 
bilhões foram injetados na economia 
brasileira por meio dos financiamentos, 
do pagamento de benefícios sociais e 
de investimentos do Banco. A carteira 
de crédito ampliada atingiu r$ 494,2 
bilhões de saldo e assumiu a 2ª posi-
ção do mercado. mais de 71 milhões 
de correntistas e poupadores deposita-
ram sua confiança na CAiXA, possibili-
tando que a poupança tivesse a maior 
captação líquida de sua história, com 
saldo de r$ 208 bilhões. 

menSAgem 
do preSidente

Nas Loterias CAiXA, a arrecadação 
foi recorde, com mais de r$ 11 
bilhões que se reverteram em inves-
timentos nas áreas de educação, 
esportes, segurança, cultura e segu-
ridade. Como novidade, a CAiXA 
começou a atuar de maneira mais efe-
tiva no crédito rural, tornando-se mais 
uma alternativa a produtores distri-
buídos em todo o País. Até o final do 
primeiro semestre de 2014, quando 
se encerra o ano safra 2013/2014, 
é previsto o volume de r$ 3,7 bilhões 
em recursos aplicados em operações 
de crédito rural destinadas às famí-
lias, cooperativas e agroindústrias. 
Por tudo isso, foi possível celebrar o 
maior lucro da história da instituição, 
no montante de r$ 6,7 bilhões.

Entretanto, por mais sólido que seja 
nosso desempenho nos últimos anos, en-
tendemos que a chave da continuidade e 
da sustentação de nosso sucesso está na 
eficiência e na qualidade de nossos servi-
ços, produtos e de nosso relacionamento 
com clientes e sociedade. Dia após dia, 
reforçamos o entendimento de que a  
CAiXA é muito mais que um banco: é, 
antes de tudo, uma empresa pública 
sólida e indispensável para o País. 
Por isso, concentramos igualmente 
esforços na oferta de novas linhas de 
negócios, na gestão responsável da 
oferta de crédito e na busca perma-
nente pela excelência na execução 
dos programas governamentais.

Completamos dez anos do Bolsa 
Família, com 159,7 milhões de be-
nefícios e r$ 24 bilhões distribuídos 
para a população de baixa renda, e 
do minha Casa minha Vida, no qual 
foram contratadas 692,9 mil unida-
des habitacionais para as famílias 
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como os Princípios do Equador e o 
Protocolo Verde. 

Finalmente, destaco que em 2013 a 
CAiXA conquistou importantes reco-
nhecimentos, como o de estar entre 
as três empresas finalistas do prêmio 
Finanças Sustentáveis, do renomado 
Financial Times; o de ser considerada 
Banco Sustentável do Ano na América 
Latina, no international Finance Corpo-
ration Sustainable Awards 2013; e o 
de conquistar o prêmio marketing Best 
Sustentabilidade 2013, recebido pelo 
Programa CAiXA melhores Práticas em 
Gestão Local. São importantes indica-
dores que refletem nossa reputação na 
sociedade, construída com base em 
valores firmes, medidas consistentes 
e resultados positivos ao longo dos 
últimos anos. 

Nosso horizonte estratégico impõe o 
desafio de tornar a CAiXA, que já é 
uma das maiores instituições financeiras 
públicas da América Latina, um dos três 
maiores bancos do País até a próxima 
década. Experiência para isso já temos: 
no passado, soubemos traçar curvas de 
crescimento com um mundo em crise, 
avançar quando as instituições financei-
ras se retraíam; fizemos de momentos 
de dificuldade uma oportunidade de 
ampliação de mercado. 

Nós olhamos para o futuro com a 
mesma confiança e nos sentimos em 
condições de dizer o que os brasileiros 
já se acostumaram a ouvir, sempre que 
grandes desafios se colocam diante de 
nós: A CAiXA continuará presente na 
construção do futuro. G4-1; G4-2

Jorge Hereda 
Presidente da CAIXA

de baixa renda. Além disso, essas 
pessoas podem mobiliar suas casas 
por meio do Cartão minha Casa 
melhor, financiamento ofertado pela 
CAiXA com recursos do Governo Fe-
deral. Estamos alinhados às diretrizes 
e boas práticas socioambientais e 
verificamos a regularidade das empre-
sas com que realizamos negócios e 
que desempenham atividades sujeitas 
ao licenciamento ambiental. 

No eixo interno, em 2013, mais uma 
vez, obtivemos o reconhecimento por 
nossos esforços para garantir igualda-
de de oportunidades entre emprega-
dos e empregadas, por meio do Selo 
Pró-Equidade de Gênero. A CAiXA 
também realizou importantes convê-
nios com federações de indústrias, 
subsidiando empresas carentes de 
soluções técnicas e financeiras para 
a obtenção de licença ambiental, 
além de estudos sobre o mercado de 
eficiência energética. Lançamos uma 
nova Política de Compras Sustentáveis 
e relacionamento com Fornecedores, 
mantivemos a destinação de até 2% 
do nosso lucro líquido para o Fundo 
Socioambiental CAiXA e realizamos 
estudos sobre o mercado de eficiência 
energética no Brasil, com possíveis re-
flexos em nossas linhas de crédito no 
futuro, entre outras medidas. G4-EC2

Esses exemplos mostram que os  
resultados positivos que geramos  
são acompanhados de práticas  
para gerenciar os impactos que 
causamos e mitigar riscos associados 
ao nosso segmento de atuação. Para 
externar esse compromisso, somos 
signatários do Pacto Global da oNu 
há uma década, além de adotarmos 
outros importantes direcionadores, 

Dia após dia, 
reforçamos o 
entendimento de que 
a CAiXA é muito 
mais que um banco: 
é, antes de tudo, 
uma empresa pública 
sólida e indispensável 
para o País. 
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A CAiXA
Com atividades que incluem 
serviços bancários e programas 
de transferência de renda, a
instituição é um dos maiores
bancos da América Latina.
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neSte
CApÍtuLo

Dedicação ao cliente 

Com 152 anos de história, a CAiXA 
é uma instituição financeira pública, 
com sede e foro em Brasília, vinculada 
ao ministério da Fazenda. respon-
sável pela implantação de iniciativas 
do Governo Federal em setores como 
infraestrutura, habitação e saneamento 
básico, atua também como provedora 
de serviços bancários, estando entre 
os maiores bancos da América Latina. 
o apoio ao desenvolvimento urbano e 
ao acesso pleno à cidadania remonta 
à sua fundação: a instituição foi criada 
em 1861, pelo imperador Dom Pedro 
ii, no intuito de incentivar o hábito da 
poupança entre os cidadãos do impé-
rio. Hoje, consolida-se como Banco 
que busca promover o bem-estar e o 
desenvolvimento socioeconômico da 
população brasileira. G4-3; G4-5; G4-7

A atuação da CAiXA inclui a operação 
de benefícios trabalhistas e programas 
sociais, como o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), o Seguro- 
-Desemprego e o Programa de integra-
ção Social (PiS), e também de progra-
mas de transferência de renda, como 
o Bolsa Família. Cabe à instituição, 
também, operar fundos governamen-
tais – incluindo o Fundo de Desenvolvi-
mento Social, o Programa de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), o Fundo de 
Arrendamento residencial e o Fundo 
Garantidor de Habitação Popular. 
outros eixos de atividade são a gestão 
das loterias federais, que destinam 
parte significativa dos recursos arreca-
dados para ações sociais do Governo 
Federal, o penhor e o incentivo à arte, 
à cultura e a atividades desportivas e 
educacionais, por meio de sua política 
de patrocínios. G4-4

Como integrante do Sistema Financeiro 
Nacional, a CAiXA está sujeita à disci-
plina normativa do órgão competente 
e à fiscalização do Banco Central e do 
Tribunal de Contas da união (TCu). 

Em 2013, a instituição registrou lucro 
líquido de r$ 6,7 bilhões – 19,2% aci-
ma do resultado do ano anterior, consi-
derando a revisão dos dados de 2012 
(leia mais na p. 69). Contribuíram 
para esse resultado o crescimento das 
receitas financeiras de crédito (35,2%) 
e o incremento de receitas de presta-
ção de serviços (14,5%). Paralelamen-
te, a CAiXA iniciou relacionamento 
com 6,5 milhões de novos clientes e 
injetou r$ 635 bilhões na economia 
brasileira, por meio de contratações 
de crédito, distribuição de benefícios 
sociais, investimentos em infraestrutura 
e remuneração, entre outros aspectos. 
Ao fim do ano, a Empresa contava 
com 164,3 mil colaboradores, entre 
empregados, prestadores de serviços, 
estagiários, adolescentes e jovens 
aprendizes. Também se relacionava 
com uma base de 12.129 fornecedo-
res nacionais e internacionais.  
G4-10; G4-12

Com vistas ao alcance da Visão de 
futuro e à condução sustentável do 
negócio, a CAiXA mantém seu Planeja-
mento Estratégico, traçado no ano de 
2012. Como desdobramento do plano 
na governança, foram elaboradas 
as Aspirações das Vice-Presidências, 
construídas com a participação dos 
empregados e que viabilizaram a 
definição de diretrizes para que as 
unidades contribuam para o bom 
desempenho da empresa. G4-45

Agência Ipiranga: um dos 65.840 
pontos de atendimento do Banco.
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Valor reconhecido

Em 2013, a CAiXA conquistou o 
quinto lugar no ranking das marcas 
mais valiosas do Brasil, segundo 
avaliação da consultoria britânica 
Brand Finance. Com valor de  
uS$ 6,4 bilhões – aumento de 
88,2% em um ano –, a Empresa 
tornou-se a terceira estatal mais 
valiosa em solo nacional.

miSSão dA CAiXA
 
Atuar na promoção da 
cidadania e do desenvolvimento 
sustentável do País, como 
instituição financeira, agente 
de políticas públicas e parceira 
estratégica do Estado brasileiro.

ViSão
 
Estar entre os três maiores 
bancos brasileiros até 2022, 
mantendo a liderança como 
agente de políticas públicas.

VALoreS
 
•  Nosso trabalho é importante 

para a sociedade
•  Temos orgulho de  

trabalhar na CAiXA
•  Juntos podemos mais
•  Nossas atividades são 

pautadas pela ética
•  Respeitamos as ideias,  

as opções e as diferenças  
de toda a sociedade

•  A liderança se faz  
pelo exemplo

•  Somos inovadores no  
que fazemos

G4-56

rEDE DE ATENDimENTo    
Com foco em ampliar a presença da 
Empresa e reforçar sua participação 
de mercado, o Programa de Expan-
são da rede encerrou 2013 com 
cerca de 421 novas agências inau-
guradas e uma nova agência-barco 
pronta para operação, que atenderá 
à população da ilha do marajó (PA) 
a partir de janeiro de 2014. A meta 
para o ano, de abrir 500 agências, 
foi revisada em função do recorde de 
inaugurações de 2012 (666) e das 
ações de redução de despesas.

A nova embarcação, instalada em 
2013, estende aos moradores da ilha 
do marajó um serviço já existente por 
meio da agência-barco Chico men-
des, que navega pelo rio Solimões 
(Am) e leva os serviços da CAiXA a 
regiões de difícil acesso. De acordo 
com a normatização estabelecida 
pelo Banco Central e funcionando no 
horário bancário, a agência já aten-
deu mais de 250 mil pessoas – 16 mil 
somente em 2013. G4-FS13

Ao longo de 2013, a Empresa alcan-
çou o total de 65.840 pontos de aten-
dimento, dos quais: 1.372 agências 
e postos de atendimento bancário 
(PABs) instaladas em municípios com 
baixa densidade populacional (66%), 
e 2.640 com alta e média densidade; 
925 postos de atendimento eletrô-
nico (PAEs) em cidades de baixa 
densidade (24%) e 2.868 de alta 
densidade (76%); 13.675 correspon-
dentes bancários em cidades de alta 
densidade (65%) e 7.484, de baixa 
(35%); e 6.839 unidades lotéricas em 
municípios de alta densidade (53%) e 
6.066 de baixa (47%). G4-FS13

Durante o ano, manteve-se a frota de 
18 caminhões-agência para realizar 
atendimento itinerante em diversas 
regiões do País, e a meta é contratar 
mais 35 caminhões até o final de 
2015. Com relação à expansão geral 
da rede, a meta é inaugurar 120 no-
vas agências até 2015 e colocar em 
operação mais uma agência-barco, 
destinada a atender a população que 
vive em cinco municípios às margens 
do lago de Sobradinho (BA).
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3.288
AGêNCiAS

724 
PoSToS DE ATENDimENTo BANCário (PABs)

18 
uNiDADES móVEiS (CAmiNHõES)

3.793 
PoSToS DE ATENDimENTo ELETrôNiCo (PAE)

12.905 
CorrESPoNDENTES LoTÉriCoS

21.159 
CorrESPoNDENTES CAiXA Aqui

2
AGêNCiAS-BArCo 
(+ 1 PrEViSTA PArA 2014)

*723 PABs e um PAA.

Todas as novas unidades de atendimen-
to seguem diretrizes voltadas à melhoria 
do atendimento e do nível de satisfação 
dos clientes e empregados, bem como 
obedece as diretrizes de acessibilidade, 
a redução de custos e o tempo de inte-
gração a iniciativas corporativas. Além 
disso, adotam boas práticas relativas à 
sustentabilidade, à economia de recur-
sos e à eficiência de gestão. As agên-
cias-barco, por exemplo, têm soluções 
modernas de tratamento de efluentes 
líquidos, devolvendo a água utilizada 
ao rio com propriedades superiores, 
além de terem pintura de casco antipo-
luente e luminárias de LED, com 50% de 
economia no consumo energético. 

Paralelamente à ampliação de infraes-
trutura física, a Empresa encerrou o 
ano com um aumento de quase 10% 
na base de clientes. Para garantir a 
capacidade de atendimento, mesmo 
diante de um cenário de maior volume 
de correntistas e poupadores, a CAiXA 
investe em recursos como a expansão 
dos serviços online. Em 2013, além de 
remodelar seu internet Banking, a insti-
tuição disponibilizou aplicativos para 
iPhones e smartphones com sistema 
operacional Android, oferecendo aces-
so à conta para consultas e transações, 
além de outras funcionalidades. G4-8

PrESENçA iNTErNACioNAL 
A CAiXA possui atuação internacional 
desde 2004 com a oferta de remessas 
internacionais, operações de câmbio, 
crédito imobiliário para emigrantes e 
solicitação de saque do FGTS. A oferta 
de remessas do exterior para o Brasil 
está disponível por meio das parcerias 
da instituição com bancos próximos às 
comunidades brasileiras; já a solici-
tação do FGTS pode ser efetivada 
em postos consulares na Alemanha, 
áustria, Bélgica, Espanha, Estados 
unidos, França, Holanda, inglaterra, 
Irlanda, Itália, Japão, Portugal e Suíça. 
A expansão para Argentina, Paraguai, 
uruguai e Bolívia é a meta para 2014.  
G4-6; G4-8

Escritórios de representação, mantidos 
nas cidades de Caracas (Venezuela), 
Tóquio (Japão) e Nova Jersey (Estados 

preSençA 
nACionAL G4-9

Clientes por região   G4-8

unidos), colaboram para a consoli-
dação da presença internacional da 
CAiXA e para a criação de projetos 
de Cooperação Técnica internacional 
com instituições estrangeiras. G4-6

No que concerne à Cooperação 
Técnica internacional, foram exe-
cutados projetos em moçambique, 
São Tomé e Príncipe e Peru nas 
áreas de desenvolvimento urbano, 
ordenamento do território, gestão de 
fundos habitacionais, constituição de 
legislação habitacional e programas 
sociais e de transferência de renda. 
A CAiXA ainda recebeu missões 
governamentais de 13 países, forne-
cendo informações sobre seu modelo 
de correspondentes e o Programa 
minha Casa minha Vida, e firmou em 
2013 importantes convênios com o 
Programa das Nações unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud) e o Banco 
interamericano de Desenvolvimento 
(BiD), respectivamente para implemen-
tar ações de bem-estar e saúde e de 
desenvolvimento sustentável urbano.

Consolidando a estratégia de 
intensificar a presença no exterior e 
diversificar suas ações de fomento à 
participação global de empresas bra-
sileiras, a instituição realizou, no eixo 
de comércio exterior, um total de  
r$ 5,3 bilhões em operações de câm-
bio e capital de giro para financia-
mento à exportação. G4-8

região Pessoa física Pessoa jurídica Total

Norte      3.597.571         84.629         3.682.200 

Nordeste   16.392.541       375.181       16.767.722 

Sudeste   29.232.787       894.520       30.127.307 

Sul   11.473.267       412.100       11.885.367 

Centro-oeste      5.506.594       166.441         5.673.035 

Subtotal   66.202.760   1.932.871       68.135.631 

Não declarada/em branco      3.518.475         14.458         3.532.933 

Total global   69.721.235   1.947.329       71.668.564 

*
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região
ACC/ACE* — mPE ACC/ACE* — mGE

Total Valor (r$ milhões) Total Valor (r$ milhões)

Centro-oeste 1 428 9 17.651 

Nordeste     ----                      ----- 10 9.362 

Sudeste 117 30.720 62 480.399 

Sul 19 7.178 52 96.502 

Total 137 38.326 133 603.914 
 
*ACC: Adiantamento sobre Contrato de Câmbio; ACE: Adiantamento sobre Cambiais Entregues; mPE: micro e 
Pequenas Empresas; mGE: médias e Grandes Empresas.

operações internacionais por segmento e região

Contratações mpe por região  G4-FS6

região  Contratos  Saldo das operações (r$ bilhões)

Centro-oeste 273.452 3.378 

Nordeste         587.866 7.043 

Norte 115.675 1.881 

Sudeste 2.630.585 21.322 

Sul 882.887 10.765 

Total 4.490.465 44.389 

CArteirA de LinhAS 
de negóCioS por região

Contratações mge por região   G4-FS6

região Saldo das operações (r$ milhões) 

Norte 370  

Nordeste     2.126

Centro-oeste  2.079 

Sudeste    35.589 

Sul 3.869 

LiNHAS DE NEGóCioS 
G4-4; G4-FS6 
As linhas de negócios ofertadas pela 
CAiXA são definidas regionalmente, 
garantindo o atendimento às neces-
sidades específicas dos diversos seg-
mentos econômicos, tipos de empresas 
e das diferentes regiões em que atua. 
As categorias ofertadas são: média 
e Grande Empresa (mGE), micro e 
Pequena Empresa (mPE), operações 
Internacionais e Governo e Judiciário. 

Para garantir o alinhamento à 
política de gerenciamento de riscos 
da CAiXA, a aprovação de créditos 
superiores a r$ 10 milhões, por parte 
de qualquer cliente pessoa jurídica, 
fica condicionada à análise socioam-
biental de suas atividades (leia mais 
na p. 76). Para determinar se um 
setor ou região possui alto potencial 
de impactos socioambientais, no que 
concerne a operações com recursos 
do BNDES, é exigido Licenciamento 
Ambiental ou a devida dispensa de 
todas as beneficiárias. No caso de 
empresas que têm atividades conside-
radas de potencial impacto, exige-se 
licenciamento ou dispensa emitido 
pelo ibama/Conama ou outro órgão 
delegado, conforme definido na reso-
lução Conama 237.

No segmento mPE, empresas com 
faturamento anual de até r$ 15 
milhões, a CAiXA fechou 2013 com 
mais de 4,4 milhões de contratos, 
alcançando saldo de r$ 44,3 bilhões 
(veja tabela). os setores que geraram 
maior volume de negócios no perío-
do foram: comércio e reparação de 
veículos automotores e motocicletas; 
indústrias de transformação; negó-
cios voltados à saúde humana e aos 
serviços sociais; e construção civil. 
o maior número de contratos firma-
dos foi com empresas do Sudeste 
(2.630.585), seguidas pelas do Sul e 
do Nordeste (veja quadro). 
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Já no segmento MGE, o saldo da 
carteira de crédito classificada para 
Pessoa Jurídica alcançou volume de  
r$ 44 bilhões, com um total de 
155.660 contratos formalizados no 
ano, predominantemente na região Su-
deste, seguida pela Sul e pela Nordes-
te. o valor de 2013 está 28,7% acima 
do ano anterior. As operações rotativas 
representaram 8% do volume total 
de negócios, enquanto as operações 
parceladas totalizaram 81% do valor; 
investimento, 9%; e renegociação,1%. 

A qualidade da carteira é outro 
ponto relevante: 70% dos clientes 
do segmento Pessoa Jurídica MGE 
têm avaliação (rating) AA, A ou B. 
Entre os setores atendidos estão os de 
bens de consumo duráveis (indústria 
metalúrgica, siderúrgica e de cons-
trução, mineração etc.); não duráveis 
(indústrias de bebidas, química e 
alimentos); agronegócio; e comércio 
varejista e atacadista. Em 2013, 
programas para atender às necessi-
dades das empresas mGE, como o 
CAiXA Franquias, destinado ao setor 
de franchising, também registraram 
resultados positivos. Neste, as solu-
ções oferecidas resultaram em r$ 1,1 
bilhão contratados com o setor. 

o volume de operações internacio-
nais em 2013 totalizou r$ 642,2 
milhões – r$ 38,3 milhões dos quais 
obtidos por meio de operações de 
financiamento a empresas do seg-
mento mPE e r$ 603,9 milhões do 
segmento mGE, com produtos como 
o Adiantamento sobre Contrato de 
Câmbio (ACC) e o Adiantamento 
sobre Cambiais Entregues (ACE) (veja 
quadro). Destaca-se, no ano, o lan-
çamento do produto Financiamento à 
Exportação CAiXA – Compulsório.

SErViçoS EXCLuSiVoS 
G4-4  

Programas sociais e de  
transferência de renda 
A CAiXA atua como agente operador 
de programas do Governo Federal 
voltados ao respaldo ao trabalhador, 
como o PiS, o Seguro-Desemprego, o 
Defeso Pescador Artesanal, o Garantia 
Safra e outros. Também opera progra-
mas de transferência de renda focados 
na redução da pobreza e na promo-
ção da cidadania, como Bolsa Família, 
Bolsa Verde e Programa de Fomento 
às Atividades Produtivas rurais. outro 
viés é o suporte ao desenvolvimento 
sustentável, com o financiamento de 
obras de infraestrutura e saneamento e 
o programa de microcrédito Produtivo 
orientado (leia mais na p. 58).   

Portal Judicial
Única instituição financeira autorizada 
a receber pagamentos de alvarás e 
depósitos recursais (FGTS) e a custodiar 
depósitos judiciais de qualquer esfera da 
Justiça – federal, trabalhista ou estadual 
–, a CAiXA possui desde 2012 em seu 
site o Novo Portal Judicial. A ideia é au-
xiliar tribunais, magistrados, servidores e 
grandes empresas no acesso de informa-
ções de contas de depósitos judiciais. 

Loterias
Criadas nos anos 1970, as Loterias 
CAiXA são importante fonte de recur-
sos para programas sociais. Com dez 
tipos de jogos oferecidos, que podem 
ser feitos individualmente ou em grupo, 
por meio do Bolão CAiXA (criado em 
2012), as loterias fecharam o ano de 
2013 com uma arrecadação recorde 
de r$ 11,4 bilhões — 8,8% a mais do 
que no ano anterior. Desse valor, qua-
se r$ 5,4 bilhões foram investidos em 
ações governamentais de educação, 
cultura, seguridade, esportes e segu-
rança. Entre as modalidades, a mega-
-Sena foi responsável por 41,50% da 
arrecadação, seguida pela Lotofácil, 
que contribuiu com 26,14%, e pela 
quina, com 16,97% do total.

Em 2012, a CAiXA obteve as cer-
tificações iSo 27001 e WLA:SCS 
(World Lottery Association Security 
Control Standard) – Norma de Con-
trole de Segurança da Associação 
mundial de Loterias, válidas pelos 
anos de 2013 e 2014. Juntas, essas 
certificações asseguram a transpa-
rência e a segurança do processo de 
sorteio e apuração de ganhadores, 
pagamento de prêmios e gerencia-
mento de loterias. Em 2015, os pro-
cessos passarão por recertificação.

1.919.733 
SEGuriDADE SoCiAL

964.633 
PAGAmENTo DE TriBuToS 

1.062.882 
EDuCAção 

764.431 
ESPorTE 

342.940 
SEGurANçA 

320.009 
CuLTurA

repASSeS LoteriAS 
CAiXA, por Segmento 
(r$ miL) G4-9; G4-EC7 
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A inStituição em 
númeroS (2013) G4-8; G4-9; G4-23

prinCipAiS
númeroS

1,5tri

27,4 bi

6,7 bi

ativos totais

patrimônio líquido

lucro líquido*

* o maior lucro da história do Banco.

participação no crédito

18,1%
 
É o quANTo A CAiXA 
DETÉm Do mErCADo DE 
CrÉDiTo BANCário.

evolução do Crédito* 
(r$ bilhões)

* Saldo na carteira de crédito ampliada, que cresceu 36,8% em 12 meses, com destaque 
para financiamentos habitacionais, comerciais e de saneamento e infraestrutura.

r$ 11,4  bi

Foi o ToTAL ArrECADADo, 
DoS quAiS r$ 5,4 BiLHõES 
ForAm iNVESTiDoS Em AçõES 
GoVErNAmENTAiS DE EDuCAção, 
CuLTurA, SEGuriDADE, 
ESPorTES E SEGurANçA.

Loterias CAiXA Crédito imobiliário

r$ 270,4       bi
 
É o SALDo DA CArTEirA, 
rEPrESENTANDo 68,5% DE 
PArTiCiPAção No SEGmENTo.

494,2

353,7

2012

2013
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65,8mil

É o ToTAL DE PoNToS 
DE ATENDimENTo 
DiSTriBuíDoS PELo 
PAíS, ENTrE AGêNCiAS 
FiXAS E móVEiS, 
CorrESPoNDENTES, 
TErmiNAiS DE 
AuToATENDimENTo 
E ouTroS CANAiS.

421
É o ToTAL DE NoVAS 
AGêNCiAS CAiXA 
iNAuGurADAS Ao 
LoNGo Do ANo, Como 
PArTE Do ProGrAmA DE 
EXPANSão DA rEDE DE 
ATENDimENTo. G4-23

rede de 
Atendimento

CLienteS
por região

30.127.307

3.682.200

5.673.035

16.767.722

11.885.367

Número de clientes
(milhões)

1,9

Pessoa física

Pessoa jurídica*

69,7

* Contempla grandes, médias e pequenas empresas.

resultado

6,5bi
  

Foi o ToTAL DE TrANSAçõES 
BANCáriAS rEALizADAS 
Ao LoNGo Do ANo.

CLienteS
por região
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A inStituição em 
númeroS (2013) G4-8; G4-9; G4-23

35,1%
É A PArTiCiPAção DA 
CAiXA No mErCADo 
DE CADErNETAS DE 
PouPANçA, cuJo SALdo 
Foi DE r$ 209,6 BiLHõES.

12 .129
É o NÚmEro DE 
ForNECEDorES, iNCLuiNDo 
EmPrESAS NACioNAiS 
E iNTErNACioNAiS 
quE oFErECEm BENS E 
SErViçoS à EmPrESA.

2009 a 2013 
Total 2.786.041

[Total 2013: 692.987]

1.009.205

199.918

309.682

746.209

521.027

[241.760]

 [64.306]

[68.711]

[190.218]

[127.992]

progrAmA minhA CASA 
minhA VidA
unidades habitacionais  
contratadas por região

r$  85,6mi
 
ForAm iNVESTiDoS Em EDuCAção 
E CAPACiTAção DoS EmPrEGADoS, 
Por mEio DA uNiVErSiDADE CAiXA 
E ouTrAS FErrAmENTAS.

investimentos
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PARtICIPAçõeS e InveStIMentoS 
G4-9; G4-17

Autorizada pela medida Provisória nº 443/2008, a CAiXA 
Participações S.A. (CAiXAPAr) é uma subsidiária da Empresa com 
negócios de participações em outras sociedades, com foco em setores 
e atividades complementares ou similares. Entre as empresas de que 
a CAiXA adquiriu ações e participação, estão outras instituições 
financeiras, agentes do mercado imobiliário e administradoras de 
serviços de crédito. A carteira de participações, em 2013, alcançou 
r$ 3.341 milhões, 1,8% acima do ano anterior.

Como parte da estratégia de ampliar o escopo de negócios, está 
em processo de constituição a CAiXA Banco de investimentos S.A., 
subsidiária integral da Empresa que atuará em operações de mercado 
de capitais e gestão de ativos de terceiros.

Total de colaboradores

98.198

Colaboradores*

Pessoas**

164.300

* inclui empregados, prestadores de serviços, 
estagiários, adolescentes e jovens aprendizes 
que atuam na CAiXA.

** Compõem a força laboral de empregados 
concursados.

transferência de renda

A CAiXA distribuiu r$ 26,5 
bilhões em programas sociais e 
de transferência de renda. Seguro- 
-Desemprego, PiS e Bolsa Família 
estão entre os programas que 
beneficiam a população brasileira. 

r$ 122,6 mi
 
 
É SALDo DAS CoNTAS 
ATiVAS Do FGTS.

r$ 29,7 bi 
 
 
ForAm CoNTrATADoS Em
FiNANCiAmENToS  
PArA SANEAmENTo E 
iNFrAESTruTurA.
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dedicação 
ao cliente

mais do que um banco público com 
presença em todo o País, a CAiXA é 
uma prestadora de serviços essencial 
no cotidiano do brasileiro. Por meio 
dos negócios bancários e dos progra-
mas do Governo Federal, a instituição 
se relaciona com uma ampla e diversi-
ficada base de clientes. Hoje, pode-se 
afirmar que todo trabalhador brasilei-
ro passa pelo Banco ao menos uma 
vez na vida. mensalmente, milhões 
de beneficiários do Bolsa Família são 
atendidos de norte a sul do País, as-
sim como clientes de crédito imobiliá-
rio, de programas como minha Casa 
minha Vida, das loterias, de penhor e 
de outros serviços bancários. Por meio 
do relacionamento transparente com 
esses públicos, a CAiXA preza pela 
construção de uma reputação sólida. 

Em 2013, mais 6,4 milhões de cor-
rentistas e poupadores se somaram à 
base de clientes CAiXA, em um total 
de 71,7 milhões – incluindo pessoas 
físicas e jurídicas. o crescimento, de 
9,9%, está em linha com os planos de 
expansão da rede e de ampliação da 
base de negócios da instituição.

o relacionamento com esse público 
é orientado pela Política CAiXA para 
Gestão de Clientes (leia mais na p. 
101/Anexos), implantada em 2012, 
e que traz orientações para man-
ter em constante aprimoramento a 
prestação de serviços, considerando 
a diversidade de públicos e linhas 
de negócio. Ao longo de 2013, essa 
política foi disseminada por todos os 
níveis da organização, abordando te-
mas como ética nas relações, transpa-
rência na comunicação, sustentabili-
dade, inovação e a responsabilidade 
dos empregados da CAiXA na oferta 
da melhor experiência para o cliente.

CANAiS DE ATENDimENTo 
G4-49; G4-50
Dúvidas, reclamações, elogios e 
denúncias diversas são importantes 
meios para que a CAiXA aprimore 
suas práticas de gestão e revise pro-
cessos. Para clientes, empregados e 
sociedade, a Empresa oferece canais 
que visam à melhoria de aspectos 
como tempo de atendimento e res-
posta, tratamento de reclamações e 
gestão de denúncias e ocorrências. 

os principais canais de relaciona-
mento, atualmente, são o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC), o 
CAiXA Cidadão, a ouvidoria, o Fale 
Conosco, o Fale com o Presidente e 
as centrais específicas para cartões 
de crédito e empresas, atendimen-
to no exterior e atendimento aos 
portadores de deficiência auditiva e 
de fala. o Fale Conosco oferece a 
possibilidade, no website da CAiXA, 
de o usuário preencher um formulário 
simples indicando qual a natureza do 
seu contato e deixar uma mensagem 
– imediatamente encaminhada ao 
departamento competente.

o telefone ainda é o principal  
meio de contato, em duas linhas  
diretas gratuitas. Em 2013, o SAC  
(0800 726 0101) prestou 24,3 
milhões de atendimentos, a maioria 
relacionada a temas como emprésti-
mos, contas, habitação e demais ser-
viços bancários. os contatos podem 
ser realizados sete dias por semana, 
24 horas por dia. o tempo máximo 
de espera para falar com o atendente 
é de até 45 segundos; nas segundas-
-feiras, nos dias que antecedem e 
sucedem os feriados e no quinto dia 
útil de cada mês, o prazo máximo é 
de até 90 segundos.

Acesso à informação

A CAiXA, por ser uma instituição 
financeira pública, segue o rigor da 
Lei 12.527/2011, que determina 
procedimentos para garantir o 
acesso a informações sobre o 
governo, ministérios e diversos 
órgãos públicos. Assim, no website 
há uma página específica com o 
Serviço de informações ao Cidadão 
(SiC), na qual a CAiXA disponibiliza 
informações de interesse coletivo, 
conforme Decreto nº 7.724/2012. 
Para atender às demandas 
que não constam da página, é 
disponibilizado atalho para o e-SiC, 
sistema para registro de solicitações.  
Em 2013, foram geradas 2.196 
solicitações de informações, todas 
respondidas. A CAiXA ocupou a 
nona posição entre os órgãos mais 
demandados em 2013.
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Para demandas específicas, como 
PiS, Seguro-Desemprego, FGTS, 
Cartão Social e resultado de loterias, 
foi implantado em 2012 o CAiXA 
Cidadão (0800 726 0207), que re-
gistrou 56,7 milhões de atendimentos 
em 2013. Nesse canal, o atendimen-
to ocorre de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 22h e, aos sábados, das 
10h às 16h, aceitando chamadas de 
telefones fixos e móveis. 

os canais SAC da CAiXA podem 
também ser acessados pelo e-mail 
ouvidoria@caixa.gov.br, no website 
www.caixa.gov.br ou por carta. 
Pessoas com deficiência auditiva ou 
de fala também têm acesso garantido 
por meio de uma linha específica 
(0800 726 2492), com auxílio de um 
aparelho TDD. G4-FS14

o SAC segue rigorosamente as exi-
gências regulamentadas pelo Decreto 
nº 6.523/2008 e pela Portaria  
nº 2.014, de 13/10/2008, que esta-
belecem o tempo máximo que o cliente 
pode esperar para ser atendido, o pra-
zo para solucionar reclamações e a 
obrigatoriedade de oferecer o serviço 
24 horas por dia e sete dias por sema-
na, entre outras determinações.

Para as questões que não são solu-
cionadas pelo atendimento do SAC, 
o cliente pode recorrer à ouvidoria 
(0800 725 7474). Em 2013, o canal 
registrou 64.409 ocorrências, 68% 
acima do ano anterior, com destaque 
para as que vieram por meio do Ban-
co Central (veja quadro). o aumento 
no número de reclamações em 2013 
é fruto da expansão da base de clien-

tes e do incremento da quantidade de 
canais colocados à disposição para 
qualquer contato. Também vale res-
saltar que, desde 2011, não é mais 
necessário comparecer pessoalmente 
ao Procon para registrar qualquer 
queixa, podendo fazê-lo por telefone, 
internet ou vídeo. Em 2013, a CAiXA 
não conseguiu reduzir o volume de 
registros nesse canal. Por estar dis-
ponível aos clientes, a ouvidoria tem 
condições de entender suas necessi-
dades e proporcionar aos gestores 
subsídios para a revisão e melhoria 
de processos, produtos e serviços.

Ouvidoria 
Natureza das reclamações (G4-50)

Denúncia
reclamação

2.649

35.668

2012

2.458

61.951

2013

-7%

74%

variação

Ouvidoria 
Origem das reclamações (G4-50)

Bacen
Procon
multinacionais

12.731

12.236

13.350

2012

27.134

15.926

21.349

2013

113%

30%

60%

variação
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ComiTê DE ATENDimENTo   
G4-58 
Em 2013, a Empresa criou o Comitê 
de Atendimento, com o objetivo de 
aprimorar o relacionamento com os 
clientes, conferir mais agilidade e 
eficiência no atendimento e subsidiar 
novas soluções e práticas. Esse comi-
tê, vinculado ao Conselho Diretor, é 
formado pelo presidente da CAiXA e 
pelos vice-presidentes de operações 
Corporativas, Corporativo, Governo, 
Habitação, Negócios Emergentes, 
Gestão de Pessoas, Tecnologia da 
informação e Varejo e Atendimento 
– este último exerce a liderança do 
colegiado. G4-35; G4-36; G4-42

Satisfação  
de clientes 
G4-Pr5

 
Como complemento aos canais de 
relacionamento, a CAiXA também 
assume uma posição proativa em rela-
ção à avaliação da qualidade de seu 
atendimento. Em 2013, as pesquisas 
de satisfação de clientes, promovidas 
no ano anterior com foco em produtos 
e serviços, contemplaram aspectos 
relacionados ao atendimento.

A avaliação do grau de satisfação em 
2013 ocorreu em 3 mil agências da 
CAiXA, considerando tanto o atendi-
mento comercial (contas, habitação, 
saque e outros) quanto o social 

(Seguro-Desemprego, FGTS, iNSS, 
Bolsa Família etc.). Foram consulta-
dos 90 mil clientes. Adicionalmente, 
também houve pesquisa com relação 
ao atendimento recebido nos demais 
canais da CAiXA – internet Banking, 
Telesserviço, Autoatendimento, Lotéri-
cas e Correspondente CAiXA Aqui.

Por meio de contatos via telefone, a 
pesquisa de atendimento nas agên-
cias contemplou ondas trimestrais 
sucessivas, cada uma considerando 
25% das agências. os resultados 
indicam melhor avaliação em agên-
cias da região Sul e do interior do 
País, em comparação com as demais 
regiões e os grandes centros urbanos. 

Já a pesquisa de atendimento nos 
demais canais, também via telefone, 

contemplou duas ondas semestrais, 
cada uma com 13,8 mil clientes par-
ticipantes. A melhor avaliação é a do 
internet Banking, com destaque para 
a nota próxima 9, em uma escala 
de 0 a 10, atribuída ao layout do 
site. No Autoatendimento, 90% dos 
entrevistados afirmaram que reco-
mendam ou recomendariam o uso de 
caixa eletrônico a algum amigo ou 
familiar; nos canais Correspondente 
CAiXA Aqui, Telesserviço e Lotérica, 
os percentuais são de 72%, 66% e 
65%, respectivamente. 

No geral, aspectos como tempo de 
espera para atendimento nas lotéri-
cas permanecem desafiadores para 
a instituição e serão priorizados nas 
revisões de processos e práticas da 
área de atenção ao cliente.

As reuniões do grupo, realizadas 
mensalmente e embasadas em dados 
quantitativos e qualitativos do SAC e da 
ouvidoria, buscam deliberar sobre três 
aspectos-chave: mecanismos para moni-
torar a satisfação dos clientes; agilidade 
e eficiência nas respostas; e subsídios 
para a correção de eventuais falhas. 

o Comitê de Atendimento integra o 
novo modelo de governança da institui-
ção – o CAiXA+10 (leia mais na p. 26) 
– e é um dos 13 comitês delegados 
do Conselho Diretor criados em 2013, 
com caráter deliberativo e propositivo, 
para melhorar os processos do Banco. 
G4-35; G4-36; G4-42

o Comitê é vinculado 
ao Conselho Diretor 
e visa aprimorar o 
relacionamento com 
os clientes, dando 
mais agilidade 
e eficiência ao 
atendimento, além 
de subsidiar novas 
soluções e práticas.
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ACESSiBiLiDADE   G4-FS14
respeitar as ideias, as opções e as 
diferenças de toda a sociedade é um 
dos valores da CAiXA. Em sintonia 
com sua missão de atuar na pro-
moção da cidadania, a instituição 
preconiza o engajamento de todos os 
empregados em cumprir tal premissa.

Garantir que pessoas com deficiência 
tenham as mesmas condições de usu-
fruir dos produtos e serviços da Empre-
sa é um dos principais focos. Para isso, 
a cartilha “Atendendo Pessoas com 
Deficiência“ está disponível para todos 
os empregados com recomendações, 
diretrizes e informações legais e estra-
tégicas. o conhecimento é aferido na 
prova de certificação em atendimento. 

Com relação a pessoas com deficiên-
cia auditiva, em 2013 foram realiza-
dos treinamentos com empregados, 
de modo que toda agência da CAiXA 
tenha ao menos dois responsáveis 
pelo atendimento na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) – no total, foram 
449 empregados capacitados no 
módulo i do Curso e 337 capacita-
dos no módulo ii. Além disso, desde 
2007 esses clientes possuem um SAC 
próprio e gratuito, com atendimento 
24 horas por dia em todos os dias  
da semana. 

Para pessoas com deficiência visual, 
há diversos procedimentos-padrão 
que buscam assegurar a autonomia 
do cliente. Além de extratos de conta-
-corrente em Braille, implantados em 
2009, os cartões magnéticos (crédito 
e débito) vêm impressos em Braille 
ou com letras ampliadas, bem como 
todos os materiais informativos. 

plano de Acessibilidade

A fim de garantir adaptações 
arquitetônicas em seus prédios 
e aprimorar o atendimento 
ao público, a CAiXA iniciou 
a construção de seu Plano 
de Acessibilidade. Em 2013, 
empregados de diversas áreas 
participaram de dois cursos 
sobre o tema, promovidos pela 
Secretaria de Direitos Humanos. 
G4-FS14

O acesso a produtos e serviços é 
garantido pela CAIXA às pessoas com 
deficiência auditiva, visual ou física.

Em 100% das agências e postos de 
atendimentos, ao menos um terminal 
de autoatendimento para cada 15 
equipamentos é adaptado para ofere-
cer operações com auxílio do software 
Texto Fala – que converte em uma fala 
sintetizada informações como nomes, 
números e valores monetários. Para 
quem prefere utilizar o internet Ban-
king, desde 2010 a CAiXA oferece 
um website adaptado, com recursos 
de áudio e acesso unificado a todos 
os produtos de serviços. Também foi 
realizada a alteração de manuais nor-
mativos, para que na contratação seja 
feita a leitura completa do contrato.

Com relação a pessoas com defi-
ciência física, desde 2008 a CAiXA 
adquire e instala 100% de seus caixas 
eletrônicos (ATm) com altura adequa-
da a cadeirantes ou pessoas de baixa 
estatura, de acordo com a norma  
NBr 15.250/2005, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Hoje, todo o parque de caixas ele-
trônicos instalados no Brasil (23.371 
equipamentos) já está adequado. 
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NA rEDE
o internet Banking da CAiXA re-
gistrou, em 2013, 1.201.213.228 
transações bancárias, 35,39% acima 
das 937 milhões verificadas no ano 
anterior. um dos fatores de influência 
foram os novos serviços colocados à 
disposição do usuário, entre eles o 
agendamento de débito automático, a 
consulta a TEDs recebidas, o desconto 
de cheques e duplicatas, a contrata-
ção de crédito consignado e as previ-
dências Crescer mais e Viver mais.

A CAiXA pretende, em 2014, propor-
cionar serviços online que superem 
os da concorrência em quantidade e 
qualidade. A ênfase será no aplica-
tivo para celular mobile Banking, 
implantado em 2012, e que em 2013 
ganhou 125 novos serviços, ainda em 
fase de homologação. Para 2014, a 
meta é consolidar novos serviços no 
mobile Banking, além de desenvolver 
novos aplicativos para smartphones  
e tablets. 

PArquE TECNoLóGiCo 
Ao longo de 2013, a CAiXA atuali-
zou seu parque tecnológico. Foram 
substituídas cerca de 40 mil estações 
de trabalho (desktop) e 19 mil esta-
ções financeiras, bem como 2,5 mil 
terminais de autoatendimento. Para 
2014, está prevista a aquisição de 
mais 50 mil estações de trabalho, 16 
mil notebooks, 6 mil equipamentos de 
autoatendimento e 15,4 mil terminais 
para casas lotéricas – que permitirão, 
por um lado, melhor atendimento e, 
por outro, uma experiência qualifica-
da de uso de terminais pelo cliente.

um dos critérios para a escolha dos 
novos computadores foi a aderência 
ao padrão Green iT, adotado pelo Go-
verno Federal e que inclui a produção 
com menos materiais poluentes, maior 
eficiência energética durante o uso e 
descarte adequado dos equipamentos. 
o Banco estima que a utilização dos 
novos equipamentos possa gerar redu-
ção de 30% no consumo de energia.

tecnologia: mais qualidade no atendimento 

Em 2013, o Banco 
substituiu cerca de  
40 mil desktop, 19 mil 
estações financeiras 
e 2,5 mil terminais 
de autoatendimento. 
outras 50 mil estações 
de trabalho e 16 mil 
notebooks devem ser 
adquiridos em 2014.

Em 2013, o Banco colocou mais 
serviços à disposição de seus clientes, 
como agendamento de débito 
automático, desconto de cheques  
e duplicatas e a contratação de  
crédito consignado.
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ComuNiCAção
No ambiente interno, o uso da 
tecnologia tem proporcionado maior 
integração e agilidade na tomada 
de decisões. A adoção, em 2013, 
da ferramenta de conexão interativa 
Lync facilitou a troca de mensagens 
instantâneas (chat), a realização de 
videoconferências e apresentações 
online a distância e outras necessi-
dades de comunicação. A funcio-
nalidade de chat está disponível 
para todos os usuários da rede da 
CAiXA, e os gestores também têm 
acesso a tecnologias para áudio e 
videoconferência.

Entre as principais vantagens estão 
a redução estimada em 60% nos 
custos com viagens e deslocamentos 
para reuniões presenciais e de 20% 
nos custos com telefonia local e de 
longa distância entre unidades da 
CAiXA. Além disso, a economia 
de tempo e a menor circulação de 
e-mails contribuirão para a produtivi-
dade e a resposta ágil ao cliente.

AuTomAção BANCáriA 
A fim de ter controle sobre o desenvol-
vimento e a manutenção do sistema 
de automação bancária, anteriormen-
te terceirizados, a CAiXA adotou o 
Sistema de Automação em Produtos e 
Serviços nas Agências, que substitui 
a ferramenta anterior. iniciado em 
2012, o processo de migração encer-
rou 2013 com mais 2,2 mil agências 
atuando no novo sistema. 

A tecnologia permite acessar as tran-
sações a partir de qualquer estação 
de trabalho com conexão à internet, 
dispensando o uso de equipamentos 
(estações operacionais) específicos 
para tal. Com isso, espera-se redução 
no número de chamados para supor-
te técnico.

Ao final de 2013, todas as unidades 
da CAiXA dispunham de mecanismos 
para digitalizar documentos e che-
ques de compensação. A conferência 
centralizada de cheques estava em 
operação em 150 agências, dispen-
sando a necessidade de imprimir 
cópias e conferindo maior agilidade 
ao processo.

BiomETriA
A biometria confere mais segurança 
às operações bancárias em terminais 
de autoatendimento (ATm), ao exigir 
a impressão digital do usuário como 
identificação. Em 2013, a CAiXA 
iniciou a atualização de seu parque 
de ATms dar suporte a esses novos 
recursos. A instituição fechou o ano 
com 13 mil terminais equipados 
com sensores biométricos e espera 
adicionar outros 6 mil em 2014. os 
demais deverão receber os sensores 
até 2016.

Como o Banco opera também por 
intermédio de casas lotéricas, todas 
elas receberam, no final de 2013,  
25 mil terminais com sensores 
biométricos. Atualmente, a biometria 
é aplicada ao pagamento de Bolsa 
Família, à prova de vida e ao saque 
de recursos do instituto Nacional do 
Seguro Social (iNSS).
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SEGurANçA DA iNFormAção    
G4-Pr8
A privacidade dos dados de clientes é 
prioridade para a CAiXA. Sofisticados 
sistemas de proteção são utilizados 
para garantir que informações sigilo-
sas não sejam manipuladas por tercei-
ros. Da mesma forma, as Tecnologias 
de informação e Comunicação (TiC) 
estão em constante aprimoramento, de 
modo a atender com cada vez mais 
agilidade o cliente acostumado às 
conveniências do mundo digital. 

Entre os documentos de referência 
estão a Política de Segurança da 
informação e o Plano Diretor de Se-
gurança da informação, que fornece 
diretrizes, regras e responsabilidades 
para o manuseio das informações. 
A seriedade dos procedimentos e 
práticas da instituição foi atestada, 
em 2012, com a certificação interna-
cional iSo 27001, específica para 
segurança da informação. 

A CAiXA atende, ainda, às regula-
mentações do Acordo de Basileia 
ii, que busca evitar a ocorrência de 
fraudes, roubos e falhas processuais, 
por meio da implementação de 
processos e alocação de recursos 
para a mitigação do risco de perdas 
causadas por ação de pessoas ou 
pelo desempenho inadequado de 
sistemas. A informação de queixas 
comprovadas relativas à violação de 
privacidade do cliente é considerada 
sigilosa pela instituição e, portanto, 
não é divulgada.

uma das providências mais rele-
vantes na gestão da segurança da 
informação é o novo Datacenter – um 
conjunto de prédios “inteligentes” que 
abriga a estrutura de TiC do Banco 
em Brasília (DF), cuja operação foi 
iniciada em março de 2013. Com 
foco em proteger as informações 
sobre os clientes, reduzindo riscos 
operacionais, e simultaneamente ter 
infraestrutura capaz de suportar a 
alta demanda de uso de informações, 
o espaço de 1.000 m² é preparado 
para situações adversas – como inter-
rupção no fornecimento de energia e 
problemas de umidade e temperatura.

Além da estrutura eletromecânica, 
o Datacenter, que foi viabilizado 
por Parceria Público Privada (PPP), 
dispõe de mecanismos para detectar 
preventivamente e combater situa-
ções de risco à violação dos dados 
que armazena, incluindo restrições 
de acesso. A edificação obedece, 
ainda, critérios de construção limpa, 
com atributos como manutenção de 
permeabilidade do solo, economia de 
energia, redução de ruído e uso de 
matéria-prima sustentável. G4-13

nova folheteria CAiXA 
G4-Pr3

Em 2013, foi lançada uma nova 
folheteria-padrão CAiXA. Com uma 
linguagem simples e didática, os 
folhetos apresentam os principais 
produtos oferecidos pela Empresa 
e facilitam a abordagem de alguns 
nichos que são foco da CAiXA, 
como universitários, aposentados 
e pensionistas. os textos são 
separados em tópicos e contam 
com ícones que identificam cada 
assunto, facilitando a leitura e 
a compreensão. Além disso, 
constam nos folhetos os canais de 
relacionamento com a CAiXA.

Ao todo, são 40 folhetos, divididos 
em três grupos, conforme o público-
alvo: os folhetos com borda azul, 
“Para você”, são destinados ao 
público pessoa física, enquanto 
os de borda laranja, “Para sua 
empresa”, são destinados às 
pessoas jurídicas. A categoria 
“Para o cidadão”, identificada 
com bordas brancas, foi criada 
para divulgar os programas 
sociais do Governo Federal, 
operacionalizados pela Caixa, 
como FGTS, Seguro-Desemprego  
e PiS/Abono Salarial.
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EDuCAção FiNANCEirA 
G4-Pr3
A educação financeira passou a  
integrar a pauta de assuntos estraté-
gicos da CAiXA em 2012, quando 
entrou em vigor o Plano Estratégico  
CAiXA+10 – que definiu o foco na 
oferta de educação financeira à clas-
se C e apoio para a gestão financeira 
de micro e pequenas empresas. 

As iniciativas nesse sentido estão a 
cargo da Vice-Presidência de Contro-
le e riscos, embora o Programa de 
Educação Financeira envolva outras 
áreas, no intuito de contribuir para 
orientar pessoas com alto grau de 
endividamento, sejam empregados ou 
clientes. A ideia é capacitar gerentes 
das agências para que se tornem 
consultores financeiros de seus clientes 
e possam levar esclarecimentos sobre 
finanças à sociedade, em especial 
às classes menos favorecidas e que 
participam do programa minha Casa 
minha Vida, do Governo Federal. 

Em 2013, a CAiXA lançou um Portal 
de Educação Financeira aberto a todos 
os públicos, incluindo pessoas físicas e 
jurídicas, com conteúdos de fácil com-
preensão que incluem vídeos, textos ex-
plicativos, dicas sobre como e quando 
investir e ferramentas para gestão das 
finanças. outra iniciativa beneficiou 
cerca de 150 prestadores de serviços 
terceirizados em Brasília (DF), com con-
teúdos básicos sobre gestão financeira 
e orçamentária, por meio de palestra e 
cartilhas informativas.

Com foco no público interno, a 
CAiXA estabeleceu, de agosto a 
dezembro de 2013, um projeto-piloto 
de coaching financeiro a empregados 
e clientes com endividamento gra-
ve. o programa incluiu orientações 
sobre finanças e produtos bancários, 
planejamento de finanças pessoais e 
renegociação de dívidas. 

outro projeto de educação financeira 
da CAiXA busca integrar brasileiros 
que estão na região de massachusetts 
(Estados unidos) e seus familiares 
em Governador Valadares (mG). Por 
intermédio da CAiXA internacional, 
essas pessoas podem participar de 
cursos presenciais e/ou online sobre 
planejamento financeiro familiar, 
ter acesso a crédito, fazer aplica-
ções, receber dinheiro no exterior e 
conhecer todos os produtos bancários 
disponíveis. Em parceria com o Se-
brae, a CAiXA também oferece curso 
de educação empreendedora, com 
orientações sobre o uso de recursos 
no retorno ao Brasil.

A CAiXA criou, ainda, a Ação de 
Educação Financeira “Poupançudos 
nas Escolas” em 2012. Desenvolvida 
com o objetivo de disseminar con-
ceitos de educação financeira para 
crianças de escolas públicas e priva-
das, estimulando o saudável hábito 
de poupar, acumulou, até o final de 
2013, 286 escolas – 151 públicas e 
135 privadas – visitadas pela CAiXA, 
atendendo 56.119 alunos.

150

286

56,1 mil

PrESTADorES 
DE SErViçoS Em 
BrASíLiA ForAm 
BENEFiCiADoS PELo 
PorTAL DE EDuCAção 
FiNANCEirA.

ESCoLAS 
PArTiCiPArAm DA 
Ação DE EDuCAção 
FiNANCEirA 
“PouPANçuDoS 
NAS ESCoLAS”.

ALuNoS DE ESCoLAS 
PÚBLiCAS E PriVADAS 
PArTiCiPArAm  Do 
ProGrAmA Em 2013.
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goVernAnçA  
CorporAtiVA
Políticas, práticas e diretrizes 
conduzem a gestão da CAiXA  
à conformidade permanente.
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neSte
CApÍtuLo

Posicionamento estratégico 
Gestão integrada
Estrutura de governança
Gestão de riscos

Na condição de empresa pública, 
a CAiXA tem como principal com-
promisso posicionar-se como insti-
tuição de referência em práticas de 
governança corporativa e garantir a 
geração de valor para todos os seus 
públicos de relacionamento. Para 
isso, dispõe de um modelo de gestão 
integrado e práticas alinhadas à 
prestação de contas, à conformidade, 
à gestão estratégica de riscos e à res-
ponsabilidade social empresarial. Tais 
diretrizes constam de instrumentos 
variados de gestão, como o Estatuto 
Social, o Código de Ética e as Políti-
cas de Atuação estabelecidas. G4-56

o modelo de governança adotado 
pela CAiXA atende ao Decreto nº 
6.021/2007 – que criou a Comissão 
interministerial de Governança Corpo-
rativa e de Administração de Partici-

pações Societárias da união (CGPAr) 
– e é norteado por sete princípios, 
que guiam a atuação e a tomada de 
decisões estratégicas (veja quadro).

o destaque de 2013 foi a aprova-
ção do novo Estatuto da instituição, 
que trouxe mudanças significativas. 
As adequações permitiram o fortale-
cimento do sistema de governança 
corporativa, além de propiciar ao 
Conselho de Administração e ao 
Conselho Diretor melhor gerenciamen-
to e monitoramento da execução da 
estratégia da CAiXA. Também foram 
realizados ajustes do modelo de 
Gestão da instituição, com importan-
tes avanços, como a criação de duas 
novas Vice-Presidências e dos comitês 
delegados do Conselho Diretor, o que 
implica mais presteza ao seu proces-
so decisório.

1. Transparência

2. Equidade

3. Prestação de contas

Sete PRInCíPIoS De GoveRnAnçA e GeStão

4. responsabilidade Social Empresarial

5. Conformidade

6. Gestão estratégica de riscos

7. Sustentabilidade

Sede em Brasília: modelo de gestão é 
integrado, com práticas alinhadas à 
prestação de contas, à conformidade, 
à gestão estratégica de riscos e à 
responsabilidade social empresarial.
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os princípios norteadores das polí-
ticas adotadas pela CAiXA são seu 
Estatuto, sua missão, sua Visão e seus 
Valores. De modo a garantir o alcan-
ce dos resultados esperados para os 
negócios, a instituição mantém um 
Plano Estratégico, revisto pela lideran-
ça em 2012 e divulgado a todos os 
empregados, com diretrizes, critérios, 
ações e prioridades para o período 
2012-2022. G4-42

o alcance da Visão de futuro e a 
condução sustentável dos negócios 
estão no centro desse norteador – o 
primeiro eixo diz respeito ao lugar 
que a CAiXA pretende ocupar no 
mercado, mantendo a liderança como 
agente de políticas públicas, enquan-
to o segundo aborda a importância 
de garantir resultados positivos nos 
eixos econômico, social e ambiental. 

No escopo do Plano foi desenvolvido, 
também, o mapa Estratégico, com 
objetivos empresariais, pilares, indica-
dores e metas. G4-2; G4-42

Em 2013, de forma a dar maior con-
sistência ao cumprimento do Plano, 
foram elaboradas as Aspirações das 
Vice-Presidências, que consistem em 
um conjunto de ações, com metas 
claras, que refletem as responsabilida-
des e a contribuição das unidades de 
negócio para o alcance dos objetivos 
da Empresa. Com a participação 
ativa dos empregados, foram utiliza-
das como base para a construção 
do plano de negócios da CAiXA. 
Também são importantes insumos 
para a elaboração das estratégias 
de atuação das áreas de negócios, in-
cluindo as ações táticas e metas para 
os próximos três anos. G4-2

Saúde organizacional

Como parte do processo de 
análise do novo modelo de gestão 
da CAiXA, em novembro de 2013 
foi realizada a segunda pesquisa 
para obtenção do índice de Saúde 
organizacional (oHi, do inglês 
organizational Health index). A 
ideia é verificar a evolução das 
prioridades definidas para a 
transformação da instituição, com 
base no movimento CAiXA+10. A 
pesquisa foi aplicada na matriz, 
em Brasília (DF), contemplando 
1.055 empregados, e registrou 
uma melhoria de cinco pontos em 
relação ao índice de 2012.

>  Publicar o inventário de emissões 
da CAiXA no registro Público  
de Emissões.

>  Consolidar programa geral de 
engajamento de fornecedores, 
conforme previsto no Plano de 
Compras Sustentáveis.

>  Adequar os produtos e serviços já 
existentes ou desenvolver novos, 
com viés socioambiental.

>  inaugurar 120 novas agências.

>  instalar mais uma agência-barco, 
no rio São Francisco.

>  realizar piloto de Capacitação 
para rede Parceria junto às lotéri-
cas já atuantes.

>  implementar primeiro ciclo da siste-
mática de avaliação de desempe-
nho para empregados CAiXA.

>  incluir no edital do próximo concurso 
conteúdos do Código de Conduta  
dos Empregados CAiXA.

>  Aumentar em 5,17% a arrecadação  
das Loterias, comparado a 2013, resul-
tando em um total de r$ 11,8 bilhões.

>  Até o final do primeiro semestre de 
2014, quando se encerra o ano-safra 
2013/2014, arrecadar o volume de 
r$ 3,7 bilhões em recursos aplicados 
em operações de crédito rural, desti-
nadas a produtores, cooperativas e 
agroindústrias.

>  Adquirir 50 mil estações de trabalho, 
16 mil notebooks, 6 mil equipamentos 
de autoatendimento e 15,4 mil Termi-
nais Financeiros Lotéricos.

>  Disponibilizar Carteira Virtual  
CAiXA, além de novos aplicativos  
para smartphones e tablets.

mETAS E ComPromiSSoS CAiXA PArA 2014   G4-1; G4-2

>  Ampliar a oferta de serviços para 
o mobile banking. 

>  Finalizar a migração da Centrali-
zadora Nacional de operações 
de TI do Rio de Janeiro e migrar 
todo o ambiente da Centralizado-
ra de São Paulo.

>  Atender 3,7 milhões de famílias no 
Programa minha Casa,  
minha Vida.

>  Ampliar a atuação da CAiXA 
nas escolas públicas e privadas, 
expandindo as turmas do Projeto 
"Poupançudos na Escola".

>  Expandir a atuação CAiXA na 
América do Sul, ampliando o 
atendimento do FGTS, com quatro 
novos postos consulares: Buenos 
Aires, La Paz, Assunção e  
montevidéu.

posicionamento 
estratégico
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gestão 
integrada

Diversos compromissos, canais, 
documentos e iniciativas auxiliam a 
CAiXA a assegurar a conduta, a ética 
e a eficiência de sua gestão corpora-
tiva. Para que todos os empregados e 
líderes atuem em consonância com os 
Valores, missão e Visão, a Empresa 
possui políticas aprovadas e valida-
das pela administração, dentre as 
quais se destacam a de Governança 
Corporativa; de Crédito; de risco de 
Crédito do Tomador/operação; de 
monitoramento e Avaliação Estratégi-
ca; de Controles internos e Complian-
ce; de Prevenção contra os Crimes 
de Lavagem de Dinheiro; de Preço; 
para Gestão de Clientes; Ambiental; 
de responsabilidade Social Empresa-
rial; e de Comunicação, marketing e 
Patrocínios, entre outras. Além disso, 
a CAiXA monitora o cumprimento de 
seus códigos em canais estruturados e 
adere a iniciativas externas que refle-
tem tais compromissos. G4-42; G4-56

Como banco estatal, operador de 
políticas públicas essenciais para o 
desenvolvimento do País, a CAiXA 
segue as orientações do Governo 
Federal, bem como o marco regulatório 
do setor financeiro. Entre suas princi-
pais normativas, hoje, está a Política de 
responsabilidade Social Empresarial 
– que entrou em vigência em 2007, 
no intuito de consolidar a instituição 
como empresa socialmente responsá-
vel, comprometida com as pessoas, o 
meio ambiente e o desenvolvimento 
econômico, e passou por atualização 
em 2013. 

Para monitorar sua efetividade e 
prestar contas ao Conselho Diretor, 
serão utilizados alguns indicadores, 
como relação do volume total de 
crédito com aspectos socioambientais 
em relação ao volume total de crédito 
contratado; evolução dos indicadores 
da eficiência corporativa de uso de 
recursos naturais e materiais; e a evo-

lução da CAiXA na pesquisa interna 
de autodiagnóstico. G4-42; G4-56 

outros dispositivos relevantes são a 
Política Ambiental, que aborda os 
impactos e o papel das instituições 
financeiras na indução de modos 
sustentáveis de negócios, produção e 
prestação de serviços; e o normativo 
relativo à aprovação de políticas, 
que estipula regras para a elabora-
ção e implantação desses documen-
tos. Cabe à Diretoria Executiva de 
Desenvolvimento Empresarial avaliar 
o efetivo enquadramento do tema 
como política, a intersecção com as 
políticas existentes, a relação entre os 
indicadores propostos e o modelo de 
avaliação de resultados da CAiXA, 
entre outros. G4-42

CóDiGo DE ÉTiCA       
G4-56; G4-57
o Código de Ética foi publicado pela 
primeira vez no ano de 2002, com o 
objetivo de sistematizar os valores e 
nortear as ações e o relacionamento 
com os interlocutores internos e exter-
nos da Empresa. Casos de violação a 
seus princípios são sujeitos à aprecia-
ção pela Comissão de Ética.

Anualmente, os gestores das unidades, 
inclusive da alta administração, promo-
vem reuniões com orientações da área 
de Gestão de Pessoas, nas quais, além 
do debate, é destacada a importância 
da leitura do Código de Ética pelo 
empregado e da renovação eletrônica 
da assinatura do Termo de Ciência. 

A CAiXA oferece, no Portal do Empre-
gado, diversos dados sobre conduta. 
Há artigos e orientações específi-
cos sobre o Código, a atuação da 
Comissão de Ética e as recomenda-
ções emitidas em forma de ementas, 
omitindo-se os nomes das partes 
envolvidas. Também são abordados 
temas como ética na estratégia; 

Canais de denúncia 
G4-37; G4-49; G4-50;  
G4-58; G4-Hr12

Disponíveis no relacionamento com 
o público externo, incluindo clientes, 
parceiros de negócios e órgãos 
públicos, a ouvidoria e o Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) são 
importantes canais para a instituição 
registrar e apurar casos de potencial 
não conformidade com as normas 
internas. Em 2013, 64.409 
ocorrências foram registradas na 
ouvidoria (leia mais na p. 15); 
para o público interno, há também 
o atender.CAiXA, que recebe 
denúncias diversas sobre assédio, 
discriminação e descumprimento 
de padrões de ética e conduta (p. 
44). Com relação às reclamações 
encaminhadas ao Conselho de 
Administração, o número total é 
confidencial. No entanto, todas 
as reuniões do órgão tratam de 
questões estratégicas para a CAiXA, 
podendo estas ser reportadas 
por qualquer Vice-Presidência da 
instituição, por meio de voto ou 
informe ao Conselho.
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valores da ética; gestão da ética nas 
empresas estatais; cartilha de condu-
ta dos agentes públicos federais em 
eleições; e Código de Ética Profissio-
nal do servidor público civil do poder 
executivo federal. o ambiente virtual 
também possui uma lista com pergun-
tas mais frequentes, respondidas pela 
Comissão de Ética. No ambiente da 
universidade CAiXA, o conhecimen-
to de todos os empregados sobre o 
Código é verificado.

Desde 2006, foi incluído no edital do 
Concurso para Técnico Bancário con-
teúdo relativo às noções básicas de 
ética, à ética aplicada e ao padrão 
ético da CAiXA, e a partir de 2014 
haverá conteúdo relativo às normas 
de conduta. o Código de Ética está 
disponível, inclusive em Libras, no link 
http://www14.caixa.gov.br/portal/
governanca/home/etica/codigo_de_
etica_da_caixa.  

Comissão de Ética   G4-34
A Comissão de Ética é um órgão 
estatutário autônomo de caráter 
deliberativo, responsável por orientar, 
aconselhar e atuar na gestão sobre 
a ética profissional dos dirigentes 
e empregados da instituição. Cabe 
ao órgão deliberar sobre condutas 
antiéticas e transgressões das normas 
levadas ao seu conhecimento.

o grupo possui regimento interno 
próprio e é composto de três mem-
bros titulares e três suplentes, escolhi-
dos entre os empregados do quadro 
permanente – um deles é indicado 
pelo presidente da CAiXA. A Superin-
tendência de relacionamento e Bene-
fícios presta o apoio administrativo à 
Comissão, como Secretaria Executiva.

Por meio da implantação do Siste-
ma de Gestão da Ética, ferramenta 
tecnológica que permite o controle de 
demandas e a emissão de relatórios, 
a Empresa é capaz de desenvolver 
ações preventivas e monitorar ques-
tões éticas e disciplinares.

CóDiGo DE CoNDuTA   G4-56 
Por sua natureza jurídica, a CAiXA 
obedece às diretrizes do Código de 
Conduta da Alta Administração Federal 
– que preconiza o elevado padrão de 
comportamento ético nas tomadas de 
decisão, práticas gerenciais e relaciona-
mentos mantidos com os públicos inter-
no e externo. Além disso, a instituição 
possui dois códigos específicos para tra-
tar dos segmentos de gestão de ativos 
de terceiros e processos de loterias.

Em junho de 2013, foi publicado o 
Código de Conduta dos Empregados 
e Dirigentes da CAiXA – um conjunto 
abrangente de regras que disciplinam 
o comportamento dos profissionais da 
Empresa, dentro e fora de suas instala-
ções. Nele há regras sobre prevenção 
de conflitos de interesse e outros temas 
de conduta – sejam relacionados às 
atribuições profissionais diretas dos 
empregados ou não. G4-41

CoMbAte à CoRRuPção
 
A investigação de irregularidades e 
a identificação de responsabilidades 
são realizadas na CAiXA por meio 
da apuração de responsabilidade 
disciplinar e civil, incluindo etapas de 
análise preliminar e processo. 

Com relação à prevenção de lavagem 
de dinheiro e relacionamento com 
pessoas politicamente expostas, a 
Auditoria interna realizou, em 2013, 
74 trabalhos de verificação para 
avaliar a eficiência e eficácia de 
controles pelas áreas responsáveis pela 
apreciação de casos e denúncias.  
G4-So3; G4-45; G4-46; G4-47

Na auditoria, alinhada à legislação e 
às normas atendidas pela CAiXA, são 
verificadas a suficiência dos controles 
e da gestão de riscos; a qualidade 
do monitoramento e comunicação 

das movimentações com indícios 
de lavagem de dinheiro aos órgãos 
competentes; o cumprimento de papéis; 
e o suporte tecnológico para essa 
atividade. 

outra medida de combate à corrupção 
foi a implantação da Política de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) 
e ao Financiamento do Terrorismo, 
disponível na intranet, bem como de 
uma área técnica especializada no 
tema, com o objetivo de evitar que 
a instituição seja utilizada para fins 
ilícitos. Todos os princípios e diretrizes 
relacionados à PLD foram aprovados 
pelo Conselho de Administração da 
Empresa. A CAiXA possui, ainda, o 
Comitê de Prevenção contra os Crimes 
de Lavagem de Dinheiro, órgão 
autônomo e deliberativo instituído 
para opinar e deliberar sobre matérias 
que tratem do tema no âmbito da 
instituição. Não há periodicidade 

o Código, disponível a todos os 
empregados, também é anexado aos 
contratos de prestação de serviços, 
de forma a garantir as melhores 
práticas entre os profissionais tercei-
rizados. Entre os benefícios propor-
cionados pelo documento estão o 
alinhamento das relações estabe-
lecidas com órgãos controladores 
internos e externos e a proteção dos 
interesses públicos e dos profissionais 
da Empresa. G4-Hr9

o Termo de Ciência do Código de 
Conduta é assinado eletronicamente 
e renovado todos os anos, pelos 
empregados e dirigentes. Para aces-
sar o Código, consulte o site http://
www14.caixa.gov.br/portal/gover-
nanca/home/etica/codigo_condu-
ta_empregados. G4-56; G4-57
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definida para atualização da Política de 
PLD; sua atualização ocorre em função 
de mudanças na legislação ou diante 
da necessidade de readequar seus 
princípios e diretrizes. G4-45; G4-46; 
G4-47 

Por meio de ferramentas e 
procedimentos sistematizados, são 
detectadas, identificadas, controladas e 
analisadas as ocorrências com indícios 
de lavagem de dinheiro, possibilitando 
verificar a compatibilidade entre 
a capacidade financeira e as 
movimentações e operações realizadas, 
bem como a sua fundamentação 
econômica.

Para disseminar o conhecimento 
interno para empregados e 
colaboradores, a CAiXA possui 
diversos treinamentos anticorrupção. 
Em 2013, foram registradas mais de 
54 mil participações, realizadas por 

34.114 empregados (34%, do total 
de 98.198), em iniciativas desse tipo. 
A prevenção à lavagem de dinheiro 
dispõe de capacitações específicas: 
são dois cursos, o Jogo Interativo de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
e o de PLD. Ambos são realizados 
a distância, no site da universidade 
CAiXA, e estão disponíveis para 100% 
dos empregados. quando há processo 
seletivo interno, os empregados são 
pontuados pelos cursos realizados. No 
entanto, esses não são obrigatórios, 
tampouco requisitos para promoção. 
G4-So4

Com relação aos casos de corrupção, 
foram identificadas e confirmadas três 
ocorrências em 2013. Todas resultaram 
em processo administrativo disciplinar 
e rescisão contratual dos empregados. 
G4-So5

Por meio do Sistema de Controles 
internos da CAiXA (SCi CAiXA), a 
instituição mantém, fornece e ge-
rencia informações operacionais e 
financeiras, além de monitorar se 
todas as atividades realizadas estão 
de acordo com leis e normas, internas 
e externas. Ferramentas e procedi-
mentos sistematizados permitem a 
detecção, o controle e a análise de 
ocorrências com indícios de lavagem 
de dinheiro, o que permite verificar 
a compatibilidade entre a capacida-
de financeira e as movimentações e 
operações realizadas, bem como sua 
fundamentação econômica. Dentre 
as atividades de controle da CAiXA, 
destaca-se a prevenção à lavagem de 
dinheiro (leia mais no box acima). 

No escopo do SCi CAiXA, destacam-
-se a Política de Controles internos e 
Compliance – cuja estrutura se baseia 
nas diretrizes do Committee of Spon-
soring organizations of the Treadway 
Commission (Coso) –; a área de Con-
troles internos, responsável pela gestão 
do Sistema e pelo monitoramento e 
validação dos modelos usados pela 
CAiXA para cobrança e avaliação dos 
riscos operacional, de mercado e de 
crédito; o Comitê de Prevenção Contra 
os Crimes de Lavagem de Dinheiro; 
e a Auditoria interna, vinculada ao 
Conselho de Administração.
G4-14

Controles  
internos
informações operacio-
nais e financeiras são 
gerenciadas pela  
CAiXA, que também 
monitora todas as  
atividades realizadas.
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estrutura  
de governança

Em linha com o Estatuto Social da 
CAiXA, as instâncias de decisão e ad-
ministração se dividem entre o Con-
selho de Administração, o Conselho 
Diretor, a Presidência e os conselhos 
de Gestão de Ativos de Terceiros e de 
Fundos Governamentais e Loterias. 
Também compõem a estrutura de 
administração os seguintes comitês 
e comissões, com caráter estatutá-
rio: Comitê de Auditoria, Comitê de 
remuneração, Comitê de Prevenção 
Contra os Crimes de Lavagem de 
Dinheiro, Comitê de Avaliação de Ne-
gócios e renegociação e Comissão 
de Ética (leia mais na p. 102/Ane-
xos). Todos eles são responsáveis pelo 
assessoramento do Conselho na toma-
da de decisões, abordando aspectos 
econômicos, sociais e ambientais.  
G4-34; G4-35; G4-36; G4-38

Conselho Atribuições Composição

Conselho de 
Administração – 
G4-39

órgão de orientação geral dos negócios 
da CAiXA, responsável por definir diretrizes 
e objetivos empresariais e por monitorar e 
avaliar os seus resultados.

> quatro conselheiros indicados pelo ministro de Estado da Fazenda;
> presidente, que é um representante do ministério da Fazenda;
> um conselheiro indicado pelo ministro de Estado do Planejamento, orçamento e Gestão;
> um conselheiro representante dos empregados.

Conselho Diretor órgão colegiado responsável pela gestão e 
representação da CAiXA.

> presidente;
> dez vice-presidentes.

Presidência Estruturar o modelo de administração,  
propor desafios e elaborar proposta de 
planejamento estratégico, orientando sua 
execução, além de monitorar o cumprimento 
das metas e supervisionar a atuação das  
Vice-Presidências, entre outras atribuições.

>  presidente. 

Diretoria Administrar, supervisionar e coordenar as 
atividades de sua área e das unidades sob 
sua responsabilidade, prestar assessoria aos 
trabalhos do Conselho Diretor e executar 
outras tarefas que lhe forem atribuídas. 

> presidente;
> conselheiro diretor;
> vice-presidente, responsável pela gestão de ativos de terceiros;
>  vice-presidente, responsável pela administração ou operacionalização das loterias 

federais e dos fundos instituídos pelo Governo Federal, incluindo o Fundo de Garantia  
do Tempo de Serviço (FGTS).

Conselho de  
Gestão de Ativos  
de Terceiros

órgão colegiado deliberativo, responsável 
pela gestão e representação da CAiXA, em 
relação à gestão de ativos de terceiros.

> presidente;
> vice-presidente designado para a gestão de ativos de terceiros;
> vice-presidente designado para a função de controle e riscos;
> vice-presidente designado para a gestão do atendimento, distribuição e negócios.

Conselho 
de Fundos 
Governamentais  
e Loterias

órgão colegiado responsável pela gestão 
e representação da CAiXA, quanto à 
administração ou à operacionalização das 
loterias federais e dos fundos instituídos pelo 
Governo Federal, incluindo o FGTS.

> presidente;
>  vice-presidente designado para a administração ou operacionalização das loterias 

federais e dos fundos instituídos pelo Governo Federal, inclusive o FGTS;
> vice-presidente designado para a função de controle e riscos;
> vice-presidente designado para a gestão do atendimento, distribuição e negócios.

instâncias de decisão   G4-34; G4-35; G4-38; G4-39

integrante do Sistema Financeiro Nacio-
nal e auxiliar da execução da política 
de crédito do Governo Federal, a CAiXA 
acata as decisões e a disciplina normati-
va do órgão competente e a fiscalização 
do Banco Central do Brasil. Dos sete 
membros do Conselho de Administra-
ção, cinco são indicados pelo ministro 
da Fazenda (sendo um deles o presiden-
te do Conselho) e um pelo ministro de 
Planejamento, orçamento e Gestão. 

o sétimo membro é o próprio presi-
dente da CAiXA, que ocupa a Vice-
-Presidência do órgão, não é diretor 
executivo, nem pertence ao quadro de 
empregados da cAIXA. Já o conselho 
Diretor, responsável pela gestão e repre-
sentação da Empresa, é constituído pela 
Presidência e por dez Vice-Presidências 
(veja quadro), sendo os titulares nomea-

Conselho de 
Administração, 
Conselho Diretor, 
Presidência e 
Conselhos de 
Gestão de Ativos de 
Terceiros e de Fundos 
Governamentais e 
Loterias compõem 
a estrutura de 
administração.



Governança Corporativa 31

dos e demitidos pelo presidente da 
república, por indicação do ministro 
da Fazenda e após consulta ao Con-
selho de Administração. G4-39

Para assumir os cargos mediante assi-
natura de termo de posse, conselhei-
ros e diretores devem ser brasileiros, 
residir no País e possuir reputação 
ilibada, conhecimentos específicos 
sobre as práticas de governança, 
além de experiência e qualificação 
compatíveis com o cargo. G4-40

os conflitos de interesses entre as ins-
tâncias de gestão são prevenidos por 
meio de instrumentos específicos. Além 
das regras relativas à não participa-
ção dos vice-presidentes das áreas se-
gregadas como membros do Conselho 
Diretor, o Estatuto contém regras de 
segregação de funções que devem ser 
observadas pelos órgãos de admi-
nistração, em linha com dispositivos 
normativos federais. Conforme consta 
do Estatuto, os membros do Conse-
lho de Administração são servidores 
de outros órgãos da administração 
pública e sua composição é publicada 
no Diário oficial da união (veja mais 
no link https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2013/
decreto/d7973.htm). G4-41

O relacionamento com o público 
é orientado pela Política CAIXA 
para Gestão de Clientes.

De modo a garantir o desempenho de 
seus executivos e líderes, a instituição 
dispõe de colegiados que executam as 
atribuições relativas à supervisão e à 
fiscalização da gestão dos administra-
dores, além dos órgãos de fiscalização 
e controle, como Conselho Fiscal, Co-
mitê de Auditoria e Auditoria interna.

Em 2013, foram criados 13 comitês 
delegados do Conselho Diretor, de ca-
ráter deliberativo e propositivo, forma-
dos pelo presidente da CAiXA e pelos 
titulares de algumas Vice-Presidências. 
o objetivo é que essas instâncias de 
apoio à gestão deem agilidade ao 
processo decisório da instituição em 
temas de sua competência, com vistas 
ao alcance da Visão de futuro. 

A composição dos colegiados é for-
mada por integrantes das áreas mais 
diretamente envolvidas, abordando 
temas como Habitação, Governo, 
Negócios Emergentes, Atendimento, 
Eficiência e remuneração (leia mais 
na p. 102/Anexos). o processo de 
delegação ocorre mediante a publi-
cação do Estatuto da CAiXA, quando 
se tratar de Comitês ou Colegiados 
estatutários, ou por aprovação da 
Presidência, em conformidade com o 
estabelecido no inciso Viii, do artigo 
21, do seu Estatuto. G4-38
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gestão  
de riscos

A gestão dos riscos na CAiXA é 
conduzida de acordo com as melhores 
práticas de mercado e com as normas 
internas e externas aplicáveis. o foco 
principal é prevenir a instituição de os-
cilações e instabilidades relacionadas 
ao retorno sobre o capital exposto, 
garantindo a liquidez de uma organi-
zação estratégica para o bom desem-
penho da economia brasileira.

Com base na Política de Gerencia-
mento de riscos, que abrange todas 
as atividades da instituição e de suas 
empresas controladas, as regras de 
atuação e os papéis no mapeamento 
e controle de riscos são definidos e 
estruturados. Também se estabelecem 
premissas e diretrizes para o tratamen-
to de riscos como os de crédito, merca-
do, liquidez, operacional e de modela-
gem. A política é revisada anualmente, 
com o envolvimento da liderança, 
e comunicada a todos os emprega-
dos em sistema interno. As unidades 
estratégicas reportam ao Conselho 
de Administração sobre demandas 
relacionadas que sejam recebidas nos 
canais de relacionamento da Empresa. 
G4-2; G4-45; G4-46; G4-47

A Política de Gerenciamento de Riscos 
abrange todas as atividades do Banco 
e de suas empresas controladas.

A Superintendência Nacional de 
Administração de risco Corporativo 
(SuCor), subordinada à Diretoria 
Executiva de riscos (DECor), é a 
responsável pela gestão do risco 
corporativo e do capital da CAiXA. 
A SuCor coordena as iniciativas de 
adequação da instituição ao Novo 
Acordo de Capitais de Basileia e é 
responsável por propor ao Comitê de 
risco e Capital a Política de Geren-
ciamento de risco. Todas as Vice-Pre-
sidências reportam ao Conselho de 
Administração assuntos críticos para 
a Empresa – sejam concernentes ao 
eixo interno, sejam insumos obtidos 
nos demais canais de relacionamento 
com a sociedade. A íntegra da Polí-
tica e detalhamentos sobre os riscos 
citados a seguir estão disponíveis 
no link http://downloads.caixa.gov.
br/_arquivos/caixa/cartilhas/infor-
macoes_Gestao_de_riscos_na_ 
CAiXA_201309.pdf.  
G4-2; G4-45; G4-46; G4-47

política

revisão

Vice- 
presidências

ESTABELECE 
PrEmiSSAS E 
DirETrizES PArA 
o TrATAmENTo 
DE riSCoS.

DA PoLíTiCA 
É rEALizADA 
ANuALmENTE PELA 
LiDErANçA.

rEPorTAm Ao 
CoNSELHo DE 
ADmiNiSTrAção 
ASSuNToS CríTiCoS 
PArA A EmPrESA.
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os principais riscos que são monitora-
dos e mitigados são:

>  risco corporativo: em 2013, a  
CAiXA avançou no que diz res-
peito à gestão dessa categoria, 
especificamente no que tange à 
gestão de crises, com a aprovação 
do modelo de Gestão de Crise 
pelo Conselho Diretor.

>  risco operacional: é a possibilidade 
de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiências, inadequa-
ção de processos internos, pessoas 
e sistemas ou eventos externos. 

>  risco de crédito: o controle do 
risco de crédito ocorre por meio 
do monitoramento de indicadores 
de atraso, inadimplência, perda 
realizada, esperada e inesperada, 

provisão e exigência de capital 
regulatório e econômico e composi-
ção da carteira, entre outros.

>  risco de mercado: é a possibilidade 
de ocorrência de perdas resultantes 
da flutuação nos valores de merca-
do, que inclui as operações sujeitas 
à variação cambial, das taxas de 
juros, dos preços de ações e dos pre-
ços de mercadorias (commodities).

>  risco de liquidez: consiste na 
possibilidade de que o preço de 
liquidação de ativos seja diferente 
do seu preço de mercado, em fun-
ção do volume das operações ou 
de situações de mercado, e de que 
a instituição não tenha recursos 
para honrar seus compromissos ou 
tenha dificuldades em obter novos 
recursos a preço compatível.

os riscos corporativo, 
operacional, de 
crédito, de mercado 
e de liquidez são 
monitorados pela 
CAiXA, que também 
institui ações de 
mitigação.
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Quem fAz A CAiXA
Garantir o pleno desenvolvimento, a 
qualificação contínua, a segurança, 
o bem-estar e os direitos dos 
empregados é uma prioridade no 
atual modelo de gestão da Empresa.
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Uma das milhares de pessoas que 
trabalham para promover a missão da 
CAIXA: atuar na promoção da cidadania 
e no desenvolvimento brasileiro.

Todos os dias, milhares de pessoas 
trabalham em todo o Brasil para 
fazer com que a CAiXA cumpra 
sua missão de atuar na promoção 
da cidadania e no desenvolvimento 
brasileiro. Por entender a importân-
cia desse público no atingimento da 
Visão de futuro, a gestão de pessoas 
tem como foco consolidar uma cultura 
organizacional integrada, fundamen-
tada na administração proativa de 
talentos e competências. Nesse sen-
tido, são prioritários aspectos como 
meritocracia, inovação, eficiência, 
alinhamento aos Valores e missão, 
liderança, excelência no relaciona-
mento com clientes e sociedade e 
valorização da diversidade.

Ao final de 2013, a CAiXA conta-
va com 164,3 mil colaboradores, 
incluindo empregados, prestadores 
de serviços, estagiários, adolescentes 
e jovens aprendizes. o crescimento 
ocorreu por conta da admissão de 
7.978 pessoas – 3.654 mulheres e 
4.324 homens. o quadro de empre-
gados com vínculo é contratado a 
partir de concurso público – condição 
compulsória para ingresso na Empre-
sa, segundo o Estatuto da CAiXA e a 
Constituição Federal. G4-LA1; G4-10

Exceção a essa regra, os membros da 
alta administração e dos Conselhos 
de Administração e Diretoria ocupam 
cargos estatutários, nomeados pelo 
presidente da república e pelo minis-
tro da Fazenda, respectivamente. Ao 
longo de 2013, 36 pessoas compuse-
ram a alta gestão do Conglomerado 
da CAiXA, sendo 33 homens e três 
mulheres. G4-EC6

os prestadores de serviço – 48.946 
pessoas em 2013 – desempenham 
atividades de caráter secundário em 
relação às atividades principais da 
CAiXA. Eles são vinculados a empre-
sas especializadas contratadas, e 
executam exclusivamente os serviços 
prescritos em contrato, conforme enun-
ciado da Súmula 331 do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST). As atividades 
desempenhadas por esses colaborado-
res têm natureza de serviços contínuos 
com mão de obra dedicada, ou seja, 
tarefas que constituem necessidade 
permanente, de natureza repetitiva, e 
exigem a presença de empregados da 
empresa terceirizada nas dependên-
cias da CAiXA ou nas instalações de 
terceiros indicadas pela instituição.

Ao fim do ano, havia 98.198 empre-
gados CAiXA – no entanto, ao longo 
do exercício, 100.691 empregados 
estiveram ativos, cumprindo a cláu-
sula de negociação coletiva e meta 
para alcançar 99 mil empregados. 
Desse total, 45,23% (44.411) eram 
mulheres e 54,77% (53.787) homens, 
proporção semelhante à de 2012. os 
empregados com vínculo se distribuem 
entre as carreiras Administrativa e 
Profissional. 96,38% deles compõem 
a primeira categoria, no cargo de 
técnico bancário novo (TBN). Na 
carreira Profissional, há cargos 
efetivos de engenheiros, advogados, 
arquitetos e médicos. o turnover 
acumulado de 2013 apresenta índice 
de 5,43%, 31,78% menor que 2012 
– acumulado em 7,96%. Já a taxa de 
desligamento foi de 2,74%, redução 
de 1,28% em comparação a 2012. 
G4-LA1; G4-10 
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Em termos de faixa etária, a idade 
média dos empregados da CAiXA 
é de 40 anos, com quase a metade 
desse contingente (47,5%) com idade 
superior a 40 anos. Destes, 49% 
têm mais de 50 anos, o que aponta 
a valorização da experiência na 

2012 2013

mulher Homem Total mulher Homem Total

Empregados CAiXA 
Ativos 42.075 50.851 92.926 44.411 53.787 98.198

Prestadores - - 42.307 - - 48.946

Adolescentes 1.668 1.223 2.891 1.891 1.409 3.300

Jovens 597 201 798 1.094 489 1.583

Estagiários 7.520 3.555 11.075 8.278 3.995 12.273

Total  
(por gênero; não 
inclui prestadores)

51.860 55.830 149.997 55.674 59.680 164.300

perfil dos empregados  G4-10

Remuneração 
G4-52; G4-53; G4-EC5

Por ser um empregador de relevância 
no País, a CAiXA busca o equilí-
brio em suas estruturas e práticas 
de remuneração, monitorando-as 
de modo a manter a Empresa em 
posição competitiva e atrativa para 
seus talentos. A definição da política 
salarial prevê, além dos aspectos 
legais e normativos, a análise da 
estratégia e demandas empresariais, 
estudos de mercado e análise compa-
rativa da remuneração praticada em 
organizações de um mesmo mercado 
competidor. A CAiXA conta com 

instituição. A região Sudeste concen-
tra 45,58% dos empregados com 
idade superior a 50 anos, enquanto 
a região Norte apresenta o menor 
percentual: 2,87% de empregados na 
mesma faixa etária. G4-LA12

equipe técnica especializada, a quem 
compete efetuar os estudos e propo-
sições de adequações e revisões da 
estrutura de remuneração, e recorre a 
consultores especializados durante o 
processo, caso seja necessário. 

Para os empregados da carreira 
Administrativa, a remuneração varia 
de r$ 2.025,00 a r$ 5.922,00, com 
48 referências (níveis) salariais entre 
piso e teto. Já na carreira Profissional, 
nos cargos de advogado, arquiteto, 
engenheiro e médico do trabalho,  
há 36 referências salariais, e os  
salários variam de r$ 4.021,00 a  
r$ 9.463,00 (jornada de quatro 
horas, exclusiva para médico do traba-
lho), r$ 6.031,00 a r$ 14.194,00 

(jornada de seis horas) e de  
r$ 8.041,00 a r$ 18.925,00 (jorna-
da de oito horas). A proporção entre 
o menor salário pago na organização 
em 2013 (r$ 2.121,00) e o salário mí-
nimo nacional (r$ 678,00, conforme 
Decreto nº 7.872, de 26 de dezembro 
de 2012) ficou em 3,13 vezes.

De forma alinhada ao Acordo  
Coletivo de Trabalho, os empregados 
da CAiXA são admitidos diretamen-
te na segunda referência e, após 
estágio probatório de 90 dias, são 
promovidos à terceira faixa salarial 
(r$ 2.121). Em consonância com o 
mesmo Acordo, o percentual de rea-
juste dos empregados expatriados é  
o mesmo aplicado à categoria. 

A CAiXA valoriza 
a experiência de 
seus empregados. 
Em 2013, quase a 
metade de seu quadro 
era de profissionais 
com idade superior 
a 40 anos, dos quais 
49% têm mais de 50.
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BENEFíCioS  
G4-LA2; G4-LA3; G4-EC3
A CAiXA é reconhecida no mercado 
pela abrangência de sua carteira de 
benefícios – um instrumento impor-
tante para garantir a satisfação dos 
empregados e reter os melhores 
profissionais. No total, são oferecidos 
55 benefícios, entre os previstos por 
lei e os oferecidos por liberalidade da 
instituição –, como a licença-paterni-
dade, que prevê afastamento de dez 
dias consecutivos ou não, indo além 
do benefício previsto pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). Há 
também o direito de o empregado 
ausentar-se do trabalho até cinco 
dias ao ano, para tratar de interesses 
particulares, podendo ainda acumulá-
-los, caso não sejam utilizados, ou 
convertê-los em espécie.

Em 2013, 2.227 mulheres usufruíram 
da licença-maternidade e 100% re-
tornaram após o término da licença. 
No ano anterior 1.400 mulheres 
desfrutaram dessa licença e, após o 
período de 12 meses, apenas nove 
não permaneceram no trabalho. 
Sendo assim, a taxa de retenção foi 
de 99,36%, depois de um ano do 
término da licença. Em relação à taxa 
de retorno da licença-paternidade 
não foi possível ser apurada, pois o 
benefício pode ser usufruído de forma 
não contínua durante o ano. Nesse 
mesmo período, 33 empregados 
desfrutaram da licença-adoção.

Administrado pela própria Empresa, 
o Plano de Saúde CAiXA é um plano 
coletivo por adesão, com custeios 
divididos entre os beneficiários e a 
CAiXA, na proporção de 30% e 70%, 
respectivamente. A cobertura ofere-
cida pelo plano excede o padrão 
definido pela Agência Nacional da 
Saúde (ANS), com procedimentos 
adicionais, como custeio de medica-
mentos especiais de alto custo e uso 
contínuo para patologias específicas. 
A rede credenciada pelo plano inclui 
aproximadamente 25 mil prestadores 
em todo o território nacional. 

Além do plano de saúde, que visa 
ao oferecimento de maior perspec-
tiva e qualidade de vida para os 
empregados, a CAiXA patrocina 
planos de previdência complementar, 
com abrangência nacional e ade-
são voluntária, administrados pela 
Fundação dos Economiários Federais 
(Funcef). Ao final de 2013, 94.729 
dos 98.198 empregados da CAiXA 
eram associados à Funcef, refletindo 
uma adesão de 96,47% do quadro 
funcional da instituição aos planos de 
previdência complementar. 

programa de preparação 
para a Aposentadoria

o Programa de Preparação 
para a Aposentadoria da CAiXA 
foi desenvolvido para apoiar e 
orientar o empregado no processo 
de desligamento da Empresa. 
Baseado em princípios como o 
reconhecimento e a valorização do 
empregado por sua contribuição 
à Empresa, o programa inclui 
ações como a oficina Vida Futura 
(orientação para construção 
de novos projetos de vida); 
aconselhamento psicológico 
(pagamento de até 12 sessões 
psicoterapêuticas individuais); 
intermediação de participação 
do empregado em programas de 
responsabilidade social; apoio ao 
planejamento financeiro; e trocas de 
conhecimento. G4-LA10
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SAÚDE E SEGurANçA 
Do TrABALHo 
G4-LA5; G4-LA6
A Política de Saúde e Segurança no 
Trabalho, por meio da qual a CAiXA 
procura garantir um ambiente interno 
positivo para seus empregados, con-
templa os aspectos assistencial – Saú-
de CAiXA – e preventivo, que contem-
pla iniciativas no âmbito do Programa 
CAiXA de qualidade de Vida.

Além disso, diversas ferramentas 
obrigatórias ou voluntárias garantem 
a promoção de um ambiente seguro e 
saudável para os empregos, como o 
Programa de Controle médico de Saú-
de ocupacional (PCmSo); a análise 
ergonômica do trabalho; a Comissão 
interna de Prevenção de Acidentes 
(Cipa), com 100% dos membros elei-
tos pelos empregados da CAiXA; os 
laudos técnicos das condições ambien-

Licenças por Acidente de trabalho (LAt)   G4-LA6

Empregados Homens mulheres Total CAiXA

Dias de contrato de trabalho 18.953.182 15.618.572 34.571.754

Total de empregados 53.787 44.411 98.198

Doença 
profissional¹

Dias perdidos 46.980 60.175 107.155

Empregado, com LAT 272 334 606

Taxa de absenteísmo, por LAT doença 0,25 0,39 0,31

Típico²

Dias perdidos 1.682 2.957 4.639

Empregado, com LAT 29 75 104

Taxa de absenteísmo, por LAT típico 0,01 0,02 0,01

Percurso³

Dias perdidos 4.851 3.482 8.333

Empregado, com LAT 75 81 156

Taxa de absenteísmo, por LAT percurso 0,03 0,02 0,02
 
Fonte: SiSrH ref.31.12.2013

¹  Doenças do trabalho/profissionais: são aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho pe-
culiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo ministério do Trabalho e da 
Previdência Social.

²  Acidentes do trabalho típicos: são aqueles sofridos pelo empregado no local e no horário do trabalho em con-
sequência de: Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros ou companheiro de trabalho; 
ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada com o trabalho; Ato de impru-
dência, de negligência ou de imperícia de terceiro, ou de companheiro de trabalho; Ato de pessoa privada do 
uso da razão; Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. Acidente 
típico é também aquele sofrido pelo empregado, ainda que fora do local e horário de trabalho: Na execução de 
ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da Empresa; Na prestação espontânea de qualquer serviço 
à Empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; Em viagem a serviço da Empresa, inclusive para 
estudos especializados, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade 
do empregado, desde que previamente autorizado pela Empresa; Na ocorrência de assalto ou sequestro que 
tenha relação com as atividades da Empresa.

³  Acidentes do trabalho de trajeto/percurso: são aqueles sofridos pelo empregado no percurso rotineiro da 
residência para o local de trabalho ou vice-versa, a partir do momento em que o empregado atinge a via pública, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado, ou cuja alteração seja 
por motivo relacionado ao trabalho.

tais do trabalho; e o Programa de 
Prevenção de riscos Ambientais.

A Empresa possui, ainda, o Programa 
de reabilitação ocupacional (Pro), 
destinado a assegurar as condições 
para reinserção do empregado ao 
ambiente de trabalho e sua reabilita-
ção ocupacional no retorno de licen-
ças. Em 2013, em reconhecimento a 
esse programa, a CAiXA foi premia-
da com o primeiro lugar, na categoria 
órgãos Públicos, no 4º Prêmio de 
reabilitação e readaptação Profissio-
nal, promovido pelo Centro Brasileiro 
de Segurança e Saúde industrial du-
rante o 7º Congresso de reabilitação 
e readaptação Profissional.

Em linha com os acordos coletivos e 
com as melhores práticas em relação 
ao tema, a CAiXA conta ainda com o 
Grupo de Trabalho Saúde do Traba-

Bem-estar e  
qualidade de vida

A Empresa também investe em 
iniciativas voltadas à saúde física, 
emocional e social dos empregados 
no âmbito do Programa CAiXA de 
qualidade de Vida, com projetos de 
educação e orientação nutricional; 
promoção da saúde da mulher e do 
homem; combate ao tabagismo e 
campanhas de vacinação contra a 
gripe, entre outros. 

As ações de fomento à qualidade 
de vida dos empregados da CAiXA 
incluem ainda o Programa de 
Prevenção de riscos Ambientais 
(PPrA), que visa à preservação da 
saúde aliada à proteção do meio 
ambiente e dos recursos naturais.

lhador, comitê formal composto de 
oito empregados de diferentes níveis 
hierárquicos – quatro deles fazem par-
te da entidade sindical Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do ramo 
Financeiro (Contraf), representando 
100% dos empregados da CAiXA.

Em 2013, a taxa de absenteísmo da 
CAiXA por licenças para tratamento 
de saúde (LTS) foi de 1,99. os resul-
tados estão segregados por gênero, 
total de dias perdidos, total de  
empregados que se afastaram do 
quadro de pessoal efetivo e total de 
dias de contrato de trabalho conside-
rado (leia mais na p. 105/Anexos). 
Com relação às licenças por aciden-
tes de trabalho (LAT), as taxas de 
absenteísmo alcançaram 0,31 (LAT 
– doença profissional), 0,01 (LAT – 
típico) e 0,02 (LAT – percurso) – veja 
quadro acima.
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DiVErSiDADE
o Programa CAiXA de Diversidade, 
criado em 2005, formalizou um dos 
principais objetivos da gestão de pes-
soas da Empresa: manter um ambiente 
profissional aberto às diferenças e à 
qualidade das relações do público in-
terno com parceiros externos, clientes, 
fornecedores e colegas de trabalho.

A abordagem do programa se divide 
em quatro eixos: equidade de gênero, 
igualdade racial, orientação sexual e 
pessoas com deficiência. São desen-
volvidas ações inclusivas tanto no 
eixo externo – como a preparação da 
infraestrutura física da instituição para 
atender clientes com deficiência (leia 
mais na p.17 ) – quanto no interno, 
com campanhas de engajamento 
e investimentos na contratação e 
qualificação de profissionais-alvos da 
estratégia de diversidade.

Também é uma prioridade combater 
todas as formas de discriminação e 
estimular práticas de gestão que pro-
movam a igualdade de oportunidades 
internas entre homens e mulheres. 
Desde 2012, o tema é administra-
do por uma Comissão Gestora de 
Diversidade, estrutura corporativa que 
atua com o apoio de 16 Comissões 
regionais de Diversidade. 

Com relação à equidade de gênero, 
a CAiXA é signatária dos Princípios 
de Empoderamento das mulheres da 
oNu e integra o Comitê de Articula-
ção e monitoramento do Plano Na-
cional de Políticas para as mulheres. 
mantido pela Secretaria de Políticas 
para as mulheres da Presidência da 
república, o Comitê trabalha pela 
introdução da perspectiva de gênero 
nos órgãos federais. Em 2013, a 
CAiXA reiterou seu compromisso com 
a adesão à 5ª edição do Programa 
Pró-Equidade de Gênero e raça da 
Secretaria de Políticas para mulheres. 

Em 2013, diversas iniciativas foram 
realizadas – como a adesão e divul-
gação, no portal da universidade 
CAiXA e nos terminais de autoatendi-
mento, da campanha outubro rosa, 
movimento popular internacional de 
luta contra o câncer de mama; a rea-
lização de eventos, como o Seminário 
Violência Contra a mulher; e a Extra-
ção Especial da Loteria Federal de 30 
de novembro, Dia internacional pelo 
Fim da Violência contra a mulher. 

Com relação aos indicadores internos 
de diversidade, a presença de mulhe-
res, negros e pessoas com deficiência 
em funções gerenciais tem registrado 
ligeiro aumento nos últimos anos (veja 
quadro abaixo). 

A diversidade na CAiXA (%)  G4-LA12

Empregados mulheres Negras 
(pardas e pretas)

Homens Negros 
(pardos e pretos)

Total de Negros 
(pardos e pretos) mulheres Pessoa com 

Deficiência
Pessoas acima 

de 45 anos

Em relação ao  
total de Empregados*

2011 8,15% 11,94% 20,09% 45,83% 1,09% 38,65%

2012 8,54% 12,60% 21,15% 45,27% 1,22% 36,73%

2013 8,95% 13,24% 22,19% 45,23% 1,20% 36,91%

Empregados mulheres Negras 
(pardas e pretas)

Homens Negros 
(pardos e pretos)

Total de Negros 
(pardos e pretos) mulheres Pessoa com 

Deficiência
Pessoas acima 

de 45 anos

Gerentes em  
relação ao total de 
funções gerenciais

2011 5,76% 11,03% 16,79% 39,44% 0,35% 42,07%

2012 6,26% 11,90% 18,16% 39,78% 0,44% 38,06%

2013 6,89% 12,81% 19,70% 40,51% 0,57% 41,57%

Empregados mulheres Negras 
(pardas e pretas)

Homens Negros 
(pardos e pretos)

Total de Negros 
(pardos e pretos) mulheres Pessoa com 

Deficiência
Pessoas acima 

de 45 anos

Dirigentes em  
relação ao total de 
cargos de dirigentes**

2011 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 85,71%

2012 0,00% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 85,71%

2013 0,00% 13,33% 13,33% 10,00% 0,00% 60,00%
 
*Considerando os quantitativos de empregados no último dia do período. **Considerando os empregados com vínculo em cargo de dirigentes.
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16 dias de Ativismo

Entre os meses de novembro e 
dezembro, a CAiXA desenvolveu 
uma campanha para mobilizar 
o público interno em torno de 
várias datas importantes para 
o tema da diversidade. o Dia 
Nacional da Consciência Negra, 
o Dia internacional pelo Fim da 
Violência contra a mulher, o Dia 
“D” da Diversidade CAiXA, o Dia 
internacional das Pessoas com 
Deficiência, o Dia do Laço Branco 
e o Dia internacional dos Direitos 
Humanos foram lembrados no  
blog da diversidade da instituição, 
que recebeu 12,5 mil acessos  
em 16 dias.

igualdade racial

Como signatária de acordo 
de cooperação técnica com a 
Secretaria de Políticas de Promoção 
da igualdade racial da Presidência 
da república, a Empresa também 
apoiou ações de promoção à 
campanha "igualdade racial 
é Pra Valer", promovida pela 
entidade. Em 2013, os terminais 
de autoatendimento, o Portal 
do Empregado e o portal da 
universidade CAiXA também foram 
usados para divulgar a iniciativa. 

PeSSoAS CoM DefICIênCIA
 
A CAiXA está comprometida com a norma legal de reservar 
às pessoas com deficiência 5% das vagas abertas em 
concursos públicos. Esse percentual fica condicionado ao 
número de candidatos aprovados dentro dessa categoria. 
Em 2013, 62 pessoas com deficiência foram incorporadas 
ao quadro funcional da CAiXA, número inferior aos 238 
admitidos no ano anterior. 

Além de contar com mobiliário, plataformas, monitores e 
outros equipamentos adaptados para o uso dos empregados, 
a instituição investe no preparo de seu público interno para 
apoiar os profissionais contratados. Desde 2012, a cartilha 
“Refletindo sobre a inclusão da pessoa com deficiência" é 
disponibilizada para o público interno na intranet.

quALiFiCAção ProFiSSioNAL 
G4-LA9; G4-LA10
A conquista de objetivos, tanto indi-
viduais quanto da organização, está 
fortemente atrelada à capacitação e 
desenvolvimento de quem faz a  
CAiXA. Por isso, o investimento em 
educação é um dos destaques da ges-
tão de pessoas. Em 2013, r$ 85,6 
milhões foram destinados à formação 
de empregados em cursos internos e 
externos – sem considerar os recursos 
do Programa de Elevação da Escola-
ridade CAiXA, que prevê o auxílio a 
empregados matriculados em cursos 
superiores, de pós-graduação ou de 
idiomas. 

Entre as principais estratégias para 
proporcionar a formação de equipes 
de alta performance está a univer-
sidade CAiXA, que já se tornou 

referência em educação corporativa 
no País e no exterior com o trabalho 
realizado em dois campi, em Brasília 
(DF) e São Paulo (SP), e em salas 
de treinamento distribuídas nas 14 
unidades filiais de gestão de pessoas. 
As ações educacionais são desenvol-
vidas em diversas modalidades, como 
treinamentos presenciais, a distância 
e em serviço, ministrados por instru-
tores próprios ou externos. Nos 268 
cursos disponibilizados na universi-
dade CAiXA em 2013, participaram 
92.099 empregados (94% do  
quadro efetivo), com média de 93 
horas por empregado (leia mais na  
p. 105/Anexos).

Por conta de seus 13 anos de 
trajetória, a universidade é reco-
nhecida pela qualidade dos cursos 
disponibilizados e pelas parcerias 
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estabelecidas com organizações 
públicas e privadas dentro e fora do 
Brasil, como o Banco da Venezuela, a 
Presidência da república, o minis-
tério do Desenvolvimento, indústria 
e Comércio Exterior e a Defensoria 
Pública da união. As parcerias são 
realizadas na forma de cooperação 
técnico-científica e cultural e incluem 
intercâmbios de metodologia, ações 
educacionais, compartilhamento de 
espaços de ensino e experiências em 
gestão do conhecimento.

Em 2013, a universidade CAiXA 
desenvolveu e aplicou um programa 
de capacitação de todos os gestores 
de unidades, denominado Jornada de 
Liderança. Nos encontros presenciais, 
foram elaborados planos de trabalho 
e estatutos para desenvolvimento das 
competências necessárias aos líderes 

que auxiliarão a CAiXA a alcançar 
sua Visão de Futuro.  

o meio virtual vem ganhando relevân-
cia nos últimos anos. Além do Portal 
da universidade CAiXA, que oferece 
acesso aos programas educacionais 
voltados a responsabilidade Social 
Empresarial e Cidadania; Audito-
ria; mercado Financeiro e Serviços 
Bancários; e Gestão organizacional 
e de Pessoas; entre outros, os empre-
gados contam também com o Wiki.
CAiXA. A ferramenta, que permite a 
construção do conhecimento de forma 
colaborativa, foi usada em 2013 
como plataforma para o Programa 
Equipe que Aprende – estratégia de 
gestão do conhecimento que fornece 
aos líderes instrumentos para capa-
citação de suas equipes no próprio 
ambiente de trabalho. 

DIReItoS HuMAnoS   G4-Hr2

Em 2013, o total de horas em 
treinamentos relacionados às políticas 
de direitos humanos da CAiXA 
alcançou 443.421 horas. As ações 
contemplaram 26.318 empregados.

pós-graduação e idiomas 

Por meio do Programa de 
Elevação de Escolaridade 
CAiXA, a organização apoia o 
desenvolvimento dos empregados 
para a realização de cursos 
de graduação, pós-graduação, 
idiomas e certificações. Até o fim 
de 2013, 3.557 empregados 
foram beneficiados pelo programa 
de incentivo ao curso superior, 
com um investimento total de  
r$ 11,8 milhões no período; 
1.929, por meio do incentivo 
a cursos de pós-graduação 
(lato sensu e stricto sensu), com 
investimento de r$ 5,8 milhões; e 
2.434 empregados pelo apoio a 
cursos de idiomas, ao custo de  
r$ 3 milhões.
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Certificações  
corporativas
A instituição investe 
em certificações tanto 
para incentivar o  
conhecimento interno, 
quanto para cumprir  
a legislação. 

Cumprindo uma exigência do Banco 
Central do Brasil para empregados 
de instituições financeiras que atuam 
na distribuição e mediação de títulos, 
valores mobiliários e derivativos, a 
CAiXA certificou, em 2013, 28.606 
empregados para o exercício dessas 
atividades. A Certificação em ouvido-
ria, outra exigência do Banco Central, 
foi obtida por mais nove empregados 
em 2013, totalizando 68 pessoas 
certificadas – 97% do público-alvo.

Como signatária da Autorregula-
ção de Certificação da Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito 
imobiliário e Poupança (Abecip), 
a CAiXA incentiva a obtenção da 
certificação CA600 por empregados 
que trabalham com o processo habita-
cional. Em 2013, mais 306 pessoas 
obtiveram essa certificação, totalizan-
do 350 profissionais. 

A CAiXA também incentiva seus em-
pregados a conquistar o Certificado 
de Conhecimento interno, que atesta 
saberes específicos adquiridos para a 
execução de algumas funções, como 
caixa e avaliador de penhor. Em 
2013, o Certificado de Atendimento 
FGTS foi obtido por 6.519 emprega-
dos aprovados em dois níveis: Básico 
e qualificado. 

o investimento total da CAiXA em 
certificações corporativas, em 2013, 
foi da ordem de r$ 2,2 milhões.  

FoRMAção dE JovENS
Por meio dos Programas Adolescente 
e Jovem Aprendiz e do Programa 
Estágio, a CAiXA proporciona a mi-
lhares de jovens estudantes brasileiros 
a oportunidade do primeiro emprego. 
Ao mesmo tempo em que promovem 
a inclusão social, também contribuem 
para elevar o nível de escolaridade 
dos jovens, oriundos de famílias com 
renda familiar per capita igual ou infe-
rior a 50% do salário mínimo nacional. 

Para participar da iniciativa, o 
aprendiz deve estar matriculado na 
escola e apresentar comprovante de 
frequência. A seleção é realizada por 
meio de entidades conveniadas, que 
contratam, capacitam e os acompa-
nham durante a vigência do contrato. 

Já o Programa de Estágio é destinado 
a estudantes de nível médio, médio 
técnico e superior. Em 2013, 12.273 
estagiários participaram do progra-
ma, contra 11.075 em 2012. No 

âmbito da iniciativa, há incentivo à 
contratação de alunos do Programa 
universidade para Todos (Prouni) e 
de jovens indígenas. 

Em relação a 2012, os colabora-
dores oriundos de programas de 
aprendizagem apresentam aumento 
do quadro em 16,2% em 2013, 
sendo que o quantitativo de Jovens 
Aprendizes cresceu 98,37%.

DESENVoLVimENTo DE CArrEirA    
mérito e antiguidade são os critérios 
que proporcionam a ascensão na 
carreira do empregado da CAiXA. 
A promoção por antiguidade está 
atrelada ao aumento de um nível 
salarial a cada dois anos de traba-
lho. Já a promoção por mérito se dá 
com a concessão de até dois níveis 
salariais no cargo efetivo, a partir 
de critérios estabelecidos durante 
negociação coletiva e, também, do 
reconhecimento ao esforço indivi-
dual. Desde 2012 a CAiXA utiliza a 

Avaliação de Pessoas por múltiplas 
Fontes – que cruza informações 
sobre o estágio de desenvolvimento 
da força de trabalho aos indicado-
res de desempenho estabelecidos no 
Plano Estratégico. 

Em 2013, a CAiXA promoveu 
65.870 empregados em seus cargos 
efetivos, sendo 40.667 com um 
nível salarial e 25.203 com duas 
referências salariais. A CAiXA 
conta ainda com uma estrutura de 
funções gratificadas, cujo acesso 
segue regras definidas pela própria 
Empresa. A ascensão acontece 
por meio de processos de seleção 
por competência, como forma de 
garantir a transparência e equidade 
de oportunidades, ou pelo aprovei-
tamento dos empregados cadastra-
dos nos Bancos de oportunidades 
– ferramenta de seleção prévia que 
permite mais agilidade ao processo 
de escolha para preenchimento de 
vagas. G4-51; G4-52
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PúblICo QuAlIfICADo
 
 
o corpo funcional da CAiXA apresenta 
72,5% (71.262) dos empregados com 
curso superior completo, dos quais 52,1% 
(37.127) são homens e 42,9% (34.135) 
mulheres. isso representou 26,95% da 
base ativa de empregados CAiXA.

Universidade CAIXA se 
tornou uma referência em 
educação corporativa no 
Brasil e no exterior.

Em 2013, os 7.630 processos sele-
tivos internos específicos realizados 
pela CAiXA resultaram na seleção de 
8.496 empregados – sendo 6.810 
para funções não gerenciais e 1.596 
para funções gerenciais. As mulheres 
representaram 45,5% do total de 
aprovados em 2013, porcentagem 
semelhante à do ano anterior. 

Também em 2013, a CAiXA criou um 
Banco de Sucessores com nova sis-
temática de seleção de empregados 
com perfil para o exercício de funções 
gratificadas de nível gerencial.
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CLimA iNTErNo E ComuNiCAção 
Com o TrABALHADor
G4-Hr3; G4-Hr12
A gestão do Clima organizacional 
na CAiXA visa identificar os fatores 
que afetam as relações existentes en-
tre o empregado e a Empresa e suas 
percepções acerca deste contexto, 
especialmente aqueles que fortale-
cem o vínculo do empregado com a 
Empresa e que estimulam a melhoria 
do ambiente de trabalho. 

A medição do clima organizacional 
é feita de forma sistemática e perió-
dica, e o diagnóstico obtido orienta 
as políticas de gestão de pessoas. 
os resultados ainda são utilizados na 
elaboração do planejamento estraté-
gico. A gestão do clima na CAiXA é 
exercida por todas as áreas e níveis 
hierárquicos por meio da corresponsa-
bilidade entre os gestores e sua equi-
pe, de forma a propiciar o bem-estar, 
o fortalecimento do vínculo dos empre-
gados com a Empresa e a melhoria 
da produtividade das equipes.

Manifestações recebidas pelo 
Canal de Relacionamento Interno

Elogio
Sugestão
Denúncia
reclamação

2011

981

6.470

1.262

21.902

2012

975

5.711

922

19.459

2013

1.135

6.263

684

24.095

A instituição dispõe, ainda, da 
Cartilha de Convivência Harmônica, 
elaborada em 2012 com a partici-
pação dos empregados a partir do 
registro das ações que, em sua opi-
nião, contribuem para aprimorar os 
relacionamentos de trabalho no dia a 
dia. idealizado a partir de demandas 
da Comissão de Ética da CAiXA, o 
documento orienta sobre a postura 
ideal para evitar conflitos no ambien-
te de trabalho.

outro espaço importante é o Portal 
do Empregado, disponibilizado na 
intranet, que tem como objetivo geral 
a interação do usuário com as infor-
mações que o interessam, pessoal e 
profissionalmente, oferecendo, num 
mesmo endereço, informações sobre 
os processos e rotinas de gestão de 
pessoas, estatísticas, tendências, 
dicas sobre o mercado e reflexões 
que possam qualificar ainda mais o 
trabalho na CAiXA.

Além disso, há o Canal de relaciona-
mento interno, acessível pela intranet, 
pelo qual os empregados podem regis-
trar sugestões, elogios, reclamações e 
denúncias relacionados às suas ativida-
des e ao seu cotidiano na CAiXA.

Em 2013, foram registradas 68 
ocorrências relacionadas a temas de 
direitos humanos, contra 34 no ano 
anterior; todas foram solucionadas 
e apuradas. 58 casos se referiram a 
assédio moral; um a discriminação 
racial; cinco a discriminação de 
gênero; um a discriminação ligada à 
orientação sexual; e três foram rela-
cionados a pessoas com deficiência. 
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Princípios do novo modelo de gestão 
da CAiXA, a responsabilização e a 
meritocracia são ferramentas essen-
ciais no alinhamento dos esforços 
individuais às estratégias da CAiXA. 
Para garantir a efetividade dessas 
diretrizes, foi criada, na Vice-Presi-
dência de Gestão de Pessoas, uma 
área responsável pela avaliação  
de desempenho dos empregados 
e pela implantação da política de 
consequências.

Para 2014, espera-se adotar a 
avaliação de desempenho como 

mecanismo para evidenciar o impacto 
do trabalho de cada empregado nos 
resultados. Voltada aos gestores res-
ponsáveis pelas unidades da CAiXA 
no primeiro ciclo, a iniciativa usará 
a metodologia nine box para análise 
dos resultados e entregas de cada em-
pregado. o Conselho de Administra-
ção, mais alto órgão de governança 
da instituição, também será avaliado. 
A avaliação do Conselho é exercida 
nos termos do Artigo 18, inciso XXVi 
do Estatuto da CAiXA. Sua composi-
ção altera-se somente nas condições 
do Artigo 17 do Estatuto.

Avaliação de  
desempenho
G4-44; G4-LA11

A Vice-Presidência de 
Gestão de Pessoas é 
responsável pela ava-
liação de desempenho 
dos empregados.

rELAçõES TrABALHiSTAS
G4-11; G4-LA8; G4-Hr4
A CAiXA assegura a seus emprega-
dos o pleno direito de liberdade de 
associação e de negociação coletiva, 
por meio de entidades representati-
vas. Em 2013, não houve registro de 
caso de violação ou risco significativo 
de violação nessas questões.

A Comissão de Negociação Perma-
nente da CAiXA mantém relaciona-
mento constante com dois segmentos 
sindicais: um coordenado pela Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores 
do ramo Financeiro (Contraf) e outro, 
pela Confederação Nacional dos Tra-
balhadores nas Empresas de Crédito 
(Contec). A negociação permanente 
é liderada pela Comissão, composta 
de no mínimo quatro empregados, 
nomeados pela Presidência da Em-
presa – 100% dos empregados são 
cobertos pelos acordos de negocia-
ção coletiva vigentes.

A negociação coletiva, essencial 
para um bom relacionamento entre 
os empregados e a governança da 
instituição, ocorre em duas instâncias: 

mesa única da Federação Nacional 
dos Bancos, em que são negociadas 
reivindicações comuns a todos os 
bancários e cláusulas sociais, sindicais 
e de saúde; e mesas específicas, que 
tratam de questões relativas à CAiXA e 
contam com participação de entidades 
como Contraf, Contec e Central Única 
dos Trabalhadores (CuT).

Dentre as cláusulas do mais recen-
te Acordo Coletivo de Trabalho 
(2013/2014), destacam-se a adesão 
da CAiXA ao Programa de Cultura do 
Trabalhador, como empresa benefi-
ciária, distribuindo vale-cultura a seus 
empregados, conforme termos da Lei 
12.761/2012, e a extensão da con-
dição de dependente indireto a filhos 
e enteados com idade de 21 a 27 
anos que não possuam renda superior 
a r$ 1.800, incluindo pensão alimen-
tícia, no Plano de Saúde CAiXA. Há, 
ainda, cláusulas sobre diversos temas 
de saúde e segurança, como Plano 
de Assistência à Saúde, trabalho da 
gestante, licença para tratamento de 
saúde, licença-adoção, comissões de 
prevenção de acidentes e reembolsos 
por uso de medicamentos especiais.

100%

6.263

DoS EmPrEGADoS 
São CoBErToS 
PELoS ACorDoS DE 
NEGoCiAção CoLETiVA. 

Foi o ToTAL DE 
SuGESTõES ENViADAS 
PELoS EmPrEGADoS, 
ViA CANAL DE 
rELACioNAmENTo 
iNTErNo.
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mAiS Que um BAnCo
A presença da CAiXA vai além 
da oferta de serviços bancários, 
com participação efetiva no 
desenvolvimento do País. 
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neSte
CApÍtuLo

A serviço do cidadão
Fomento ao 
desenvolvimento 
sustentável
Compras sustentáveis
Patrocínios culturais  
e esportivos

Agência-barco Chico Mendes navega 
pelo Rio Solimões (AM) e leva os serviços 
da CAIXA a regiões de difícil acesso.

Como uma instituição que faz parte 
do dia a dia do brasileiro, a CAiXA 
participa da vida de milhões de 
pessoas desempenhando diversos pa-
péis. Do incentivo à poupança e da 
oferta de serviços bancários – origem 
da instituição – à parceria estratégica 
com o Governo Federal, atua como 
agente de políticas públicas de fo-
mento ao desenvolvimento urbano, na 
execução de programas de desenvol-
vimento sustentável, no financiamento 
habitacional e como agente operador 
de programas sociais e de transferên-
cia de renda. 

Alinhada a uma de suas principais 
metas – colaborar para o desenvolvi-
mento do Brasil e dos brasileiros –, a 
CAiXA apoia também, por meio de 
sua política de patrocínios, a cultura, 
o esporte e a educação. Além disso, 
gerencia as loterias federais, fonte de 
recursos para diversas ações sociais 
governamentais. Em 2013, a arreca-
dação das Loterias da CAiXA superou 
a meta da instituição em 1,73%, 
alcançando mais de r$ 11,4 bilhões. 
os repasses, feitos aos beneficiários 
legais para aplicação em projetos 
sociais do Governo Federal, ultrapas-
saram os r$ 5,3 bilhões, investidos 
em iniciativas voltadas à seguridade 
social, educação, cultura, segurança 
e esporte, entre outras. 

CIênCIA SeM fRonteIRAS

Desde 2012, a CAiXA contribui para o Ciência sem 
Fronteiras por meio da Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban). o programa concede 6.500 bolsas de estudo, 
com custo total de uS$ 180,8 milhões. Esse valor é rateado 
entre os 20 maiores bancos pelo critério do ativo total de 
dezembro de 2010. A CAiXA é responsável pelo custeio de 
695 bolsas, o que corresponde a uS$ 19,3 milhões, que 
serão pagos até o fim de 2015.
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A CAiXA e SeuS prinCipAiS púBLiCoS
G4-24

púBLiCo interno

>  Empregados concursados

>  Estagiários

>  Jovens aprendizes

> Adolescentes aprendizes

>  Aposentados

>  Prestadores de serviços

poder púBLiCo

>  Banco Central do Brasil

>  Tribunal de Contas  
da união (TCu)

>  Governo Federal

>  Governos estaduais

>  Governos municipais

>  ministérios

SoCiedAde

>  Entidades do setor bancário

>  Entidades desportivas

>  organizações ambientais

>  Centrais sindicais

>  universidades e faculdades

>  micros, pequenas, médias  
e grandes empresas

>  Clientes

>  Fornecedores

>  imprensa e mídia

>  Parceiros lotéricos e parcei-
ros CAiXA Aqui

>  Entidades de defesa do 
consumidor

>  organismos internacionais

>  Entidades comunitárias

>  Bancos

>  Entidades de representação 
sindical

>  Entidades sem fins lucrativos

>  Trabalhadores

>  Comunidades

>  Beneficiários de programas 
sociais e de transferência  
de renda
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Instituições às quais 
a CAIXA é filiada 
ou associada G4-16 

o Banco mantém  
diálogo com diversas 
instituições, nacionais  
e internacionais, por 
meio de associação  
ou filiação. 

As afiliações e/ou associações, 
especialmente as pagas, devem acon-
tecer em caso de a participação ser 
considerada estratégica. Em todos os 
casos, a CAiXA contribui com recur-
sos financeiros e com o pagamento 
da taxa básica como organização 
associada. os pagamentos extras são 
submetidos ao Conselho Diretor.

As instituições de que a CAiXA faz 
parte são: Associação Brasileira 
de Anunciantes (ABA); Associação 
Brasileira de Educação a Distân-
cia (Abed); Associação Brasileira 
de Educação Corporativa (Abec); 
Associação Brasileira de Empresas de 
Cartões de Crédito (Abecs); Associa-
ção Brasileira de Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental (Abes); Associação 
Brasileira de Entidades de Crédito 
imobiliário e Poupança (Abecip); 
Associação Brasileira de Entidades 
dos mercados Financeiro e de Capi-
tais (Anbima); Associação Brasileira 
de infraestrutura e indústria de Base 
(Abdib); Associação Brasileira de 
instituições Financeiras de Desenvol-
vimento (ABDE); Associação Brasi-
leira de marketing Direto (Abemd); 
Associação Brasileira de marketing e 
Negócios (ABmN); Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT); As-
sociação Brasileira de Private Equity 
e Venture Capital (ABVCAP); Associa-
ção Brasileira de recursos Humanos 
(ABrH); Associação Brasileira de 
Telesserviços (ABT); Associação Cen-
tral Nipo-Brasileira (ACNB); Asocia-
ción Latinoamericana de instituciones 

Financeras para el Desarrollo (Alide); 
Associação Nacional das instituições 
de Crédito, Financiamento e inves-
timento (Acrefi); Brazilian-American 
Chamber of Commerce; Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico 
(Câmara-e.net); Câmara de Comércio 
Brasileira no Japão; centro Brasileiro 
de relações internacionais (Cebri); 
Centro internacional Celso Furtado 
de Políticas para o Desenvolvimento 
(Cicef); Cities Alliance – Aliança de 
Cidades; Conselho Empresarial Brasi-
leiro para o Desenvolvimento Susten-
tável (Cebds); Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitária 
(Conar); Corporación iberoamericana 
de Loterías y Apuestas de Estado (ci-
belae); Declaração Capital Natural 
(Natural Capital Declaration – NCD); 
Federação Brasileira de Bancos (Fe-
braban); Fundação Centro de Estudos 
do Comércio Exterior (Funcex); insti-
tute of international Center for Local 
Credit (iCLC); instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (iBGC); ins-
tituto Ethos de Empresas e responsa-
bilidade Social; international Function 
Point users Group (iFPuG); Princípios 
do Pacto Global da organização 
das Nações unidas (CoP); Serviço 
Brasileiro de Apoio às micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae); The Equator 
Principles Association – Princípios 
do Equador; união Nacional das 
instituições de Autogestão em Saúde 
(unidas); unión interamericana para 
la vivienda (uniapravi); World Lottery 
Association (WLA); e World Savings 
Banks institute (WSBi).
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A serviço  
do cidadão

Como parceira estratégica do Gover-
no Federal, a CAiXA opera diversos 
programas sociais e de transferência 
de renda governamentais, desenvolvi-
dos para auxiliar na erradicação da 
pobreza e na redução da situação de 
vulnerabilidade social de boa parte 
da população do País. Em 2013, as 
iniciativas federais de transferência 
de renda distribuíram r$ 181,2 
milhões em benefícios, superando 
os r$ 167,3 destinados em 2012 e 
contribuindo para mudar para melhor 
a vida de milhões de brasileiros. 

Entre os principais programas ativos 
está o Bolsa Família, que completou 
dez anos em 2013 (leia mais no box 
abaixo). 

Também são gerenciadas pela 
CAiXA, por meio de cartões especí-
ficos, iniciativas como o Programa 
de Auxílio Emergencial Financeiro, 
destinado a moradores de municípios 
em situação de emergência em de-
corrência de estiagem ou seca; o Pro-
grama Chapéu de Palha, criado pelo 
governo do estado de Pernambuco 
para apoiar os agricultores atingidos 
pela estiagem; e o Programa Bolsa 
Verde, implementado em 2011, que 
visa auxiliar famílias em situação de 
extrema pobreza para que desenvol-
vam atividades de conservação de 
recursos naturais no meio rural. Em 
2013, o valor total distribuído por 
meio do programa foi de r$ 50,5 mi-
lhões, beneficiando 167.472 famílias 
– 90% das quais ficam nas regiões 
Norte e Nordeste do País.

10 AnoS Do bolSA fAMílIA

o programa Bolsa Família faz parte do Plano Brasil Sem miséria, cujo 
objetivo é garantir renda, inclusão produtiva e acesso aos serviços 
públicos a um contingente de 16 milhões de brasileiros com renda 
familiar per capita inferior a r$ 70. Ao final de 2013, o programa 
alcançou a marca de 14 milhões de beneficiários e quase 50 milhões 
de pessoas atendidas direta e indiretamente. Ao longo do ano, mais de 
r$ 24,8 bilhões foram disponibilizados em benefícios do programa, 
um acréscimo de mais de 22% em relação ao ano anterior.  

recebendo um valor médio de r$ 151,87, a maior parte dos 
beneficiários concentra-se na região Nordeste, seguida pelas regiões 
Sudeste, Norte, Sul e Centro-oeste. o benefício é pago por meio do 
Cartão Bolsa Família, emitido automaticamente a partir do ingresso 
do beneficiário no programa. Em 2013, o Cartão Bolsa Família 
passou a englobar todos os benefícios remanescentes, como o Cartão 
Bolsa Alimentação, o Cartão Bolsa Escola e o Cartão do Cidadão do 
Governo Federal, simplificando o processo para os beneficiários.  
G4-EC8; G4-So1

TRAnSFERênCIA DE REnDA
Em 2013, ForAm DiSTriBuíDoS 

181,2 
milhões 
DE rEAiS Em BENEFíCioS.

Evolução do programa Bolsa Família
(2012/2013)

24,8

20,3

13,9 14,0

2012 2013

Número de beneficiários (milhões)
Valor total dos benefícios (r$ bilhões)
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miNHA CASA miNHA ViDA
No âmbito do Programa minha Casa 
minha Vida, 1,76 milhão de contra-
tos de financiamento habitacional 
com pessoas físicas foram viabiliza-
dos pela CAiXA em 2013. Lançada 
pelo Governo Federal em 2009, a 
iniciativa tem como objetivo facilitar a 
aquisição de imóveis residenciais por 
famílias de baixa renda, divididas em 
três faixas diferentes. Em 2013, foram 
contratadas no programa, incluindo 
demais agentes além da CAiXA, 
692.987 novas unidades habitacio-
nais, no valor total de r$ 49 bilhões. 
Desde o início do programa, a CAiXA 
contratou 2,86 milhões de novas 
moradias, empregando recursos da 
ordem de r$ 182,9 bilhões. Ao final 
de 2013, 1,49 milhão de unidades 
foram entregues pela CAiXA. Até o 
fim de 2014, a estimativa do Gover-
no Federal é de que 3,75 milhões de 
residências sejam contratadas no total 
do Programa minha Casa, minha 
Vida, das quais 2,8 milhões devem 
ser destinadas à parcela da popu-
lação com renda de até r$ 1.600 
mensais, menor faixa de rendimentos 
contemplada pela iniciativa. 

o atendimento por meio do progra-
ma prioriza projetos desenvolvidos 
em áreas em situação de emergência 
ou que tenham decretado estado de 
calamidade pública. Têm prioridade, 
também, projetos voltados a áreas 
com aumento da demanda habita-
cional relacionada ao crescimento 
demográfico relevante, atendimento a 
famílias sem acesso ao abastecimento 
de água e a posseiros de boa-fé que 
ocupem terras particulares há mais de 
cinco anos. 

os projetos residenciais viabilizados 
no escopo do minha Casa minha 
Vida também devem observar crité-
rios socioambientais, como uso de 
madeira de origem legal, sistemas 
individuais de medição de água e 

gás, acessibilidade, aquecimento so-
lar e trabalho social com as famílias. 
Está prevista ainda a realização de 
ações socioeducativas com a comuni-
dade, voltadas ao plantio de árvores, 
gestão de resíduos de construção e 
demolição, estímulo à reciclagem e à 
coleta seletiva.

questões sobre preservação ambien-
tal, noções sobre saúde e higiene e 
geração de trabalho e renda também 
são tratadas, buscando engajar 
a comunidade e contribuir para a 
melhoria na qualidade de vida dos 
moradores dos empreendimentos 
habitacionais. Além dessas ações, 
a comunidade também é envolvida 
no programa com a implantação 
de canais formais de reclamações, 
sugestões, elogios e denúncias – no 
site (http://mcmv.caixa.gov.br) ou 
pelo 0800 721 6268 –, incluindo 
todos os outros canais de comunica-
ção já disponibilizados pela CAiXA, 
nas agências, na ouvidoria e no SAC. 
Após o registro da manifestação e a 
seleção das informações, os pro-
blemas são encaminhados às áreas 
responsáveis, que apuram os fatos e 
notificam os responsáveis por realizar 
as devidas correções. G4-So1

Desde o início do programa, 
211.616 das unidades habitacionais 
contratadas foram equipadas, por 
exemplo, com sistema de aquecimen-
to solar. Além disso, 910 unidades 
entregues contam com o Selo Casa 
Azul, e outras 2.514 enquadram-se 
nos critérios e estão em processo para 
obtenção da certificação que reco-
nhece, entre os projetos habitacionais 
financiados pela CAiXA, aqueles que 
adotam soluções eficientes na constru-
ção, uso e manutenção dos edifícios. 

Em 2013, na busca por aprimorar 
sua atuação em relação ao minha 
Casa minha Vida, a CAiXA lançou o 
Programa olho na qualidade. Como 

parte da iniciativa, a CAiXA passou 
a realizar uma entrega educativa das 
novas unidades habitacionais. Além 
das chaves, o beneficiário agora 
recebe o Guia do Proprietário, que 
traz informações sobre a manutenção 
do imóvel e os canais que a CAiXA 
disponibiliza para críticas, sugestões, 
elogios e denúncias. Eventuais proble-
mas de ordem construtiva, de infraes-
trutura, equipamentos comunitários ou 
de trabalho social também passaram 
a ter sua correção acompanhada 
pela CAiXA. Entre março, quando 
o olho na qualidade foi lançado, 
e dezembro, os diversos canais de 
comunicação com o cliente, criados 
pela instituição, registraram 160.598 
contatos. A maior parte deles foi de 
solicitações gerais relacionadas ao 
Programa minha Casa minha Vida.

1,76
milhão

r$ 182,9 
bilhões

1,49
milhão

DE CoNTrAToS Do ProGrAmA miNHA CASA 
miNHA ViDA ForAm FECHADoS Em 2013.

Foi o ToTAL DE rECurSoS iNVESTiDoS  
DESDE o iNíCio Do ProGrAmA, Em 2009.

DE NoVAS uNiDADES ForAm 
ENTrEGuES PELo ProGrAmA Em 2013.
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ProGrAmA NACioNAL  
DE HABiTAção rurAL
Lançado em 2009 no âmbito do mi-
nha Casa minha Vida, o Programa 
Nacional de Habitação rural (PNHr) 
visa possibilitar também ao agricultor 
familiar, ao trabalhador rural e às 
comunidades tradicionais o acesso à 
moradia digna no campo. Destinado 
a trabalhadores com renda familiar 
bruta anual de até r$ 60 mil, o 
PNHr também beneficia pescadores 
artesanais, extrativistas, silvícolas, 
aquicultores, piscicultores e comuni-
dades quilombolas e indígenas. 

Como gestora operacional do PNHr, 
a CAiXA já repassou mais de r$ 2,7 
bilhões, que permitiram a contrata-
ção de 119.614 unidades habita-
cionais. Só em 2013, foram 52.699 
unidades contratadas, com recursos 
de quase r$ 1,5 bilhão.

2009 a 2013 
Total 2.786.041

[Total 2013: 692.987]

1.009.205

199.918

309.682

746.209

521.027

[241.760]

 [64.306]

[68.711]

[190.218]

[127.992]

progrAmA minhA CASA minhA VidA
unidades habitacionais contratadas por região

2009 a 2013 Total 

119.614

[Total 2013: 52.699]

19.178

15.642

4.198

36.326

44.270

[8.918]

 [4.654]

[1.262]

[19.007]

[15.858]

progrAmA nACionAL de hABitAção rurAL 
unidades habitacionais contratadas por região

44.270

36.326

É o NÚmEro 
DE morADiAS 
CoNTrATADAS NA 
rEGião SuL, DE 
2009 A 2013.

É o ToTAL DE uNiDADES 
CoNTrATADAS 
No NorDESTE, A 
SEGuNDA rEGião 
Com mAior NÚmEro.
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miNHA CASA mELHor
Complementando o Programa minha 
Casa minha Vida, o Governo Federal 
lançou, em 2013, o minha Casa me-
lhor. A nova iniciativa cria uma linha 
de financiamento para a aquisição 
de móveis e eletrodomésticos por 
beneficiários adimplentes do minha 
Casa minha Vida. o limite máximo 
de contratação pelo beneficiário 
principal do programa habitacional é 
de r$ 5 mil, que poderão ser usados 
para financiar até 100% do valor 
dos bens elegíveis, de acordo com 
a legislação, a uma taxa de juros de 
5% ao ano, com amortização em até 
48 meses. 

Desde o início do programa, em 
junho de 2013, r$ 1,9 bilhão foi 
destinado aos 383,3 mil contratos 
assinados, com um limite médio de 
r$ 4.983,11 por contrato. No total, 
22 mil lojas foram conveniadas à ini-
ciativa; a maior parte delas, 18,39%, 
localizada no estado de São Paulo, 
seguido pelo rio Grande do Sul 
(12,14%), minas Gerais (11,37%) e 
Paraná (10,43%).

r$ 1,9
bilhão

r$ 17
milhões

11mil

São oS rECurSoS 
ALoCADoS No 
ProGrAmA miNHA 
CASA mELHor 
ENTRE JuNho E 
DEzEmBro DE 2013.

ForAm DESTiNADoS 
Ao FuNDo DE 
ComPENSAção 
DE VAriAçõES 
SALAriAiS (FCVS).

PESSoAS ForAm 
BENEFiCiADAS 
PELo FCVS Com A 
quiTAção DE SEuS 
CoNTrAToS DE 
FiNANCiAmENTo.

HABiTAção
Principal agente financiador do setor 
habitacional no Brasil, a CAiXA 
encerrou 2013 com um volume de 
r$ 205,8 bilhões em sua carteira 
imobiliária, valor 34,6% superior 
ao registrado no ano anterior. Desse 
total, r$ 38,7 bilhões foram viabiliza-
dos a partir de recursos do FGTS e  
r$ 46,7 bilhões, com recursos  
da poupança. 

No mesmo período, a CAiXA des-
tinou r$ 17 milhões ao Fundo de 
Compensação de Variações Salariais 
(FCVS), que assume parte do saldo 
devedor remanescente, ao final do 
prazo do financiamento habitacional 
ou na liquidação antecipada da dívi-
da. Sua responsabilidade estimada  
é de r$ 90 bilhões, para 1,9 milhão  
de contratos. 

Em 2013, 11 mil pessoas foram bene-
ficiadas pelo FCVS com a quitação 
de seus contratos de financiamento 
por morte ou invalidez permanente  
e/ou em função das reparações físi-
cas realizadas nos imóveis financia-
dos, movimentando r$ 41,8 milhões. 

Já o Fundo Garantidor de habitação 
Popular (FGHab) permitiu,  
em 2013, os contratos de financia-
mento habitacional de 1.629 famí-
lias, com a concessão de garantia 
contra morte, invalidez permanente 
e danos físicos no imóvel, no total de 
r$ 57,8 milhões. 

Também em 2013, o volume de finan-
ciamentos realizados com recursos 
do Fundo de Arrendamento residen-
cial (FAr) atingiu r$ 12,3 bilhões, 
beneficiando 351 mil famílias com 
a contratação de 420 mil unidades, 
resultado significativamente maior do 
que o alcançado em 2012, com  
r$ 7,7 bilhões investidos na contrata-
ção de 257 mil moradias e com  
258 mil famílias beneficiadas. 

A carteira imobiliária 
da CAiXA somou  
r$ 205,8 bilhões em 
2013, aumento de 
34,6% em relação  
ao volume de 2012.
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Habitação popular
Saneamento/infraestrutura

Obras financiadas

2011 2012 2013

495.219
524.203

9

495.444

5.601

495.219 524.212 501.045

FGTS, PiS E ABoNo SALAriAL
uma das principais fontes de recursos 
para financiamentos de obras nas 
áreas de habitação, infraestrutura e 
saneamento no Brasil, o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
foi criado na década de 1960, como 
forma de proteger o trabalhador 
demitido sem justa causa. o Fundo 
é formado por um depósito mensal, 
feito pelo empregador, do valor 
correspondente a 8% do salário do 
empregado, em conta-corrente aberta 
na CAiXA e vinculada ao contrato 
de trabalho. os recursos acumulados 
pelo Fundo permitem que o trabalha-
dor formal constitua um patrimônio, 
que pode ser sacado em momentos 

de necessidade, como o da aposenta-
doria, da aquisição da casa própria, 
ou em caso de doenças graves, na 
ocorrência de desastres naturais ou 
outras situações de dificuldade previs-
tas em lei. 

Gerido e administrado por um Con-
selho Curador formado por entidades 
representativas dos trabalhadores, 
dos empregadores e representantes 
do Governo Federal, o FGTS tem 
na CAiXA seu agente operador. A 
instituição é responsável por todos 
os recolhimentos, pela manutenção e 
pelo controle das contas vinculadas 
em nome dos trabalhadores, bem 
como pela manutenção de um site 

específico na internet (www.fgts.gov.
br) que oferece todas as informações 
e diversos serviços relativos ao Fundo. 
Também cabe à CAiXA a definição 
dos procedimentos operacionais para 
implementação dos programas de 
infraestrutura urbana, saneamento 
básico e habitação popular estabele-
cidos pelo Conselho Curador a partir 
de normas e diretrizes do ministério 
das Cidades. Em 2013, a construção 
de mais de 490 mil casas populares 
e a realização de mais de 160 obras 
de saneamento e infraestrutura foram 
financiadas com recursos do FGTS. 

A atuação da CAIXA inclui operação 
de benefícios trabalhistas e 
programas sociais, como FGTS, 
Seguro-Desemprego e PIS.
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Como forma de reduzir os impactos 
dessas obras sobre o meio ambiente, 
as normativas dos programas e linhas 
de crédito que utilizam recursos do 
Fundo exigem soluções para apro-
veitamento dos recursos naturais do 
local da obra; realização de gestão e 
economia de água e energia durante 
a obra; promoção do uso racional dos 
materiais de construção; arborização 
dos terrenos; e uso racional dos recur-
sos naturais, entre outras. Em 2013, 
17,8 milhões de guias de recolhimento 
do FGTS permitiram a arrecadação, 
pela CAiXA, de r$ 17,3 bilhões. 
No mesmo período, r$ 75,7 bilhões 
foram liberados por meio de 37,4 mi-
lhões de saques realizados no Fundo 

Empregos gerados Pessoas beneficiadas

Habitação popular
Saneamento/infraestrutura

2011 2012 20132011

1.047.981

159.969

2012

1.266.974

355.438

2013

1.247.685

708.746

2.006.594

13.617.882

2.389.318

30.266.743

1.993.160

60.332.129

1.207.949 1.622.412 1.956.431 15.624.476 32.656.061 62.552.289

nas diversas modalidades previstas em 
lei – sendo que 1,5 milhão de saques 
e r$ 9,8 bilhões foram destinados à 
casa própria.

Criado em 1970, o Programa de 
integração Social (PiS) visa promover 
a integração entre os trabalhadores 
do setor privado e o desempenho das 
empresas. Essa participação ocorreu 
mediante a distribuição de contribui-
ções das empresas entre os partici-
pantes, de maneira proporcional ao 
tempo de serviço e ao nível salarial. 
A partir de 1988, os recursos arreca-
dados pelo PiS, somados aos do Pro-
grama de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), passaram a 

integrar o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), gerador de recursos para 
o pagamento do Seguro-Desemprego e 
do Abono Salarial. 

No valor de um salário mínimo vigente 
na data do pagamento, o Abono 
Salarial é disponibilizado anualmente 
aos trabalhadores que atendem aos 
requisitos legais para enquadramento. 
Em 2013, a CAiXA fez o pagamento 
de 533.142 quotas do PiS, no valor 
total de r$ 653,1 milhões, e distribuiu 
r$ 536,4 milhões em rendimentos do 
Programa. No mesmo período, pagou 
Abono Salarial para 18.867.342 
trabalhadores brasileiros, totalizando 
recursos de r$ 12,7 bilhões.
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BENEFíCioS SoCiAiS
Aproximadamente, 9,3 milhões de 
trabalhadores brasileiros receberam, 
em 2013, o Seguro-Desemprego. Ao 
todo, foram pagas 37,2 milhões de 
parcelas, nas modalidades Formal, 
resgatado e Doméstico – somando  
r$ 31,7 bilhões – e Pescador Artesa-
nal, que respondeu por mais r$ 1,9 
bilhão no exercício. Do total de bene-
fícios, 2,8 milhões de parcelas foram 
pagas na modalidade Seguro-Desem-
prego do Pescador Artesanal (Seguro-
-Defeso), a 706 mil beneficiários. 

Em 2013, a maior parte dos benefí-
cios do Seguro-Desemprego, 37,45%, 
foi realizada por crédito em conta. A 
meta da CAiXA para 2014 é ampliar 
esse número. Além de reduzir os 
custos para o gestor do programa, o 
ministério do Trabalho e Emprego, 
o uso da conta-corrente como ca-
nal para recebimento do benefício 
também oferece mais comodidade e 
segurança ao trabalhador, promove 
sua inclusão bancária e possibilita 
seu acesso a serviços financeiros. 

Seguro-desemprego – todas as 
modalidades por região (%)

Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Centro-oeste

Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Centro-oeste

8,2%
7,7%

47+23+15+8+747%

24,4%

15,6%

Seguro-desemprego – Defeso* 
por região (%)

46+40+7+5+246,3%

39,7%

7,5%
4,5% 2%

*Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal

o Seguro- 
Desemprego foi pago 
a 9,3 milhões de 
trabalhadores em 
2013, totalizando 
r$ 31,7 bilhões, 
enquanto o Pescador 
Artesanal beneficiou 
706 mil pessoas e 
respondeu por mais 
r$ 1,9 milhão.
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A CAiXA, Por mEio DAS iNiCiATiVAS FEDErAiS DE TrANSFErêNCiA DE 
rENDA, DiSTriBuiu R$ 181,2 MILhõES Em BENEFíCioS Em 2013, 
CoNTriBuiNDo PArA mELHorAr A ViDA DE miLHõES DE BrASiLEiroS.

cRIAdo há dEz ANoS coM o oBJETIvo dE GARANTIR RENdA, 
PromoVEr A iNCLuSão ProDuTiVA E oFErECEr ACESSo A SErViçoS 
PÚBLiCoS, o ProGrAmA ATENDEu 14 MILhõES DE BENEFiCiárioS 
SomENTE Em 2013, DiSTriBuiNDo R$ 24,8 BILhõES Em BENEFíCioS.

PArA FACiLiTAr A AquiSição DE imóVEiS rESiDENCiAiS Por FAmíLiAS 
DE BAiXA rENDA, o GoVErNo FEDErAL Criou ESSE ProGrAmA Em 
2009. DESDE o iNíCio, o BANCo CoNTrATou 2,86 MILhõES DE 
NoVAS morADiAS, EmPrEGANDo R$ 182,9 BILhõES Em rECurSoS.

iNSTiTuíDA Em 2013, A iNiCiATiVA Criou umA LiNHA DE CrÉDiTo PArA 
A AquiSição DE móVEiS E ELETroDomÉSTiCoS Por BENEFiCiárioS 
AdIMPLENTES do PRoGRAMA MINhA cASA MINhA vIdA, cuJo LIMITE 
É DE R$ 5 MIL, coM TAXA dE JuRoS dE 5% Ao ANo, PodENdo SER 
PAGo Em ATÉ 48 VEzES.

VoLTADo PArA o AGriCuLTor FAmiLiAr, Com rENDA BruTA 
ANuAL DE ATÉ R$ 60 MIL, o ProGrAmA Foi LANçADo No 
âmBiTo Do miNHA CASA miNHA ViDA, Em 2009. DESDE ENTão, o 
BANco Já REPASSou MAIS dE R$ 2,7 BILhõES, rESuLTANDo NA 
CoNTrATAção DE 119.614 uNiDADES HABiTACioNAiS.

A CAiXA É o PriNCiPAL AGENTE FiNANCiADor DA CASA PróPriA 
DoS BrASiLEiroS. SomENTE Em 2013, A CArTEirA imoBiLiáriA 
Somou R$ 205,8 BILhõES, CrESCimENTo DE 34,6% SoBrE o 
VALor rEGiSTrADo Em 2012.

A CAiXA É o AGENTE oPErADor Do FuNDo, SENDo rESPoNSáVEL Por 
ToDoS oS rECoLHimENToS, PELA mANuTENção E PELo CoNTroLE 
DAS CoNTAS ViNCuLADAS Em NomE DoS TrABALHADorES. Em 2013, A 
CoNSTrução DE mAiS DE 490 MIL CASAS PoPuLArES E A rEALizAção 
DE mAiS DE 160 oBrAS DE SANEAmENTo E iNFrAESTruTurA ForAm 
FiNANCiADAS Com rECurSoS Do FGTS.

CriADo Em 1970 PArA PromoVEr A iNTEGrAção ENTrE TrABALHADorES 
Do SETor PriVADo E o DESEmPENHo DAS EmPrESAS, o PiS E o PASEP 
– ProGrAmA DoS FuNCioNárioS PÚBLiCoS – ForAm AGrEGADoS Ao 
FuNDo DE AmPAro Ao TrABALHADor, quE GErA rECurSoS PArA o 
PAGAmENTo Do SEGuro-DESEmPrEGo E Do ABoNo SALAriAL. Em 2013, 
o BANCo PAGou 533.142 quoTAS Do PiS E 18.867.342 PESSoAS 
rECEBErAm o ABoNo SALAriAL.

CErCA DE 9,3 MILhõES DE TrABALHADorES BrASiLEiroS rECEBErAm o 
BENEFíCio Em 2013, SomANDo R$ 31,7 BILhõES. NA moDALiDADE 
SEGuro-DESEmPrEGo Do PESCADor ArTESANAL (SEGuro-DEFESo), ForAm 
706 MIL BENEFiCiárioS. Em 2013, A CAiXA rEALizou o PAGAmENTo Em 
CoNTA-CorrENTE PArA 37,45%, um mEio DE PromoVEr A iNCLuSão 
BANCáriA, PoSSiBiLiTANDo o ACESSo A SErViçoS FiNANCEiroS.

Em 2013, o BANCo EmPrEGou R$ 29,7 BILhõES NESSES SETorES,  
SENDo R$ 23,6 BILhõES DESTiNADoS à iNFrAESTruTurA, E R$ 6,1 
BILhõES, Ao SANEAmENTo.

DESENVoLViDo PArA FACiLiTAr o ACESSo DE miCroEmPrEENDEDorES 
FormAiS E iNFormAiS Ao CrÉDiTo, Com mENor BuroCrACiA E TAXAS 
MAIS JuSTAS, o PRoJETo TAMBéM AJudA A dESENvoLvER oS JovENS 
APrENDizES DA iNSTiTuição. A CAiXA Foi o PrimEiro BANCo No PAíS A 
IMPLEMENTAR ESSE PRoJETo do MINISTéRIo do TRABALho E do EMPREGo. 
Em 2013, 1.583 JovENS APRENdIzES PARTIcIPARAM dA INIcIATIvA.

Com orçAmENTo DE R$ 123,6 MILhõES, o FuNDo SoCioAmBiENTAL 
CAiXA (FSA) É o BrAço PArA o BANCo APoiAr FiNANCEirAmENTE 
iNiCiATiVAS quE SE ENquADrEm Em SEuS ProGrAmAS E AçõES E quE 
BENEFiCiEm PrioriTAriAmENTE AS PoPuLAçõES DE BAiXA rENDA. Do 
VALor DE orçAmENTo, R$ 48,9 MILhõES ESTão APLiCADoS Em 110 
PRoJEToS, EM dESENvoLvIMENTo dESdE 2011, EM dIFERENTES EIXoS dE 
ATuAção, BiomAS E rEGiõES BrASiLEirAS. 
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fomento ao 
desenvolvimento 
sustentável

SANEAmENTo E iNFrAESTruTurA 
Braço de apoio do Governo Federal 
para obras dessa natureza, a CAiXA 
viabilizou, em 2013, recursos da 
ordem de r$ 29,7 bilhões – r$ 23,6 
bilhões destinados à infraestrutura 
e r$ 6,1 bilhões, ao saneamento –, 
montante 13% superior a 2012. o 
volume de financiamentos de obras 
nesses setores também teve crescimen-
to no período, chegando a r$ 37,1 
bilhões, 55,2% a mais do que no  
ano anterior.  

o Financiamento à infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa), produto lançado 
pela CAiXA em 2012 para facilitar 
e ampliar a concessão de crédito 
para obras de saneamento ambien-
tal, transporte e logística e energia, 
viabilizou, em 2013, empréstimos da 
ordem de r$ 11,7 bilhões, registran-
do crescimento de 284% em relação 
a 2012. Nas operações de financia-
mento em saneamento e infraestrutu-
ra, a CAiXA monitora o cumprimento 
de suas políticas de responsabilidade 
social empresarial, ambiental e de 
crédito, entre outras.

Em 2013, foi lançado o Finisa – Luz 
para Todos, uma nova modalidade 
para financiar investimentos em 
infraestrutura elétrica aos setores 
público e privado. Por meio dos 
financiamentos será promovida a 
eletrificação em domicílios e estabe-
lecimentos no meio rural, visando ao 
desenvolvimento e à inclusão social. 
Até o final de 2013, foram investidos 
r$ 75,5 milhões.

ACESSo Ao miCroCrÉDiTo
Com a criação do microcrédito Pro-
dutivo orientado – Crescer, a CAiXA 
rapidamente consolidou uma opera-
ção ganha-ganha. Desenvolvido para 
facilitar o acesso de microempreende-
dores formais e informais ao crédito, 
com menor burocracia e taxas mais 
justas, o projeto também ajuda a 
desenvolver os jovens aprendizes da 
instituição. Esses jovens foram quali-
ficados por meio do Arco ocupacio-
nal Bancário, fazendo da CAiXA o 
primeiro banco no País a implementar 
esse projeto do ministério do Traba-
lho e do Emprego. 

Em 2013, 1.583 jovens aprendizes 
participaram da iniciativa. Por meio 
do programa, eles trabalham como 
agentes de crédito nas comunidades 
em que vivem – em sua maioria, 
áreas economicamente menos de-
senvolvidas – e em atividades como 
a prospecção de novos clientes nas 
agências, visitas a clientes para esta-
belecimento de perfil socioeconômico 
e acompanhamento da utilização do 
crédito concedido.

842.193 1.526.685.474,88

126.631

Crescer* – contratação em 2013

*microcrédito Produtivo orientado.

Valor dos 
contratos

Número dos
contratos

390.845.922,34

Pessoa física
Pessoa jurídica

968.824 1.917.531.397,22
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FSA CAiXA 
G4-EC7; G4-EC8
Por meio do Fundo Socioambiental 
CAiXA (FSA), a instituição apoia 
financeiramente, em parceria com 
órgãos públicos e entidades privadas, 
projetos de caráter social e ambien-
tal voltados para o desenvolvimento 
integrado. o Fundo efetua aplicações 
não reembolsáveis ou parcialmente 
reembolsáveis destinadas a apoiar 
iniciativas que se enquadrem em 
programas e ações da CAiXA e 
que beneficiem prioritariamente as 
populações de baixa renda. As áreas 
prioritárias para financiamento são:

>  saneamento e gestão ambiental

>  geração de trabalho e renda

>  áreas habitacionais de  
interesse social

>  saúde

>  educação

>  esporte e cultura

>  justiça

>  alimentação 

>  desenvolvimento institucional

>  desenvolvimento rural

>  desenvolvimento sustentável

>  ações sociais voltadas à  
população de baixa renda

o FSA conta com orçamento de  
r$ 123,6 milhões, dos quais r$ 48,9 
milhões estão aplicados em 110 
projetos, em desenvolvimento desde 
2011 em diferentes eixos de atuação, 
biomas e regiões brasileiras. Desse 
total, 47% (r$ 22,9 milhões) foram 
comprometidos a partir dos 18 novos 
acordos de cooperação financeira 
firmados pelo FSA CAiXA em 2013. 
Ao longo do desenvolvimento dos 
projetos, a comunidade beneficiada é 
engajada de diversas formas, incluin-
do a tomada de decisão, processos 
formais de queixas, processos de 
consulta ampla à comunidade local, 
comitês, pesquisa de opinião, capaci-
tação, formação e fortalecimento de 
cooperativas, grupos de especialistas 
e participação na execução de algu-
mas etapas, entre outras. G4-So1

Em parceria com o ministério do 
meio Ambiente, por meio do Fundo 
Nacional do meio Ambiente, o FSA 
CAiXA repassa recursos também para 
projetos alinhados à Política Nacio-
nal do meio Ambiente e voltados 
a dois biomas: Cerrado, com foco 
em atividades de agroextrativismo e 
ecoturismo; e Caatinga, com foco em 
eficiência energética, fogões geoa-
groecológicos e Planos de manejo 
Florestal para agricultores familiares e 
produtores dos polos ceramista e ges-
seiro. o modelo econômico proposto 
busca fomentar o desenvolvimento 
sustentável efetivo nessas regiões por 
meio da valorização do saber local, 
da garantia de geração de renda  
sustentável e da manutenção dos 
ativos ambientais. 

r$ 48,9

r$ 22,9

miLHõES ESTão 
APLiCADoS Em 
110 PRoJEToS, EM 
DESENVoLVimENTo 
DESDE 2011.

miLHõES ESTão 
ComPromETiDoS Em 
18 NoVoS ACorDoS 
DE CooPErAção 
FiNANCEirA.
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horizonte Gastronômico: projeto 
da Organização Frente humana de 
Intervenções Organizadas (FhIO), 
apoiado pela CAIXA.

dentre os principais projetos implementados no bioma 
Cerrado por intermédio dessa parceria, destacam-se:

TuriSmo ECoCuLTurAL Com  
BASE ComuNiTáriA No moSAiCo 
SErTão VErEDAS-PEruAçu
Com apoio de r$1.560.444,50 
do FSA CAiXA, o projeto teve o 
objetivo de implementar o Plano de 
Desenvolvimento Territorial com Base 
Conservacionista (DTBC), do mo-
saico Sertão Veredas-Peruaçu, com 
bases de Turismo Ecocultural. Foram 
desenvolvidas capacitações nas 
áreas de empreendedorismo relacio-
nadas a hospedagem e alimentação, 
guiagem de turistas, desenvolvimento 
de roteiros ecoculturais, operadores 
locais de turismo, noções de turismo 
e melhoria da infraestrutura por meio 
da implementação de três pousadas 
comunitárias. mais de 1.000 pes-
soas foram impactadas. 

r$123,6 
 milhões
 É o orçAmENTo Do FuNDo PArA 
APLIcAR EM dIvERSoS PRoJEToS.

EXTrATiViSmo VEGETAL  
SuSTENTáVEL 
Como parte do Plano de Desenvolvi-
mento Territorial com Base Conserva-
cionista, do mosaico Sertão Veredas-
-Peruaçu, o projeto recebeu apoio  
do FSA CAiXA no montante de  
r$ 1.105.297,84 para a capacitação 
das comunidades sobre o uso sustentá-
vel dos frutos do Cerrado; a educa-
ção ambiental, em parceria com as 
associações locais; e o fortalecimento 
da organização comunitária, criando 
condições para a formação de grupos 
de extrativistas e artesãos, entre outras 
ações. Com previsão de finalização 
em 2014, o projeto capacitou  
291 famílias e produziu 7.670 kg 
de raspas de Buriti, totalizando  
r$ 76.266,00 pagos aos produtores.
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PArquES FLuViAiS No  
rio São FrANCiSCo
iniciativa voltada à recuperação, con-
servação e preservação ambiental por 
meio de ações que promovam o uso 
sustentável dos recursos naturais, a me-
lhoria das condições socioambientais e 
o aumento da disponibilidade hídrica 
de boa qualidade na bacia do São 
Francisco – onde vivem 16,14 milhões 
de pessoas, cerca de 8,5% da popu-
lação brasileira. Com um investimento 
total de aproximadamente r$ 12,5 
milhões, o FSA CAiXA apoiará quatro 
iniciativas a serem desenvolvidas nos 
municípios de Pirapora (MG), Januária 
(MG), Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), 
por meio da construção dos Parques 
e de ações de educação ambiental, 
beneficiando 615.498 pessoas. 

outros projetos apoiados pelo fSA 
CAIXA que se destacam são:

iNiCiATiVA CiDADES  
EmErGENTES SuSTENTáVEiS
Em 2013, por meio de uma parceria 
firmada com o Banco interamerica-
no de Desenvolvimento (BiD), o FSA 
CAiXA destinou r$ 4 milhões para a 
implementação da iniciativa Cidades 
Emergentes Sustentáveis em quatro 
cidades brasileiras: João Pessoa (PB), 
Florianópolis (SC), Vitória (ES) e Pal-
mas (To). Juntos, a cAIXA, o BId e as 
prefeituras das cidades, apoiadas por 
um grupo multidisciplinar de especialis-
tas, levantarão indicadores relaciona-
dos ao desenvolvimento urbano para 
a estruturação de um plano de ação 
voltado ao desenvolvimento sustentável 
dos municípios. Até 2015, o objetivo 
é que a iniciativa seja levada a 50 ci-
dades da América Latina e do Caribe, 
beneficiando cerca de 52,8 milhões 
de pessoas. 

GErAção DE rENDA E ENErGiA 
No SEmiáriDo NorDESTiNo
A iniciativa é voltada à geração de 
receita para os condomínios e famí-
lias de baixa renda por meio da ins-
talação de sistemas de microgeração 
eólica e solar em unidades habitacio-
nais do Programa minha Casa minha 
Vida. Com vistas também a incentivar 
o associativismo e o cooperativismo 
entre os participantes, o projeto  
recebeu investimento de r$ 6,2 
milhões e vem beneficiando cerca  
de mil famílias. G4-EC7

rECuPErAção DE NASCENTES
Dez projetos elaborados visam ao 
plantio de 277,9 mil mudas de 
árvores nativas e à recuperação de 
418 hectares (4 milhões de m2) de 
áreas de nascentes nas bacias dos 
rios Paraná, uruguai e Doce (mG), 
na Bacia Litorânea de Pernambuco 
e nas bacias e região central do rio 
Grande do Sul (leia mais na p. 81).

A CAiXA, o BiD e 
as prefeituras das 
cidades escolhidas 
levantarão indicadores 
relacionados ao 
desenvolvimento 
urbano para a 
estruturação de um 
plano de ação voltado 
ao desenvolvimento 
sustentável. 

r$ 12,5 
milhões

r$ 6,2 
milhões

277,9 mil 

É o iNVESTimENTo 
NA CoNSTrução 
DE PArquES FLuViAiS 
Em quATro CiDADES 
PróXimAS à BACiA 
Do São FrANCiSCo.

Foi o VALor iNVESTiDo 
No ProGrAmA 
GErAção DE 
rENDA E ENErGiA 
No SEmiáriDo 
NorDESTiNo.

muDAS DE árVorES 
NATiVAS SErão 
PLANTADAS ViSANDo 
à rECuPErAção 
DE NASCENTES.
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Compras 
sustentáveis

Com uma rede de 12.129 fornece-
dores, em 2013 a CAiXA cadastrou 
nesse rol 2.938 novas empresas 
– 24,22% desse total. A forma 
de seleção desses fornecedores é 
definida pela Lei Geral de Licitações 
nº 8.666/93, que regula licitações e 
contratos feitos por empresas públi-
cas; já a priorização na escolha dos 
fornecedores segue as diretrizes da 
Lei Complementar nº 123/2006, 
que estabelece o favorecimento de 
microempresas e empresas de peque-
no porte como forma de estimular a 
economia dos municípios por meio da 
geração de emprego e do recolhimen-
to local de impostos Sobre Serviços 
de qualquer Natureza (iSSqN).

Em relação à contratação de mão 
de obra local pelos fornecedores da 
CAiXA, a decisão cabe à empresa 
contratante. Pela natureza civil dos 
contratos e por questões legais, não 
pode haver interferência por parte da 
administração pública nas questões 
trabalhistas das empresas contrata-
das. G4-EC9

Como forma de gerenciar os impactos 
de seus negócios, a CAiXA estende 
sua atenção a aspectos socioambien-
tais também a toda a sua cadeia 
de fornecimento. Além de questões 
econômico-financeiras, os contratos 
que a CAiXA faz com seus fornecedo-
res incluem cláusulas relacionadas à 
ética, à responsabilidade social e am-
biental e aos direitos humanos, como 
o repúdio ao emprego de trabalho 
infantil ou em condições degradantes 
ou análogas à escravidão e à utiliza-
ção de práticas discriminatórias em 
razão de crença religiosa, raça, cor, 
sexo, orientação sexual, partido polí-
tico, classe social ou nacionalidade. 
o fornecedor que descumprir obriga-
ções contratuais de qualquer natureza 
fica sujeito a penalidades que variam 
da advertência ao impedimento de 
participar de novas licitações realiza-
das pela união.   
G4-Hr4; Hr5; G4-Hr6; G4-Hr10

o mesmo cuidado existe na escolha 
de suprimentos que atenderão às 
necessidades da empresa, traduzido 
por diretrizes como a exigência do 
Selo Procel. Esse selo estabelece os 
melhores níveis de consumo para 
equipamentos elétricos; a exigência 
da certificação inmetro, como refe-
rência de qualidade e segurança em 
purificadores de água, bebedouros e 
fragmentadoras de papel; a realiza-
ção de logística reversa de material 
de consumo como cartuchos de toner, 
papel, plástico e similares; a utiliza-
ção de madeira oriunda de manejo 
florestal na confecção de pallets; e 
a doação de papel fragmentado e 
materiais considerados sem utilização 
para associações ou cooperativas de 
catadores de resíduos recicláveis.

A política interna da CAiXA que 
define critérios de sustentabilidade e 
responsabilidade socioambiental para 
aquisição de suprimentos especifica 
ainda a exigência, por suas diversas 
unidades, de uso de lâmpadas LED; 
sistema de ar-condicionado com gás 
refrigerante ecológico; utilização 
de elevadores com antecipação de 
chamada; uso de painéis fotovoltaicos 
para geração de energia; e adoção 
de sistemas para reaproveitamento de 
água da chuva, entre outros.

CADeIA De foRneCIMento

A política interna da CAiXA define diretrizes e princípios 
de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, 
bem como o engajamento de seus fornecedores, mantendo 
diálogo e interação contínua a fim de promover a adoção 
de práticas sustentáveis por toda a cadeia de fornecimento. 
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Valores contratados junto a fornecedores* em 2013   G4-EC9

região Valor (r$ milhões) % valor

Norte 165,51 1,37

Nordeste 943,91 7,84

Centro-oeste 8.878,61 73,76

Sudeste 1.286,05 10,68

Sul 763,28 6,34

Total 12.037,36 100
 
* Em conformidade com a Lei Federal 7.102/83 e Portaria 3.233/12-DPF, os serviços de vigilância são serviços 
contínuos e imprescindíveis para as atividades das unidades. Por isso, todas as unidades da rede são considera-
das unidades operacionais importantes. G4-EC9; G4-12

fornecedores nacionais, por tipo e região  G4-12

região Pessoa Jurídica Pessoa Física

Norte 431 218

Nordeste 1.500  587

Centro-oeste 1.364 311

Sudeste 3.251 1.080

Sul 2.912  445

Agência Paulista: um dos mais 
de 23 mil caixas eletrônicos 
instalados pelo País.
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221
milhões 
DE rEAiS: Foi o ToTAL iNVESTiDo 
Em PATroCíNioS Ao ESPorTE.

82
milhões 
DE rEAiS ForAm iNVESTiDoS Em CuLTurA.

A CAiXA acredita e investe no fomen-
to ao esporte e na difusão da cultura 
como formas de incentivar a promo-
ção da cidadania. um dos mais tra-
dicionais patrocinadores do esporte e 
de manifestações artístico-culturais no 
Brasil, em 2013 a CAiXA investiu  
r$ 303 milhões no patrocínio a pro-
jetos em ambas as áreas, pouco mais 
do que o dobro do montante destina-
do ao mesmo fim em 2012, quando 
foram investidos r$ 110 milhões. 

Como empresa pública, todos os pa-
trocínios concedidos pela CAiXA são 
submetidos à análise e aprovação da 
Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da república. Em 2013, 
não houve nenhum caso de não 
conformidade, por parte da CAiXA, 
relacionado a regulamentos e códigos 
voluntários referentes aos patrocínios.

APoio à CuLTurA
Em 2013, a CAiXA patrocinou pro-
jetos culturais selecionados por meio 
dos programas desenvolvidos pela 
empresa: Programa de ocupação dos 
Espaços da CAiXA Cultural; Programa 
CAiXA de Apoio a Festivais de Teatro 
e Dança; Programa CAiXA de Apoio 
ao Artesanato Brasileiro; e Programa 
CAiXA de Apoio ao Patrimônio Cultu-
ral Brasileiro. o valor investido pela 
CAiXA no exercício, para a viabiliza-
ção dos projetos selecionados a partir 
desse escopo, foi de r$ 82 milhões, 
montante 64% maior do que os  
r$ 50 milhões destinados em 2012 
para o mesmo fim. 

Entre as iniciativas apoiadas em 
2013 estão 384 eventos a serem 
realizados nos espaços da CAiXA 
Cultural, selecionados dentre as 
3.109 iniciativas inscritas. A partir 
do investimento de cerca de r$ 33 
milhões, foram viabilizados, entre 
outros, projetos como o 10º Festival 
internacional de Cinema Feminino, 
a mostra de Arte Contemporânea 
em Literatura infantil e o espetáculo 
musical Ernesto Nazareth – 150 Anos 
de música Popular Brasileira. 

No escopo do Programa CAiXA de 
Apoio a Festivais de Teatro e Dança, 
28 festivais de teatro e 19 de dança 
foram selecionados em 2013, a partir 
de 404 iniciativas inscritas. Desse 
total, 42 festivais foram realizados, 
recebendo um investimento da ordem 
de r$ 3,45 milhões. Como parte do 
Programa CAiXA de Apoio ao Arte-
sanato Brasileiro, r$ 350 mil foram 
investidos no mesmo período, possibi-
litando a realização de 12 projetos. 
Já no âmbito do Programa cAIXA de 
Apoio ao Patrimônio Cultural Brasilei-
ro, o investimento de r$ 1,95 milhão 
possibilitou a destinação de recursos 
a dez museus, incluindo o museu da 
Família Colonial, o museu Histórico 
Abílio Barreto e o museu Sacro S. 
José de Ribamar.

patrocínios culturais 
e esportivos
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um piano pelas  
águas amazônicas

Entre as iniciativas culturais 
apoiadas pela CAiXA em 2013, 
um dos destaques foi o projeto que 
levou o pianista Arthur moreira 
Lima a 21 cidades nos Estados 
de Amazonas, roraima e Pará. 
o espetáculo “um piano pelas 
águas amazônicas“ viajou a bordo 
de um “caminhão-teatro“, que 
não apenas transportou o piano 
de cauda, o som amplificado 
independente, a iluminação, o 
telão e o camarim do artista, 
mas também o próprio palco – 
montado a partir da conversão do 
baú do veículo, transformando-se 
em 45 m2 de área de cena.

Por meio da iniciativa, o pianista 
levou música de concerto a 
cidades e públicos normalmente 
distantes desse universo cultural. 
Com 1h30min de duração, a 
apresentação mescla de música 
erudita a clássicos da mPB, 
incluindo Bach, Beethoven, 
Chopin, mozart, Villa-Lobos, 
Pixinguinha, Ernesto Nazareth, 
Luiz Gonzaga e Astor Piazzolla. 

FomENTo Ao ESPorTE
os investimentos da CAiXA no espor-
te visam tanto propiciar aos atletas 
brasileiros condições adequadas de 
treinamento quanto promover a edu-
cação e a inclusão social de crianças 
e adolescentes. Em 2013, a CAiXA 
investiu r$ 221 milhões para alcan-
çar esses objetivos. 

Em apoio ao Plano Brasil medalhas, 
lançado em setembro de 2012 pelo 
Governo Federal, a CAiXA firmou 
contratos de patrocínio com as 
Confederações Brasileiras de Atletis-
mo (BCAt), Ginástica (CBG) e Lutas 
Associadas (CBLA) para o período 
2013-2016. Como patrocinadora 
oficial dessas Confederações, a  
CAiXA destinou, em 2013, cerca 
de r$ 30 milhões no apoio a esses 
esportes e a seus atletas. Também 
recebeu patrocínio a Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC), com um 
contrato de r$ 17 milhões para os 
próximos quatro anos. 

Corridas de rua e projetos sociais 
voltados ao desenvolvimento do atle-
tismo, como o Circuito de Corridas da 
CAiXA, o Circuito CAiXA de marato-
ninhas, a maratona internacional de 
São Paulo e a meia maratona interna-
cional de Brasília, entre diversos outros 
eventos, receberam investimentos da 
ordem de r$ 48 milhões no período. 
Já para o apoio ao futebol, a cAIXA 
destinou cerca de r$ 110 milhões ao 
longo do período, com destaque ao 
patrocínio do 1º Campeonato Brasilei-
ro de Futebol Feminino. 

Ação ENGAJAdA
Em meio às iniciativas patrocina-
das pela CAiXA, diversos projetos 
promovem a inclusão social e abrem 
as portas para novos talentos do 
esporte. Entre os destaques de 2013 
estão o Programa Centros de Exce-
lência cAIXA – Jovens Promessas de 
Ginástica, que selecionou cerca de 
3,6 mil crianças, com idades entre  
5 e 9 anos e potencial para, no futu-
ro, integrar a Seleção Brasileira. Em 
2013, a CAiXA também inovou por 
meio do projeto Experimentando Dife-
renças. iniciado em 2013, abrangeu 
dez capitais brasileiras até fevereiro 
do ano seguinte, com o objetivo de 
formar público expectador para a 
Paraolimpíada de 2016, que aconte-
cerá no Brasil. Atividades esportivas 
como o chute a gol, realizado com os 
olhos vendados e utilizando a bola 
sonora, e corrida e jogos de basquete 
em cadeira de rodas permitiram às 
pessoas experimentar as sensações 
vivenciadas pelos atletas nos esportes 
paraolímpicos. 
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deSempenho  
eConômiCo-finAnCeiro
A CAiXA manteve a trajetória de 
crescimento, com elevação no 
patrimônio, no lucro, no resultado 
operacional e na base de clientes.
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As contas-correntes ativas somaram 
25,5 milhões em 2013, das quais 
23,5 milhões eram de pessoas físicas 
e 2 milhões de pessoas jurídicas.

No Brasil, o ano de 2013 foi mar-
cado pela melhora na atividade 
econômica, com um crescimento de 
2,3% do PiB, perante 1% em 2012. 
A agropecuária foi um dos destaques 
positivos, em termos de oferta, com 
uma expansão de 7% no exercício. 
Ao considerar a demanda, ressalta-
-se a dinâmica da formação bruta 
de capital fixo de 6,3%. Em relação 
ao mercado de trabalho, a taxa de 
desemprego alcançou o menor índice 
da série histórica, mas o rendimento 
real passou a crescer de maneira 
menos acelerada. 

o desenvolvimento do crédito mos-
trou-se mais moderado em 2013 do 
que em períodos anteriores, especial-
mente no que diz respeito ao crédito 
livre, ainda que o crédito direcionado 
tenha registrado avanço praticamente 
ao longo de todo o exercício. Já o 
crédito concedido por instituições pú-
blicas mostrou crescimento superior ao 
registrado pelas instituições privadas 
no período. os destaques, ao longo 
de 2013, foram os financiamentos 
imobiliários, o crédito rural e os finan-
ciamentos com recursos do BNDES. 

Em relação à dinâmica de preços, 
reajustes nos alimentos e as altas 
na gasolina e no diesel exerceram 
pressão sobre o índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (iPCA), 
que em 2013 registrou variação acu-
mulada de 5,91%, patamar superior 
aos 5,85% verificados em 2012. Na 

busca por mecanismos de combate à 
inflação, o Comitê de Política mone-
tária (Copom) deu início em abril a 
um ciclo de ajustes na taxa básica 
de juros. Como consequência, a taxa 
Selic subiu de 7,25% para 10%, ao 
final de 2013.

Já o déficit em transações correntes 
continuou em expansão, embora de 
forma mais contida ao final do ano, 
o que proporcionou a manutenção 
da trajetória de queda do saldo do 
balanço de pagamentos. o resultado 
da conta-corrente foi consequência 
do comércio exterior brasileiro e do 
aumento do déficit na conta de servi-
ços e rendas. A balança comercial foi 
influenciada pela redução das expor-
tações, principalmente de petróleo, 
e pelo aumento das importações. o 
investimento estrangeiro direto (iED) 
continuou como principal fonte de 
financiamento do déficit em transações 
correntes. mesmo assim, sua participa-
ção foi reduzida, enquanto as entradas 
de investimento estrangeiro em carteira 
aumentaram. No câmbio, verificou-se 
maior volatilidade no segundo semes-
tre do ano, com os investidores atentos 
ao início da redução do programa de 
estímulos monetários, instituído pelo 
Federal reserve (FED) nos EuA. Porém, 
o fato de o FED passar a reduzir os 
estímulos de forma gradual, a partir 
de janeiro de 2014, aliada à atuação 
regular do Banco Central no mercado, 
tornou as variações na taxa de câmbio 
mais moderadas.
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No mercado internacional, 2013 foi 
um ano de expansão moderada em 
importantes economias mundiais e 
expressiva redução dos fatores de 
risco. os Estados unidos se destaca-
ram por apresentarem um desempe-
nho econômico superior ao esperado, 
pautado em melhoras no mercado de 
trabalho e no setor imobiliário. impas-
ses políticos que levaram à adoção 
de uma política fiscal contracionista 
durante 2013 foram resolvidos, ao 
menos temporariamente, e a perspec-
tiva é de uma política fiscal menos 
restritiva em 2014. Em relação aos 
países da zona do Euro, observou-se 
certa expansão econômica, porém de 
forma ainda heterogênea. As taxas 
de desemprego seguem elevadas e os 
riscos de instabilidade fiscal e finan-
ceira se mostram como fatores de in-
certeza, embora tenham diminuído de 
forma expressiva os riscos de ruptura 
no continente. A China se manteve 
em suave desaceleração em relação 
ao crescimento apresentado nos anos 
anteriores, com estimativas de que 
a expansão do PiB siga em torno da 
meta estabelecida pelo governo, de 
7,5% ao ano.

principais números (r$ milhões)   G4-EC1
 

resultado¹ 2012 2013

resultados de intermediação financeira 16.885 19.205

operações de crédito 34.391 46.494

Provisão para devedores duvidosos (7.680) (9.191)

resultado com TVm e derivativos 17.850 19.708

Despesas com captação (29.962) (34.862)

Despesas com empregados e repasses (6.556) (9.092)

receita de prestação de serviços² 14.281 16.352

Despesas administrativas (22.095) (25.555)

Despesa de pessoal (13.520) (15.928)

outras despesas administrativas (8.576) (9.626)

outras despesas/receitas operacionais (2.874) (2.703)

resultado operacional 4.325 5.195

Tributos sobre resultados 2.375 2.611

Lucro líquido 5.640 6.723
 
 
obs.: os valores referentes ao exercício de 2012, apresentados para fins de comparação, foram ajustados em 
função da mudança do critério de contabilização dos benefícios a empregados, nos termos descritos pelo CPC 33 
(r1) – Benefícios a Empregados. ¹ Considera o resultado ajustado de 2012. ² inclui as rendas de Tarifas Bancárias.

prestação de contas – guidance de 2013 

indicador (%) meta 2013 realizado 2013 Avaliação

De Negócios

Ativo total (evolução dos saldos) 22% - 27% 22,1%         

Crédito total (evolução do saldo) 32% - 40% 36,8%

Crédito total (share) 17% - 19% 18%

De resultado

roE (retorno sobre PL médio) 23% a 25% 26,2%

Basileia 14% - 16% 15,1%
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uS$ 6,4 
bilhões 
É quANTo VALE A mArCA CAiXA.

rESuLTADoS 
Em meio a esse cenário econômico, 
em 2013 a CAiXA conquistou o quinto 
lugar no ranking das marcas mais  
valiosas do Brasil, que aumentou 
88,2% no período, chegando a  
uS$ 6,4 bilhões, fazendo da institui-
ção a terceira empresa estatal mais 
valiosa do País. o Banco encerrou o 
ano com um patrimônio líquido de 
r$ 27,4 bilhões, valor 13,8% superior 
ao registrado em 2012. o lucro líqui-
do no período foi de r$ 6,7 bilhões, 
19,2% acima do resultado do exercí-
cio anterior – levada em consideração 
a mudança no tratamento contábil do 
saldo de contas-correntes encerradas 
por irregularidades cadastrais relativas 
a cPF e cNPJ. Sem considerar esse 
ajuste, o crescimento do resultado 
líquido teria sido superior ao de 2012 
em 10,8%. o resultado operacional 
do período totalizou r$ 5,2 bilhões, 
um incremento de 20,1% em relação 
ao ano anterior. 

o retorno sobre o patrimônio líqui-
do médio no período foi de 26,2%. 
Contribuiu para esse crescimento, de 
forma especial, o aumento de 35,2% 
das receitas financeiras de crédito – 
em função do crescimento de 36,8% 
da carteira, da elevação de 14,5% 
das receitas de prestação de serviços 
e do incremento de 10,4% do resul-
tado da carteira de Títulos e Valores 
mobiliários (TVm) e derivativos. o 
esforço da CAiXA em relação à me-
lhoria na gestão de custos, processos 
e produtividade, bem como o início 
da consolidação dos investimentos 
realizados em infraestrutura tecnoló-
gica e em novas unidades, também 
influenciou esse resultado. 

Ao longo de 2013, a CAiXA injetou 
mais de r$ 635 bilhões na economia 
brasileira por meio da distribuição de 
benefícios sociais, contratações de 
crédito e remuneração de pessoal, 
entre outros. mais r$ 4,2 bilhões, arre-
cadados pelas loterias federais, foram 
repassados à sociedade para custear 
projetos nas áreas de educação, segu-
ridade, cultura, esportes e segurança.

o número de contas-correntes ativas, 
ao final do período, foi de 25,5 
milhões, sendo 23,5 milhões de pes-
soas físicas e 2 milhões de pessoas 
jurídicas. 

rECEiTAS DE PrESTAção 
DE SErViçoS E rENDAS DE 
TAriFAS BANCáriAS
Em 2013, as receitas de prestação de 
serviços, somadas às rendas de tarifas 
bancárias, somaram r$ 16,4 bilhões, 
acréscimo de 14,5% em relação a 
2012. o resultado foi influenciado 
principalmente pelo aumento das 
receitas de tarifas bancárias, dos 
serviços relacionados a cartões de 
crédito e débito e dos serviços de ad-
ministração de fundos de investimento. 
Ao final do 4º trimestre, as receitas 
chegaram a r$ 4,3 bilhões, avanço 
de 13,8% em relação ao ano anterior.

A CAiXA conquistou 6,4 milhões de 
novos clientes no período, ampliando 
essa base para mais de 71,7 milhões de 
clientes e o número de contas-correntes 
e de poupança para mais de 74,7 
milhões, variação de 9,9% e 11,2%, 
respectivamente, em comparação ao 
ano anterior.

As principais fontes de receitas no 
segmento foram os serviços prestados 
ao Governo Federal, as tarifas relati-
vas à manutenção de contas e cartões 
de clientes, os convênios de cobrança 
e arrecadação, a administração de 
fundos de investimento e as tarifas 
relacionadas a operações de crédito.

2012 2013

Quantidade de contas (milhões)

PF
CAiXA Fácil
PJ

10,4

13,1

2,0

9,8

11,2

1,6
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DESPESAS ADmiNiSTrATiVAS 
As despesas administrativas mostraram 
um incremento de 15,7% em comparação 
com 2012, totalizando r$ 25,5 bilhões 
em 2013. o resultado espelha a expan-
são da rede de atendimento e o conse-
quente aumento do número de emprega-
dos contratados pela CAiXA no período. 
Nos últimos 12 meses, foram inauguradas 
421 novas agências e 62 Postos de Aten-
dimento (leia mais na p. 6). 

Já o quadro de pessoal evoluiu 5,7%, 
passando de 92,9 mil para 98,2 mil 
pessoas e elevando as despesas com 
pessoal – que representaram 62,3% 
das despesas administrativas no perío-
do – para r$ 15,9 bilhões, diante dos 
r$ 13,5 bilhões registrados em dezem-
bro de 2012, uma variação de 17,8%. 

igualmente influenciadas pela ampliação 
dos canais de atendimento, as demais 
despesas administrativas somaram  
r$ 9,6 bilhões, elevação de 12,3% em 
comparação ao exercício anterior. G4-23

EFiCiêNCiA oPErACioNAL
o índice de eficiência operacional da 
CAiXA, acumulado nos últimos 12 me-
ses, foi de 60,3%. o resultado reflete 
as metas definidas pela instituição na 
busca por promover a eficiência na 
gestão de seus recursos. Em 2013, 
com a implantação de um Comitê 
Estatutário de Eficiência operacional, 
a CAiXA promoveu ações voltadas à 
cultura de racionalização dos gastos, 
à revisão e melhoria dos processos 
internos, ao aumento de produtivida-
de e à ampliação do relacionamento 
com os clientes. Somadas, essas 
ações possibilitaram uma economia 
e uma ampliação das receitas dos 
negócios da ordem de r$ 1 bilhão.

ENDiViDAmENTo
Ao final de 2013, o índice de endi-
vidamento do setor público com a 
CAiXA era de 24,7%, uma retração 
de 4,3% em 12 meses. Segundo a 
resolução CmN nº 2.827/2001, as 
operações de crédito de uma institui-
ção financeira com órgãos e institui-
ções públicas estão limitadas a 45% 
de seu patrimônio de referência.

TíTuLoS E VALorES moBiLiárioS
A carteira de Títulos e Valores mo-
biliários (TVm) da CAiXA encerrou 
2013 com r$ 163,3 bilhões, repre-
sentando crescimento de 17,5% em 
relação ao ano anterior. Em que pese 
o foco estratégico nas operações de 
crédito, a participação da carteira 
de TVm em relação ao ativo total 
se manteve no mesmo patamar de 
2012, 19,0%, garantindo a manuten-
ção de uma tesouraria robusta e nível 
adequado de liquidez.

Títulos e valores mobiliários 
(R$ milhões)

Para negociação
Disponíveis para venda
mantidos até o vencimento
instrumentos financeiros derivativos

75.545

138.964 163.288

17.067 17.561

46.271 46.725

Dez./2012 Dez./2013

98.742

26082

Índice de eficiência operacional

58,9%

2011

61,2%

2012

60,3%

2013

Endividamento do setor público

2012 2013

39,5

56,3

71,4

24,7
2931

2011

Patrimônio de referência (r$ bilhões)
Endividamento do setor público (%)
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os depósitos a prazo 
totalizaram r$ 113,5 
bilhões em 2013, 
elevação de 17,6% 
em comparação a 
2012. Desse valor,  
r$ 69,2 bilhões  
foram provenientes  
de recursos do CDB.

CAPTAção DE rECurSoS 
Ao fechamento do último trimestre 
de 2013, as captações apresenta-
ram saldo de r$ 561,1 bilhões. os 
depósitos e letras tiveram um aumento 
de 19,9% em relação a dezembro de 
2012, totalizando r$ 438,3 bilhões, 
com captação líquida total de  
r$ 49,1 bilhões. 

mantendo sua liderança no mercado 
brasileiro de cadernetas de poupan-
ça, com 35,1% de participação, a 
CAiXA registrou o crescimento de 
18,9% dessa carteira, que encerrou 
2013 com 51,9 milhões de caderne-
tas de poupança e um saldo de  
r$ 209,6 bilhões. A captação líquida 
da poupança da CAiXA alcançou  
r$ 23 bilhões no ano, 47,6% supe-
rior em relação ao ano anterior.

Ao longo de 2013, houve uma estabi-
lidade do saldo de depósitos à vista, 
com o comportamento sazonal no 
último trimestre do ano não se repe-
tindo no segmento de pessoa jurídica. 
os depósitos à vista totalizaram 25,2 
bilhões, dos quais r$ 14,9 bilhões 
foram provenientes de clientes PJ e  
r$ 10,3 bilhões de PF, o que represen-
ta 14,0% de participação no mercado. 

Saldos das captações (r$ milhões) 

 Dez./2012 Dez./2013 Variação (%)

Depósitos 319.780 360.770 12,8

à vista 27.386 25.171 -8,1

Poupança 176.299 209.574 18,9

A prazo 96.535 113.516 17,6

outros 19.561 12.509 -36,1

Letras 45.877 77.491 68,9

Captação internacional 3.127 6.332 102,5

Captações no mercado aberto 93.909 116.490 24

Total 462.692 561.082 21,3

Em relação aos depósitos a prazo, 
houve crescimento de 17,6% em 
relação ao ano anterior, somando 
r$ 113,5 bilhões em dezembro. Em 
2013, a captação líquida totalizou 
r$ 9,9 bilhões. os recursos em CDB 
representaram 60,9% dos depósitos a 
prazo, com r$ 69,2 bilhões, um au-
mento de 17,3% em relação a 2012.

o saldo das letras teve crescimento no-
minal de r$ 31,6 bilhões em 12 meses, 
encerrando 2013 com r$ 77,5 bilhões, 
com aumento de 68,9%, impulsionado 
pelas letras de crédito imobiliário e hi-
potecária, que apresentaram evolução 
de 90,0% e atingiram r$ 51,7 bilhões. 
As letras financeiras fecharam 2013 
com saldo de r$ 23,4 bilhões, com alta 
de 32,8% em 12 meses, enquanto as 
letras agrícolas apresentaram cresci-
mento de 129,6%, atingindo saldo de 
r$ 2,4 bilhões em dezembro de 2013.

As emissões e empréstimos internacio-
nais também tiveram incremento em 
2013, como parte da estratégia da 
CAiXA para diversificar suas fontes de 
obtenção de recursos e ampliar seus 
prazos de captação. o volume líquido 
captado por meio dessas operações 
alcançou r$ 5,1 bilhões. o saldo 
total da carteira, de r$ 9,6 bilhões, 
representa uma variação de 202% em 
relação ao ano anterior. 
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CArTõES
Em 2013, a base de cartões de crédi-
to da CAiXA alcançou um crescimento 
de 32,2%, evoluindo de 8,7 milhões 
para 11,5 milhões de unidades. Por 
meio deles, 275,7 milhões de transa-
ções foram realizadas, movimentando 
r$ 31,3 bilhões – com uma média de 
r$ 113,64 por transação.

os cartões de débito, no mesmo 
período, geraram 799,5 milhões de 
transações, 34,3% a mais do que 
em 2012. No total, essas operações 
movimentaram r$ 49,8 bilhões, com 
um valor médio de r$ 62,28 por 
transação. os cartões da bandeira 
Elo, criados a partir de uma parceria 
entre a CAiXA, o Banco do Brasil e o 
Bradesco, correspondiam a 16% dos 
cartões de débito da instituição em 
dezembro de 2013. Totalizando uma 
base de 12,8 milhões em 2013, apre-
sentaram uma evolução de 108% nos 
últimos 12 meses.

SErViçoS BANCárioS
Ao longo de 2013, a CAiXA registrou 
6,5 bilhões de transações bancárias, 
volume 15,4% maior do que no ano 
anterior. Somente o internet Ban-
king CAiXA registrou 1,2 bilhão de 
transações, entre consultas a saldo, 
extratos, pagamentos de contas e 
operações de transferência. 

Por meio da parceria com o Grupo 
Caixa Seguros, a instituição dispo-
nibiliza produtos como seguros de 
vida, residenciais e automobilísticos, 
capitalização, previdência privada 
e consórcios, que movimentaram 
recursos da ordem de r$ 3,6 bilhões 
em 2013, 13,9% superior ao volume 
transacionado em 2012. Esses pro-
dutos renderam r$ 222,3 milhões em 
tarifas de balcão em 2013.

oPErAçõES DE CrÉDiTo 
A carteira de crédito ampliada da 
CAiXA totalizou um saldo de  
r$ 494,2 bilhões, incremento de 
36,8% em 12 meses. Em 2013, 
a contratação de crédito acumula-
da atingiu 406,9 bilhões, volume 
29,8% superior ao de 2012. o des-
taque ficou por conta das operações 
de crédito habitacional, que alcan-
çaram o valor recorde de r$ 134,9 
bilhões no exercício, registrando 
uma evolução de 26,4% em compa-
ração a 2012 e mantendo a CAiXA 
na liderança desse mercado, com 
68,5% de participação e um saldo 
de r$ 270,4 bilhões – 31,4% supe-
rior ao de dezembro de 2012.

o saldo do crédito comercial, no 
período, somou r$ 171,8 bilhões, 
um acréscimo de 41,4% nos últimos 
12 meses. No segmento pessoa 
jurídica, o saldo foi de r$ 90,8 bi-
lhões e no de pessoa física, r$ 80,9 
bilhões, com variação positiva de 
37,8% e 45,7%, respectivamente. 

Já a carteira de saneamento e 
infraestrutura registrou um cresci-
mento de 55,2%, com um saldo de 
r$ 37,1 bilhões, representando o 

segmento com maior crescimento no 
período, correspondendo a 7,5% do 
crédito total. As operações relaciona-
das ao agronegócio somaram  
r$ 2 bilhões. Apenas no quarto 
trimestre de 2013, o crescimento  
foi de 124,8%.

As operações com pessoas físicas 
encerraram ao ano com créditos 
da ordem de r$ 343,9 bilhões, 
incremento de 45,7% em relação ao 
período anterior – com destaque para 
o crédito imobiliário, com um total de 
r$ 261,6 bilhões, e o crédito consig-
nado, que apresentou crescimento de 
37,4% no período. Já a carteira desti-
nada às pessoas jurídicas apresentou 
saldo de r$ 137,3 bilhões, aumento 
de 39,2% em 12 meses. 

Em 2013, a CAiXA concedeu  
r$ 406,9 bilhões em créditos, valor 
29,8% superior ao do ano anterior. 
As contratações comerciais totaliza-
ram r$ 240,4 bilhões, aumento de 
33,3% em comparação a 2012. As 
operações com pessoas físicas foram 
da ordem de r$ 129,4 bilhões, 
enquanto com as pessoas jurídicas 
somaram r$ 111 bilhões, aumento 
respectivo de 32,2% e 34,6%.

Crédito – evolução da contratação
(R$ bilhões)

2011

221,6

2012

313,5

2013

406,9
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FuNDoS DE iNVESTimENTo 
E CArTEirAS ADmiNiSTrADAS
No fim de 2013, a CAiXA respondia 
pela administração de fundos de 
investimento e carteiras, incluindo o 
Fi de FiC, no valor total de r$ 459,6 
bilhões, representando elevação de 
30,2% sobre o total do ano ante-
rior. Com o resultado, a instituição 
respondia, em dezembro de 2013, 
pela administração de 8,7% dos 
ativos dos fundos do mercado, de 
acordo com dados da Associação 
Brasileira das Entidades dos merca-
dos Financeiros e de Capitais (Anbi-
ma), registrando um crescimento de 
1,2 ponto percentual no período e 
ocupando a quarta posição entre os 
gestores de recursos no Brasil. 

Nesse período, os fundos de rede 
e exclusivos totalizaram r$ 202,4 
bilhões, alta de 30,2% em relação a 
2012. o resultado foi impulsionado 
pelos fundos exclusivos, que varia-
ram 63% em 12 meses, alcançando 
r$ 109,4 bilhões. 

Já os fundos de renda fixa encerra-
ram o ano com uma evolução de 
33,3% e um saldo de r$ 178,4 
bilhões, respondendo por 88,2% dos 
fundos de investimento. os fundos de 
renda variável, por sua vez, apresen-
taram crescimento de 10,6%, totali-
zando r$ 23,9 bilhões em 2013. 

ATiVoS ADmiNiSTrADoS
os ativos totais administrados pela 
CAiXA alcançaram r$ 1,5 trilhão em 
2013. Desse montante, r$ 858,3 
bilhões foram de ativos próprios, con-
solidando um crescimento de 22,1% 
em relação ao ano anterior. As 
operações de crédito, com um saldo 
total de r$ 494,2 bilhões, representa-
vam 57,6% desse total, e os títulos e 
valores mobiliários, somando  
r$ 163,3 bilhões, correspondiam a 
19% dos ativos. 

Em meio aos r$ 664,3 bilhões em 
ativos de terceiros, tiveram destaque 
os recursos do FGTS, com um total 
de r$ 365,2 bilhões, e os fundos de 
investimento, com saldo de r$ 227 
bilhões, crescendo 12,3% e 30,9%, 
respectivamente, em relação ao resul-
tado de 2012. 

Composição dos ativos administrados
(R$ milhões)

Ativos próprios
outros ativos
Fundos de investimentos
FGTS

703,2

858,3

556,9

664,3

173,4
227,0

325,3 365,2

2012 2013

1.284,7 1.500

PriNCiPAiS iNDiCADorES
A solidez da instituição é demons-
trada pelo índice de Basileia, que, 
ao fim do período, foi de 15,1%, 
aumento de 2,1 pontos percentuais 
em comparação a 2012, comprovan-
do que a CAiXA dispõe de liquidez 
e cobertura para dar continuidade à 
expansão de sua carteira de negó-
cios. No final de 2013, o patrimônio 
de referência e os ativos ponderados 
pelo risco (rWA) totalizaram r$ 71,4 
bilhões e r$ 472,1 bilhões, respecti-
vamente. Portanto, o índice de Basi-
leia está acima do mínimo exigido de 
11,0%.

o resultado bruto das operações de 
intermediação financeira realizadas 
pela instituição em 2013 foi de  
r$ 19,2 bilhões, representando um 
incremento de 13,7% em relação 
ao exercício anterior, impulsionado, 
principalmente, pelas receitas das 
operações de crédito, que somaram 
r$ 46,5 bilhões, e pelo resultado  
de TVm e derivativos, que totalizou  
r$ 19,7 bilhões. 

As emissões e empréstimos internacio-
nais também tiveram incremento em 
2013, como parte da estratégia da 
CAiXA para diversificar suas fontes 
de obtenção de recursos e ampliar 
seus prazos de captação. o volume 
líquido captado por meio dessas 
operações alcançou r$ 5,1 bilhões. 
o saldo total da carteira, de r$ 9,6 
bilhões, representa uma variação de 
202% em relação ao ano anterior. 
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reSponSABiLidAde  
SoCioAmBientAL
A CAiXA instituiu o Comitê rSA para 
implantar, executar e acompanhar 
os projetos alinhados à política e 
aos negócios de sustentabilidade.
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neSte
CApÍtuLo

Sustentabilidade dos negócios 
Engajamento
redução dos impactos da operação

Melhores práticas: o PAC Favela 
Condomínio Poesi, no Rio de Janeiro, 
é um dos exemplos de iniciativa 
apoiada pela CAIXA.

Além de adotar procedimentos com 
vista à conservação dos recursos 
naturais, a CAiXA apoia uma série 
de iniciativas de organizações não 
governamentais, diversas instâncias 
de governo, órgãos públicos, empre-
sas privadas e comunidades na busca 
por um mundo mais sustentável, em 
que desenvolvimento e preservação 
do meio ambiente caminhem  
lado a lado.

Em 8 de outubro de 2013, o Con-
selho Diretor da CAiXA aprovou a 
criação do Comitê de Sustentabilida-
de e responsabilidade Socioambien-
tal (Comitê rSA), em substituição ao 
antigo Comitê de responsabilidade 
Social Empresarial, em um claro 
alinhamento ao mercado. o novo 
Comitê tem a missão de garantir a 
interlocução entre as diversas áreas 
da CAiXA na implantação, execução 
e acompanhamento de projetos ali-
nhados à política e aos negócios de 
sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental do Banco.

A execução da maioria dos projetos 
está a cargo da Gerência Nacional 
de Sustentabilidade e responsabi-
lidade Socioambiental (GErSA), 
com o apoio da Vice-Presidência de 
operações Corporativas, à qual está 
diretamente vinculada.

Três prêmios reconheceram, em 
2013, a atuação da CAiXA em 
relação à sustentabilidade. o Banco 
foi um dos três finalistas do Prêmio 
“Finanças Sustentáveis”, do Financial 
Times and international Finance Cor-
poration Sustainable Awards 2013, 
na categoria Banco Sustentável do 
Ano – América Latina, 2013. No 
Brasil, mereceu o título “marketing 
Best Sustentabilidade” por causa do 
Programa CAiXA melhores Práticas 
em Gestão Local, destinado a des-
tacar ações locais pela melhoria da 
qualidade de vida. Também foi uma 
das 20 instituições brasileiras com a 
melhor pontuação no “Prêmio Época 
Empresa Verde”, promovido pela 
revista Época.
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Sustentabilidade 
dos negócios

A CAiXA, alinhada aos princípios 
de responsabilidade socioambiental, 
verifica a conformidade das empre-
sas com que realiza negócios e que 
desempenham atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental. Além disso, 
verifica se as organizações constam 
de listas oficiais de empresas autuadas 
por trabalho escravo. Essas ações já 
foram incluídas em diversos normati-
vos internos de produtos comerciais e 
englobam as unidades de ponta em 
todo o País. 

Com o intuito de fazer uma gestão 
adequada do risco socioambiental das 
operações, a unidade responsável por 
esta atribuição, a GErSA, monitora 
projetos estruturados do tipo Project 
Finance para operações de financia-
mento com valores iguais ou superiores 
a uS$ 10 milhões, além de avaliar o 
desempenho socioambiental de clien-
tes que realizam operações coorporati-
vas superiores a r$ 10 milhões. 

No financiamento de grandes projetos 
a CAiXA, como signatária dos Princí-
pios do Equador (conjunto de exigên-
cias sociais e ambientais definidas pelo 
setor financeiro internacional para a 
concessão de financiamentos a proje-
tos), adota uma série de procedimentos 
para garantir a regularidade socioam-
biental do empreendimento, além da 
aplicação dos padrões socioambientais 
da international Finance Corporation 
(iFC), braço privado do Banco mun-
dial, e das Diretrizes de meio Ambien-
te, Saúde e Segurança (EHS), garantin-
do, assim, a conformidade e a adoção 
das melhores práticas internacionais de 
gestão socioambiental. De acordo com 
esses princípios, as empresas devem 

incorporar quesitos como: respeito aos 
direitos humanos e combate à mão de 
obra infantil, proteção à saúde,  
à diversidade cultural e étnica, e  
adoção de sistemas de segurança e  
saúde ocupacional. 

Nas análises de projetos Project 
Finance (com valores iguais ou 
superiores a uS$ 10 milhões), além 
do atendimento das exigências legais 
nacionais, também são verificados 
padrões de desempenho internacio-
nais preconizados pelos Princípios do 
Equador. Esses projetos são analisa-
dos e categorizados com base nos 
seus potenciais impactos e, depen-
dendo das características, quando há 
necessidade, são realizadas visitas 
técnicas para averiguar informações 
in loco. São analisadas licenças 
ambientais, estudos e relatórios de 
impacto ambiental (EiA/rima), Plano 
Básico Ambiental, Planos de Ação, 
relatórios Socioambientais e demais 
documentos pertinentes para definir o 
grau de impacto do projeto. A análise 
do Banco também considera na 
concessão de crédito se a empresa/
projeto prevê a adoção de iniciativas 
de combate às mudanças climáticas. 
G4-EC2

Já em projetos categorizados como 
de alto risco e com aspectos conside-
rados críticos, como a usina Hidrelé-
trica de Belo monte (PA) e o rodoa-
nel, na cidade de São Paulo (SP), é 
solicitada a contratação de auditoria 
socioambiental independente para 
verificação do atendimento aos Princí-
pios do Equador. Somente após essas 
ações são emitidos pareceres para a 
contratação das operações. 

Por serem de longo prazo, tais pro-
jetos demandam o acompanhamento 
durante todo o ciclo da operação por 
parte da CAiXA. Para tanto, são reali-
zadas visitas técnicas periódicas para 
averiguação da execução dos Planos 
de Ação de atendimento às condi-
cionantes das licenças e atendimento 
aos Princípios do Equador. Todo esse 
rito proporciona maior segurança na 
gestão dos riscos socioambientais 
nas operações de financiamento da 
CAiXA. G4-Hr1

Em 2013, a CAiXA contratou 13 
grandes projetos enquadrados nos 
Princípios do Equador, sete a mais 
do que em 2012. Esses investimentos 
somam mais de r$ 15,2 bilhões (veja 
tabela na p. 77). Todos os contratos 
de investimentos significativos têm 
cláusulas sobre direitos humanos e 
vetam o trabalho análogo ao escra-
vo e o trabalho infantil. A CAiXA é 
também signatária do Pacto Nacional 
pela Erradicação do Trabalho  
Escravo. G4-Hr1; G4-Hr5; G4-Hr6

8+23+54+15
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operações contratadas sob os princípios do equador em 2013
(r$ bilhões)

Setor investimento total Participação da CAiXA

Naval 2.555 500

Logística 10.177 2.401

Saneamento 1.290 1.193

imobiliário 1.234 865

Total 15.256 4.959

   

Categorização investimento Total Participação da CAiXA

A* 12.324 2.601

B** 1.021 940

C*** 1.911 1.418

Total 15.256 4.959

 
*A = alto impacto socioambiental. **B = médio impacto socioambiental. ***C = baixo impacto socioambiental. 

ANáLiSE SoCioAmBiENTAL 
DE EmPrESAS NoS 
EmPrÉSTimoS CorPorATiVoS
G4-DmA-FS (Portfólio de produtos) 
Nas análises de empresas cujas 
atividades/empreendimentos estejam 
sujeitas ao licenciamento ambiental, é 
exigida a apresentação da licença de 
operação para fins de concessão de 
crédito. quando essas operações são 
de valores iguais ou superiores a  
r$ 10 milhões, a Gerência Nacional 
de Sustentabilidade e responsabili-
dade Socioambiental (GErSA) emite 
parecer sobre os riscos oferecidos 
pelo potencial cliente. São opera-
ções que passam pela aprovação de 
colegiados específicos, de acordo 
com o valor do crédito, e necessitam 
da manifestação das áreas de apoio 
especializado. 

Após a composição do dossiê do 
cliente, é realizada a emissão de 
Parecer Socioambiental. Também 
todas as agências contam com o 
atendimento quanto ao licenciamento 
e regularidade socioambiental das 
empresas e requisitos gerais para a 
concessão de crédito na CAiXA. Em 
2013, foram emitidos 91 pareceres 
socioambientais, que somam r$ 10,7 
bilhões de crédito analisados com tais 
requisitos. o total acumulado dessas 
análises de clientes PJ realizada  
pela GErSA, desde 2008, é de  
r$ 57,6 bilhões. 

Número de projetos contratados

Naval
Logística
Saneamentos
imobiliário

Alto impacto socioambiental
médio impacto socioambiental
Baixo impacto socioambiental

8+23+54+152

7

3

1

23+31+463

4

6

Setor Categorização
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ProToCoLo VErDE
A CAiXA também é signatária, desde 
1995, do Protocolo Verde, conjunto 
de princípios e diretrizes que orientam 
os bancos brasileiros, na hora de 
conceder linhas de financiamento, a 
valorizar empresas e empreendimentos 
que proporcionem qualidade de vida 
e uso sustentável dos recursos naturais.

Desde 2012, a CAiXA abriga em seu 
site um portal exclusivo para tratar de 
sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental. Lá, também é possível 
acessar todos os Balanços Sociais e 
relatórios de Sustentabilidade publi-
cados pela Empresa.

Em 2013, a CAiXA participou de 
encontro promovido pela Associa-
ção dos Analistas e Profissionais de 
investimento do mercado de Capitais 
(Apimec-SP), nos quais os dirigentes 
da CAiXA analisaram o cenário 
macroeconômico e apresentaram 
números referentes ao desempenho 
da empresa, demonstrando a transpa-
rência da CAiXA e proporcionando 
maior interação com o mercado  
de forma a debater e disseminar  
informações.

iNiCiATiVAS
A busca pela eficiência energética em 
edificações levou a CAiXA a tomar 
parte em várias discussões durante o 
ano de 2013. uma delas foi a parti-
cipação na missão técnica brasileira 
que foi à Alemanha trocar experiên-
cias sobre o tema, em acordo com a 
Agência Alemã de Cooperação Técni-
ca para o Desenvolvimento (Giz). 

outra foi a promoção, em novembro, 
do Seminário de Capacitação em 
Financiamento de Sistemas Foto-
voltaicos, trazendo o especialista 
alemão Georg Hille para falar sobre 
aspectos técnicos e econômicos de 
sistemas fotovoltaicos (energia solar). 
o seminário aconteceu na universi-
dade CAiXA e reuniu empregados de 
diversas áreas e de órgãos parceiros, 
como o Banco do Brasil e o ministério 
das minas e Energia. 

Além do apoio técnico à adoção de 
sistemas de aquecimento solar no pro-
grama minha Casa minha Vida e ela-
boração de materiais informativos com 
orientações à população, a CAiXA se 
envolveu em estudos técnicos sobre o 
Selo Casa Azul e promoveu oficinas 
de capacitação sobre energia solar. 

muitas vezes o trabalho caminhou 
lado a lado com outras instituições. o 
desdobramento da ida à Alemanha, 
por exemplo, resultou no projeto pilo-
to minha Casa mais Sustentável, em 
parceria com o ministério das Cida-
des. Com a participação de empresas 
de energia elétrica (Light, Coelba, 
Eletrobrás/Procel), da Companhia de 
Desenvolvimento urbano da Bahia 
e da Prefeitura do Rio de Janeiro, os 
pilotos, cuja premissa básica é a efi-
ciência energética, serão implantados 
na capital fluminense e no município 
baiano de Lauro de Freitas. 

Já com o Grupo Neoenergia, empre-
sa que atua na geração, transmissão, 
comercialização e distribuição de 
energia elétrica em  Estados do País, 
a ação foi voltada a famílias de bai-
xa renda do programa minha Casa 
minha Vida. Do início da parceria, 
em 2009, até o final de 2013, a 
Neoenergia doou 69.758 lâmpadas 
econômicas e substituiu 10.551 gela-
deiras usadas por outras novas e mais 
eficientes para moradores da Bahia, 
Pernambuco e rio Grande do Norte. 
G4-EC7

Selo CASA Azul CAIXA
 
o Selo Casa Azul CAiXA é uma forma de reconhecer e incentivar 
a adoção de práticas de sustentabilidade na construção civil, nas 
obras financiadas pelo Banco. Em seis categorias – qualidade 
urbana, projeto e conforto, eficiência energética, conservação 
de recursos materiais, uso racional da água e práticas sociais –, 
as regras de avaliação recomendam 53 ideias sustentáveis que 
podem ser incorporadas aos projetos arquitetônicos.

Em 2013, a CAiXA revisou a metodologia de avaliação do Selo 
Casa Azul, buscando adesão de mais construtoras à iniciativa. 
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A união de esforços institucionais e 
técnicos para assegurar a dissemina-
ção de práticas construtivas susten-
táveis, materializada em acordo de 
cooperação com a Câmara Brasileira 
da indústria da Construção (CBiC), foi 
renovada em novembro de 2013. 

interessada em fomentar a eficiência 
energética no Brasil, a CAiXA preten-
de abrir uma linha de crédito para 
empresas, prioritariamente no setor 
industrial, interessadas também em 
microgeração (centrais que geram até 
100 kW de energia) e minigeração 
(centrais com potência instalada de 
101 kW a 1.000 kW). 

Energia solar  
e eólica
 
A utilização de energia solar para 
aquecimento de água é item obri-
gatório nas casas térreas do minha 
Casa minha Vida, do Governo 
Federal. Desde o início do programa, 
211.616 casas foram contratadas 
com o Sistema de Aquecimento Solar 
de água (SAS). o monitoramento 
desses sistemas e o esclarecimento de 
dúvidas da população fizeram parte 
do trabalho em 2013. 

Algumas famílias de baixa renda que 
integram o programa minha Casa 
minha Vida engajaram-se, em 2013, 
em um projeto-piloto da CAiXA para 
geração de energia solar e eólica, 
que também será fonte de renda para 
esses moradores, com a venda da 
energia gerada.

os testes estão sendo feitos em 
Juazeiro (BA), nos empreendimentos 
moradas do rodeadouro e Praias do 
Salitre, cada um com 500 unidades 
habitacionais. No telhado dessas 
residências, foram instalados 9.144 
painéis para captação de energia 
solar e seis torres para microgeração 
eólica, capazes de gerar, juntos, 

aproximadamente 2,1 mW. A renda 
gerada pela venda da energia será 
revertida para melhorias no condo-
mínio e para os moradores. 

o projeto pretende servir de modelo 
para a implantação de uma política 
pública em maior escala, podendo 
ser adotado em outros empreendi-
mentos do programa minha Casa 
minha Vida. Em outubro de 2013, 
a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), órgão regulador do 
setor, autorizou a ligação da usina 
solar instalada no condomínio à 
rede elétrica da Coelba, companhia 
que responde pela distribuição de 
energia elétrica na Bahia.

Tijolos Ecológicos: a CAIXA 
é parceira nesse projeto em 
Uberlândia (MG).
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Cidades sustentáveis
Como uma nova maneira de abor-
dar as situações mais relevantes e 
urgentes ligadas à sustentabilida-
de em áreas urbanas, a iniciativa 
Cidades Emergentes e Sustentáveis 
(ices) é uma proposta do Banco 
interamericano de Desenvolvimento 
que identificou na CAiXA a parceria 
ideal em função da sua atuação no 
desenvolvimento urbano e de sua 
expertise em sustentabilidade, bem 
como na sua capilaridade. A partir 
de um termo de compromisso firmado 
em março de 2013 entre as duas 
instituições, quatro cidades – João 
Pessoa (PB), Palmas (To), Vitória (ES) 
e Florianópolis (SC) – foram escolhi-
das para testar a metodologia, que 
é rápida, abrangente, participativa e 
multidisciplinar. os critérios para a es-
colha se basearam na capacidade de 
gestão do município e em indicadores 
ambientais, econômicos e sociais 
verificados no local.

A ices possibilita a elaboração de 
diagnósticos e planos de ação locais, 
sinalizando o caminho para a sustenta-
bilidade das cidades no longo prazo. 
Três dimensões são consideradas:

1.  ambiental e de mudança climática;

2.  urbana, compreendendo o de-
senvolvimento urbano integral, a 
mobilidade, o transporte, o desen-
volvimento econômico e social, a 
competitividade e a segurança;

3.  fiscal e de governabilidade – outras 
cidades da América Latina e do Ca-
ribe, entre as quais Goiânia (Go), 
já participam do projeto.

o aporte da CAiXA, por meio do Fundo 
Socioambiental (FSA CAiXA), é de apro-
ximadamente r$ 1 milhão para cada 
uma das quatro cidades, na fase de 
diagnóstico e elaboração do Plano de 
Ação Sustentável, trabalhos iniciados a 
partir de uma série de reuniões ocorri-
das ao longo de 2013. Caberá ao BiD  
investir no aprofundamento dos estudos.

prêmio meLhoreS 
prátiCAS

Na 8ª edição do Prêmio 
melhores Práticas 2013, 
entre os 35 finalistas, seis 
integravam o Programa 
Caixa oDm e recebem apoio 
financeiro pelo FSA CAiXA. 
Desses, quatro ficaram entre 
os 20 que foram premiados. 
os seis projetos finalistas 
referem-se a ações dentro 
da linha temática Cidades 
Sustentáveis e receberão um 
total de r$ 1,18 milhão de 
recursos do FSA CAiXA para 
serem executados no prazo 
de dois anos.

mAdeirA LegAL

uma das exigências nas 
obras e empreendimentos 
habitacionais financiados 
pela CAiXA é a utilização de 
madeira de origem legal. As 
construtoras são obrigadas 
a apresentar o Documento 
de origem Florestal (DoF) 
e declarar o volume dessas 
madeiras e como elas 
serão utilizadas na obra. A 
ação madeira Legal existe 
desde 2009, e seu escopo 
é definido em conjunto 
pela CAiXA, pelo instituto 
Brasileiro de meio Ambiente 
e dos recursos Naturais 
renováveis (ibama) e 
ministério do meio Ambiente.

4cidades

r$ 1milhão

Critérios

ForAm ESCoLHiDAS 
– João PESSoA (PB), 
PALmAS (To), ViTóriA (ES) 
E FLoriANóPoLiS (SC).

É o VALor AProXimADo 
quE CADA CiDADE 
irá rECEBEr NA FASE 
DE DiAGNóSTiCo.

ADoTADoS ForAm: 
CAPACiDADE DE GESTão 
Do muNiCíPio E 
iNDiCADorES AmBiENTAiS, 
ECoNômiCoS E SoCiAiS.
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Preservação  
dos recursos  
hídricos
 
Para os parques fluviais do rio São 
Francisco, quatro projetos, executa-
dos nos municípios de Pirapora (mG), 
Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Januá-
ria (BA), vão promover a revitaliza-
ção da bacia do rio São Francisco, 
com a recuperação de áreas de 
Preservação Permanente em torno dos 
cursos d'água que integram a região.

Selecionados em 2013, pelo Fundo 
Nacional do meio Ambiente e pela 
CAiXA, eles conjugam a melhoria 
das condições socioambientais e 
o manejo adequado dos recursos 
hídricos, para ofertar água em maior 
quantidade e melhor qualidade. As 
ações previstas incluem a criação 
de parques fluviais urbanos, com 
adequação paisagística e plantio de 
mudas de espécies nativas, e educa-
ção ambiental. os recursos para os 
quatro projetos alcançam r$ 13,3 
milhões, com impacto positivo sobre 
mais de 615 mil pessoas. 

outro ambicioso plano para a 
proteção de recursos hídricos está 
em andamento em várias regiões 

do País. Ao todo, são dez projetos 
que pretendem recuperar mais de 4 
milhões de m2 de áreas no entorno 
de nascentes, com o plantio de quase 
280 mil mudas de árvores nativas. o 
FSA CAiXA liberou, até 2013, 61% 
do total de r$ 4 milhões aprovados 
para os dez projetos. os benefícios 
já podem ser percebidos por pe-
quenos agricultores e comunidades 
nessas áreas: maior volume de água, 
restauração da flora e consequente 
repovoamento pela fauna. As bacias 
hidrográficas beneficiadas são as dos 
rios Paraná, Doce (mG), uruguai e 
região central do rio Grande do Sul e 
a bacia litorânea de Pernambuco. 

LoCALizAção doS projetoS de proteção dAS águAS 
e reCuperAção de nASCenteS

Fonte: CAiXA/Gerência Nacional de Sustentabilidade 
e responsabilidade Socioambiental, 2014.

Amazônia

Paraguai

Rio Doce

Rio Formoso

Atlântico NE 
Oriental

Atlântico NE 
Ocidental

Uruguai

Sul

Parnaíba

Paraná

Tocantins 
Araguaia

Bacia do Rio Formoso – um projeto (PE)

>  Rio Formoso – Centro Sabiá – Recife

Bacia do Rio Doce – dois projetos (MG)

>  Rio Santo Antônio – ONG 4 Cantos do Mundo
>  Rio Turvo Sujo – SAAE – Viçosa

Bacia do Paraná – três projetos (SP)

>  Rio Marinheirinho – SAEV – Votuporanga
>  Rio Lajeado – DAEO – Penápolis
>  Rio Sapucaí – ONG DispensoresBacia do Uruguai e Sul – quatro projetos

>  Ribeirão Potiribu – Ijuí (RS)
>  Reserva Biológica Rogério Fortes – Dois Irmãos das Missões (RS)
>  Região Central do Rio Grande do Sul – UFSM
>  Rio do Peixe – Caçador (SC)
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Neutralização de carbono
A decisão da CAiXA de promover 
a terceirização de impressão desde 
2012, adotando um software capaz 
de acompanhar de perto o desempe-
nho de impressoras, gasto de papel 
e energia, utilização de cartuchos de 
tinta e outros detalhes, tem gerado 
economia para o Banco. Em 2013, a 
gestão mais eficiente das impressões 
levou a uma economia de r$ 22,3 
milhões e uma redução de 35,88% 
nos custos de impressão. A gestão é 
feita com o auxílio da empresa espe-
cializada CTiS. 

Graças a essa parceria com a CTiS, 
a CAiXA passou a participar do pro-
grama Green Carbon, mantido pela 
empresa de gestão de documentos 
eletrônicos e de processos de impres-
são NDDigital. A empresa realiza 
o plantio de espécies nativas em 
fazendas próprias em Santa Catarina, 
cuidando desde o viveiro de mudas 
até o plantio, controle de pragas e 
manejo florestal, computando anual-
mente o quanto essas árvores captu-
ram de carbono.

A cada mês, proporcionalmente à 
economia de papel, energia e de ou-
tros recursos necessários à impressão, 
dentro do contrato de terceirização 
de impressão que o Banco mantém 
com a CTiS, são plantadas centenas 
de árvores. A inclusão da CAiXA no 
programa Green Carbon ocorreu em 
novembro de 2013 e, em apenas 
dois meses, já resultou no plantio de 
8.800 árvores, o equivalente a 66 mi-
lhões de folhas de papel tamanho A4.

Compensação ambiental   G4-FS8
Empresas cujos empreendimentos po-
dem causar impacto ao meio ambien-
te podem mitigar esses efeitos com o 
mecanismo de compensação ambien-
tal. o princípio é o de reparar, por 
meio de aportes financeiros que serão 
aplicados em projetos sociais ou am-
bientais, qualquer malefício (poluição, 
desmatamento etc.) que possa ser 
causado pelo empreendimento. 

A CAiXA atua na gestão financeira 
desses valores, depositados no Fundo 
de Compensação Ambiental, e na 
aplicação deles, em parceria opera-
cional com o instituto Chico mendes 
de Conservação da Biodiversidade 
(iCmBio). Assim, as empresas não 
têm a responsabilidade de gerir a 
aplicação dos recursos diretamente. 
os recursos são alocados em unida-
des de Conservação e/ou em proje-
tos sociais nas comunidades afetadas 
pelo empreendimento, de acordo com 
prioridades do iCmBio e de órgãos 
ambientais estaduais ou municipais.

Em 2013, foram aplicados r$ 105 
milhões em ações como manuten-
ção e implantação das unidades 
de conservação federal, obras de 
manutenção no Hospital do Câncer 
de Presidente Prudente (SP) e aquisi-
ção de equipamentos para apoio do 
projeto de preservação, repressão e 
educação ambiental da Superinten-
dência regional da Polícia Federal no 
Estado de São Paulo. Desde o início 
do projeto, em 2009, o mecanismo 
de compensação ambiental já arreca-
dou cerca de r$ 434 milhões. 

Além disso, a CAiXA também pode 
atuar como gestora técnica da aplica-
ção desses recursos compensatórios. 
Pode, por exemplo, administrar a 
execução de recursos das Contas de 
Compensação Ambiental decorrentes 
de Termos de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) em projetos específicos. 

Probio ii 
A CAiXA é responsável pela adminis-
tração dos recursos do Fundo mun-
dial para o meio Ambiente (GEF), 
que sustenta o Projeto Nacional de 
Ações integradas Público-Privadas 
para a Biodiversidade (Probio ii), em 
parceria com o ministério do meio 
Ambiente (mmA) e com o Fundo Bra-
sileiro para a Biodiversidade (Funbio). 
Destinado a redesenhar os modelos 
de produção, consumo e ocupação 
no território nacional, o Probio ii 
almeja a conservação e o uso susten-
tável dos recursos naturais, evitando 
seu esgotamento, conforme as metas 
da Convenção sobre Diversidade 
Biológica. G4-FS8

o projeto é financiado por uS$ 22 
milhões doados pelo Fundo mundial 
para o meio Ambiente, além de  
uS$ 75 milhões de contrapartida 
interna. Até 2013, foram executados 
mais de r$ 20 milhões. 

cerrado Jalapão 
Voltado à prevenção, controle e mo-
nitoramento de queimadas irregulares 
e de incêndios florestais no cerrado 
brasileiro, o projeto cerrado Jalapão 
é um acordo de cooperação técnica 
entre o ministério do meio Ambien-
te (mmA) e o ministério do meio 
Ambiente, Conservação da Natureza 
e Segurança Nuclear da Alemanha 
(Bmu), por meio do banco de fomen-
to alemão KfW, orientado para a 
sustentabilidade. 

A CAiXA atua desde junho de 2012 
na execução e gestão dos repasses fi-
nanceiros a entidades, como o Centro 
Nacional de Prevenção e Combate 
aos incêndios Florestais/instituto 
Brasileiro de meio Ambiente e recur-
sos Naturais renováveis (Prevfogo/
ibama), instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (inpe) e Secretarias do 
meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável do Tocantins, entre outros.
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o montante total doado pelo banco 
KfW alcançará € 6 milhões, com 
desembolsos proporcionais ao ritmo 
de execução do projeto. Em con-
trapartida, os benefícios do projeto 
devem colocar à disposição bens, 
serviços e horas de trabalho. Já foram 
destinados r$ 3,5 milhões, dos quais 
r$ 700 mil foram utilizados para a 
aquisição de veículos adaptados para 
transportar pessoas e material em 
ambientes com condições adversas. 
Em 2013, a CAiXA promoveu uma 
oficina de capacitação com técnicos 
das entidades beneficiadas, a fim de 
orientar os processos de aquisição 
dos bens e serviços para o projeto. 
G4-FS8 

Convênio Fiemg/CAiXA
muitas empresas buscam a regula-
rização no órgão ambiental para 
atuar de acordo com a legislação e 
as melhores práticas de sustentabili-
dade, mas não sabem como fazê-lo 
ou não têm recursos financeiros para 
tal. um acordo entre a Federação das 
indústrias de minas Gerais (Fiemg) e 
a CAiXA, anunciado em agosto de 
2013, visa qualificar indústrias para 
a obtenção de licenças ambientais, 
possibilitando o acesso a linhas de 
crédito para iniciativas de produção 
mais limpa, eficiência energética e 
outras que causem menores impactos 
ao meio ambiente. G4-FS8

Acordo: a Fiemg e a CAIXA 
firmaram um convênio para auxiliar 
indústrias interessadas em obter 
licenças ambientais.

r$ 434
milhões

8.800
árvores

É o VALor AProXimADo 
ArrECADADo DESDE 2009 PArA 
ComPENSAção AmBiENTAL.

ForAm PLANTADAS Em APENAS 
DoiS mESES, DENTro Do 
ProGrAmA GrEEN CArBoN.
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iNVESTimENToS  
SoCioAmBiENTAiS   G4-EC7
Ao longo de 2013, a CAiXA apoiou 
110 projetos socioambientais, que 
conjugam conservação ambiental e 
geração de renda para famílias em 
situação de risco social. São projetos 
nas áreas de saneamento e gestão 
ambiental, habitação, saúde e edu-
cação, desenvolvimento rural e ações 
sociais para a população de baixa 
renda, entre outros. Alguns já estão 
em execução desde 2010. Em co-
mum, todos eles têm um forte compo-
nente de engajamento da população, 
com processos de consulta à comu-
nidade local, formação de comitês e 
grupos de especialistas, capacitação 
técnica e para tomada de decisão, 
formação e fortalecimento de coope-
rativas e, de modo geral, estímulo à 
participação dos envolvidos em todas 
as etapas de cada projeto.

Financiadas pelo Fundo Socioambien-
tal CAiXA (FSA CAiXA), que desde 
2010 destina até 2% do lucro líquido 
ajustado anual da Empresa para 
projetos socioambientais (leia mais 
em Mais que um banco, na p. 59), 
essas iniciativas receberam aporte de 
r$ 12,4 milhões em 2013. Estão aí 
incluídas as oportunidades nas áreas 
de educação e geração de trabalho 
e renda organizadas pelo Programa 
CAiXA oDm (objetivos de Desenvol-
vimento do milênio). G4-FS7

2010 (2% do 
lucro de 2009)

2011 (2% do 
lucro de 2010)

2012 (2% do 
lucro de 2011)

39.734 (A) 48.655 (B) 35.275 (C)

Total aprovado (D)         123.663

Linha temática Valor  
comprometido

Valor  
comprometido

Valor  
comprometido

Cidades Sustentáveis 7.807 45.756 30.104

Biodiversidade 8.595  - -

DLS-oDm¹ 5.597  - -

Total comprometido² (E)             97.860

Saldo (D-E)             25.804

 
Fonte: VioPE/GErSA. Posição: Fev./2014.

¹ DLS: Desenvolvimento Local Sustentável;  oDm: objetivos de Desenvolvimento do milênio.  

² o valor total comprometido equivale à soma dos valores de acordos assinados e acordos em negociação.

plano de aplicação dos recursos (r$ milhões)

Valores comprometidos e desembolsados¹ (r$ milhões)   
G4-FS7; FS8

Linha Temática
Valor  

comprometido – 
ACF¹ assinados

Total  
desembolsado 

no exercício 
2013 

Total  
desembolsado 
até jan./2014

Cidades Sustentáveis 34.910 8.892 16.487

Biodiversidade 8.595 1.734 5.408

DLS-oDm² 5.597 1.769 3.534

Total  49.102 (A) 12.395  25.429 (B)

Valor a desembolsar       23.673 (A-B)

Fonte: VioPE/GErSA. Posição: Fev./2014.

¹ ACF: Acordo de Cooperação Financeira.

² DLS: Desenvolvimento Local Sustentável; oDm: objetivos de Desenvolvimento do milênio.  
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A CAiXA apoia 
projetos voltados 
ao desenvolvimento 
local, à integração de 
políticas públicas e à 
melhoria de qualidade 
de vida nas áreas 
de abrangência de 
15 empreendimentos 
do programa minha 
Casa minha Vida.

o investimento é de r$ 18 milhões 
em projetos em parceria com universi-
dades, empresas privadas e organi-
zações sem fins lucrativos, cobrindo 
iniciativas em âmbito político institu-
cional, social, econômico, ambiental 
e cultural. o potencial de gerar opor-
tunidades para dinamizar a economia 
local, a ação no presente e as redes 
de apoio para mobilização foram 
elementos considerados na escolha 
das ações propostas.

A primeira etapa dos projetos dedi-
cou-se a mobilizar, informar e engajar 
as comunidades desses territórios, 
identificando lideranças e estimulando 
o empreendedorismo e o protagonis-
mo juvenil. um dos exemplos é o pro-
jeto Guerreiro Sem Armas, iniciado 
em quatro comunidades dos municí-
pios de itanhaém, Guarujá e Santos, 
no litoral paulista. Em parceira com 
o instituto Elos Brasil, a ação envolve 
e capacita lideranças comunitárias 
em busca de soluções de desenvolvi-
mento sustentável desde outubro de 
2013. No mesmo ano, foi liberada a 
primeira parcela, de r$ 441,8 mil – 
de um total de r$ 1,5 milhão.

o DiST também foi expandido para 
as rotas atendidas pelas agências-bar-
co Chico mendes e ilha do marajó, 
na Amazônia, que vão receber ações 
de incentivo ao desenvolvimento 
sustentável, considerando geração de 
renda e de oportunidades de traba-
lho, educação, cidadania e estabele-
cimento de parcerias. Em novembro 
de 2013, a CAiXA lançou convite 
público, por meio de um documento 
orientador (Dor), a fim de identificar 
entidades interessadas em atuar como 
parceiras na implantação de projetos 
nessas regiões. G4-So1; G4-FS7

os projetos são centralizados, desde 
maio de 2013, a partir do novo 
modelo de gestão da Empresa, na 
Gerência Nacional de Sustentabili-
dade e responsabilidade Socioam-
biental (GErSA), com apoio de outras 
gerências e comitês ligados ao desen-
volvimento urbano e rural e gestão 
de pessoas. o Fundo Socioambiental 
existe desde 2010 e, a partir de 
2012, estabeleceu a linha temática 
Cidades Sustentáveis para abranger 
as iniciativas que apoia. G4-FS7

os recursos do FSA CAiXA somam  
r$ 123,6 milhões, dos quais  
r$ 48,9 milhões estão sendo aplica-
dos nos 110 projetos que começaram 
em diferentes datas, distribuídos em 
diversos biomas e regiões do Brasil. 
Em 2013, o FSA CAiXA firmou 18 
Acordos de Cooperação Financeira, 
no valor total de r$ 22,9 milhões, 
equivalente a aproximadamente 47% 
do montante já alocado desde 2010. 
G4-FS7; G4-FS8

DESENVoLVimENTo  
iNTEGrADo E SuSTENTáVEL
o olhar mais abrangente sobre o 
programa minha Casa minha Vida 
levou a CAiXA a apoiar, por meio 
do Fundo Socioambiental, projetos 
voltados ao desenvolvimento local, 
à integração de políticas públicas 
e à melhoria de qualidade de vida 
nas áreas de abrangência de 15 
empreendimentos do programa, nos 
Estados do Acre, Amazonas, Ala-
goas, Bahia, Goiás, mato Grosso do 
Sul, minas Gerais, São Paulo, rio de 
Janeiro e Paraná. No total, o desen-
volvimento integrado e Sustentável 
do Território (DiST) pretende benefi-
ciar cerca de 133.504 pessoas em 
33.376 unidades habitacionais.
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engajamento

A CAiXA executa uma série de ini-
ciativas para sensibilizar seu público 
interno para a adoção de práticas 
sustentáveis nos processos diários de 
trabalho. Ao promover oportunidades 
de aprendizado e aperfeiçoamento 
em questões ambientais para seus 
empregados, a CAiXA contribui para 
disseminar boas práticas. uma das 
parcerias nesse sentido é com o Pla-
neta Sustentável, da Editora Abril.

A universidade CAiXA, braço de edu-
cação corporativa do Banco, realiza 
cursos relativos à sustentabilidade 
com a missão de gerar e compartilhar 
conhecimento em sustentabilidade 
para seu público interno. uma con-
sultoria externa será contratada para 
elaborar um programa de educação 
que terá, entre seus objetivos, incor-
porar a cultura de sustentabilidade 
nas práticas cotidianas da Empresa, 
estimulando a criatividade e a ino-
vação; capacitar os dirigentes para 
a gestão sustentável dos negócios, 
processos e relacionamentos; oferecer 
cursos técnicos sobre análise e audi-
toria de processos socioambientais de 
outras empresas; e gerar pesquisas e 
estudos que possam contribuir para o 
aperfeiçoamento de políticas e práti-
cas em sustentabilidade. G4-FS7

BoLSA VErDE
o programa Bolsa Verde, do minis-
tério do meio Ambiente, transfere 
renda para famílias em situação de 
extrema pobreza que se dedicam a 
atividades de conservação de recur-
sos naturais no meio rural. As famílias 
interessadas precisam se cadastrar 
e desenvolver atividades de acordo 
com regras específicas do programa. 
A CAiXA executa o pagamento do 
benefício, que é trimestral, e alcança 
o valor de r$ 300 por família. Em 
2013, foram repassados r$ 50,5 
milhões para 167.472 famílias.  
G4-FS7; G4-FS8

BiomA AmAzôNiA
Para concessão de crédito para empre-
sas da atividade agropecuária, localiza-
das no bioma Amazônia, a CAiXA exi-
ge o Certificado de Cadastro de imóvel 
rural (CCir), licença ambiental ou outro 
documento similar comprobatório da 
regularidade ambiental do imóvel, além 
de declaração do proponente de que 
não existem embargos vigentes relativos 
ao uso econômico de áreas desmatadas 
ilegalmente no imóvel. G4-FS8

ECoEFiCiêNCiA – mPE
A CAiXA possui linha de crédito 
específica para financiamento de 
investimentos com atributos ecoeficien-
tes para as seguintes funcionalidades: 
sistema de aquecimento solar de água, 
controle ou filtragem de gases ou par-
tículas, tratamento de resíduos sólidos, 
tratamento e efluentes líquidos, recicla-
gem de resíduos, tratamento e reutili-
zação de águas residuais, redução de 
desperdício de insumos e/ou recursos 
naturais, eficiência energética, controle 
de poluição da água e remediação de 
área contaminada. G4-FS8

FomENTo àS ATiViDADES rurAiS
Por meio do Programa de Fomento às 
Atividades Produtivas rurais, até o fim 
de 2013, a CAiXA distribuiu 71.902 
benefícios no valor total de  
r$ 59,2 milhões. mantida desde 
2011, a iniciativa tem como objetivo 
criar mecanismos de apoio a agricul-
tores familiares e outros grupos sociais 
que vivem em situação de extrema 
pobreza, com foco na geração de 
trabalho e renda com sustentabilidade; 
promoção da segurança alimentar e 
nutricional; incentivo à participação 
em ações de capacitação; e incentivo 
à organização associativa e coope-
rativa. Geograficamente, 87% dos 
beneficiários estão concentrados na 
região Nordeste, seguidos por famílias 
residentes no Sul do País, que repre-
sentam 8% desse total. G4-FS7; G4-FS8

Por meio da 
universidade Caixa, 
braço de educação 
corporativa do Banco, 
os empregados têm 
acesso a cursos sobre 
sustentabilidade, 
com a missão de 
gerar e compartilhar 
conhecimento sobre  
o tema. 
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redução dos impactos  
da operação

Em 2013, a CAiXA avançou no 
que diz respeito à gestão do risco 
operacional, principalmente no que 
tange à gestão de crises com a 
aprovação do modelo de Gestão de 
Crise pelo Conselho Diretor. A partir 
da implantação do modelo, diversos 
eventos de crise, inclusive decorrentes 
de mudanças climáticas e fenôme-
nos naturais, foram alvo de atuação 
da CAiXA, como as enchentes que 
ocorreram em dezembro de 2013, no 
Espírito Santo, deixando cerca de 50 
mil pessoas desalojadas e algumas 
agências inundadas e invadidas 
por grande quantidade de detritos e 
lama, danificando móveis, equipa-
mentos, documentos e processos. 

Após as enchentes, a CAiXA provi-
denciou a limpeza dos ambientes, 
novo mobiliário e troca de equipa-
mentos. E encaminhou agências 
móveis (caminhões) a cada uma das 
localidades atingidas no Estado para 
ajudar no atendimento à população. 
o Banco atuou ainda na operaciona-
lização das ações negociais a serem 
disponibilizadas com o objetivo de 
auxiliar na recuperação do município 
perante o desastre.

Para gerenciar esses riscos, a CAiXA 
implantou a Política de Gerenciamen-
to de risco operacional, que tem 
como objetivo estabelecer princípios 
e diretrizes que promovam a identi-
ficação, avaliação, monitoramento, 
controle, mitigação e reporte do risco 
operacional em conformidade com as 
normas vigentes e as boas práticas de 
governança corporativa. 

moNiTorAmENTo DE ENErGiA
Para controlar o gasto energético, a 
CAiXA utiliza, desde dezembro de 
2012, um sistema de monitoramento 
remoto do consumo de energia em 
200 imóveis de uso próprio, o que 
permite acompanhar em tempo real a 
demanda e o consumo em cada um 
dos prédios.

Com isso, é possível avaliar se o perfil 
de consumo corresponde aos horários 
de funcionamento das unidades, lan-
çar ações para redução do dispêndio 
e estabelecer, com as concessionárias 
de energia, parâmetros mais ade-
quados nos contratos e redução do 
valor das faturas. Já houve indicação 
de readequação de 27 contratos 
(demanda e/ou tarifa), dos quais 22 
já foram assinados.

o sistema já está instalado nos 200 
imóveis com maior consumo na 
Empresa, que representam 6% do 
total de imóveis de uso da CAiXA e 
respondem por 25% do gasto anual 
com energia. o monitoramento já 
está efetivo em 165 desses imóveis. 
Foram realizados também 23 dos 45 
diagnósticos energéticos previstos 
para acompanhar as unidades com 
maior dispêndio.

iLumiNAção mAiS ECoNômiCA
Três agências da CAiXA – Parque 
Cidade e 211 Norte, em Brasília, e 
Ponto de Atendimento/Barco ilha do 
marajó – adotaram um novo modelo 
de iluminação com lâmpadas de 
LED em 2013. Todas as luminárias 
internas com lâmpadas fluorescentes 
foram substituídas por LED, bem como 
a iluminação externa nas duas agên-
cias urbanas.

Além do consumo, 40% menor, 
lâmpadas de LED têm vida útil até três 
vezes maior do que as fluorescentes, 
esquentam menos o ambiente porque 
emitem menos radiação ultravioleta e 
infravermelha e não possuem mercú-
rio em sua composição, o que minimi-
za o impacto ambiental quando são 
descartadas. Tudo isso permite que as 
lâmpadas fiquem acesas por períodos 
maiores de tempo.

ETiquETA DE EFiCiêNCiA
Em 2013, duas agências da CAiXA 
receberam nível máximo de classi-
ficação do Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica 
(Procel) e do instituto Nacional de 
metrologia, qualidade e Tecnologia 
(inmetro). As agências Paranoá (DF) 
e Nova Cajazeiras (BA) receberam 
etiqueta A por contarem com soluções 
de engenharia de alta eficiência tanto 
na edificação quanto nos sistemas 
de climatização e iluminação, com 
pontuação extra pelo uso racional  
da água. 

o inmetro avalia projetos arquitetôni-
cos e de engenharia e depois realiza 
inspeções na obra pronta, a fim de 
emitir seus pareceres. Até hoje, o 
inmetro certificou 102 edificações, 66 
na etapa de projeto e 36 na inspeção 
após a conclusão da obra. Somente 
34 projetos e 18 inspeções tiveram 
todos os requisitos (estrutura física, 
iluminação, climatização) atendidos, 
entre eles todos os da CAiXA. o 
Banco possui sete etiquetas de projeto 
e três etiquetas de inspeção em suas 
agências, todas com nível A.
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GESTão DE rESíDuoS  
DE oBrAS CiViS
A CAiXA procura orientar os cons-
trutores responsáveis por obras em 
imóveis para uso do próprio Banco 
sobre a legislação a respeito da cor-
reta destinação de resíduos nas obras 
civis, como restos de madeira, ferro e 
cimento. Ao longo de 2013, algumas 
ações seguiram essa orientação:

>  acompanhamento da gestão de 
resíduos na construção do Centro 
Tecnológico CAiXA (CTC), maior 
obra da instituição em andamento 
em 2013, com 13 mil m2 de área 
total, dos quais 3 mil m2 em piso 
elevado para abrigar equipamen-
tos de Tecnologia da informação 
(Ti). o prédio, integrado ao Data-
center, vai abrigar equipamentos 
para efetuar a redundância de 
dados e planos de recuperação 
de desastres, como ataques de 
hackers ou incêndios;

>  adequação do normativo de obras 
AD098, detalhando o Controle de 
resíduos de obras Civis;

>  elaboração de cartilha para o cons-
trutor/investidor, com orientações 
sobre o tema.

ForNECEDorES
Dado o seu porte e a variedade de 
necessidades, a CAiXA é uma grande 
compradora de todo tipo de produto 
e serviços. Por essa abrangência, tem 
condições de influenciar positivamen-
te o conjunto de seus fornecedores, 
estabelecendo boas práticas socioam-
bientais como critério de escolha. Sua 
Política de Compras Sustentáveis e 
relacionamento com Fornecedores, 
revista em 2013, teve um plano de 
ação específico, com duração de 
implementação entre 2013 e 2017, 
e envolveu as diversas áreas internas 
na sua elaboração. 

As ações previstas contemplam as di-
mensões: pessoas (como capacitação 
para os responsáveis pelas compras, 
divulgação de resultados, premiação 
aos inovadores); política, estratégica 
e comunicação (como conhecimento a 
todos os empregados e fornecedores, 
revisão de processos, integração com 
outras áreas); processo de compra 
(diagnóstico dos principais produtos, 
avaliação de riscos, metas de melho-
rias, análise do ciclo de vida, entre 
outros); engajamento de fornecedores 
(foco nos principais fornecedores, 
análise de custos, desenvolvimento 
intensivo para melhoria da cadeia 

produtiva); e indicadores e resultados 
(identificação dos impactos, medição 
de resultados, identificação de benefí-
cios e realização de auditoria interna 
e independente). G4-Hr-11

A CAiXA apresenta cláusulas so-
bre direitos humanos em 100% de 
seus contratos com fornecedores. 
o Banco pode receber denúncias 
sobre descumprimento de obrigações 
contratuais de seus fornecedores, bem 
como acompanha as listas divulgadas 
pelo Governo Federal de empresas 
que foram identificadas como não 
conformes com as legislações brasi-
leiras. Após avaliação do caso, o for-
necedor que descumprir obrigações 
contratuais está sujeito a penalidades 
previstas que variam da advertência 
ao impedimento de licitar e contratar 
com a união. G4-Hr-9

ColetA SeletIvA SolIDáRIA
 
Ao promover a conscientização de seus empregados sobre a 
importância e a utilidade de separar o lixo reciclável, a CAiXA 
também contribui com 118 cooperativas e associações de 
catadores de material reciclável. Em 2013, a instituição destinou 
a elas 1,3 tonelada de papelão, metal, plástico e vidro. Também 
a coleta seletiva solidária passou por remodelagem de seu 
processo a fim de ampliar e facilitar o acesso de cooperativas e 
informar os colaboradores sobre a correta separação do lixo.
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rECiCLAGEm DE  
ELETroELETrôNiCoS
A CAiXA, como qualquer outra 
empresa do setor bancário, utiliza 
quantidade significativa de equipa-
mentos eletroeletrônicos – especial-
mente computadores e impressoras 
– que possuem uma vida útil limita-
da. Por ser um grande consumidor 
desses bens, a CAiXA também é, por 
consequência, produtora de resíduos 
eletrônicos. 

A necessidade de descartar equipa-
mentos obsoletos transformou-se, para 
a CAiXA, em uma iniciativa social-
mente inclusiva e ambientalmente 
responsável. Em uma parceria com o 
instituto GEA – Ética e meio Am-
biente, o Banco criou, em junho de 
2013, o Projeto Lixo Eletroeletrônico e 
responsabilidade Socioambiental, ini-
cialmente em operação nas cidades 
de Brasília, Salvador e São Paulo. o 
investimento do Fundo Socioambiental 
é de r$ 1 milhão. o projeto prevê 
a estruturação de seis cooperativas 
para a coleta, processamento e 
comercialização de resíduos eletroe-
letrônicos, com capacitação técnica 
para 60 catadores. Além disso, a 
população dessas cidades também 
terá acesso a pontos de coleta – que 
serão instalados em 2014 –, onde 
poderá descartar seus equipamentos 
eletrônicos de uso pessoal.

o projeto, que vai ao encontro da 
missão da CAiXA de atuar na pro-
moção da cidadania e do desenvol-
vimento sustentável do País, pretende 
contribuir para: 

>  capacitar tecnicamente cooperativas 
de catadores, para que possam 
coletar, processar e comercializar 
resíduos eletroeletrônicos de forma 
segura, evitando o risco de conta-
minação e com mais rentabilidade;

>  destinar, de maneira adequada, os 
resíduos eletroeletrônicos que são 
gerados pelas unidades da CAiXA 
em São Paulo, Salvador e Brasília;

>  ampliar a renda das cooperativas 
de catadores, com a inclusão de 
resíduos eletroeletrônicos entre os 
produtos já processados e comer-
cializados;

>  facilitar a participação de coopera-
tivas de reciclagem na logística re-
versa de resíduos eletroeletrônicos 
proposta pela Política Nacional de 
resíduos Sólidos (PNrS);

>  promover a conscientização am-
biental da população das cidades 
envolvidas no projeto, orientando-
-as quanto à correta destinação de 
equipamentos eletroeletrônicos  
fora de uso;

>  reduzir o risco de contaminação  
do meio ambiente por resíduos 
tóxicos provenientes dos resíduos 
eletroeletrônicos.

As cooperativas foram escolhidas 
pelo instituto GEA e, nos seis meses 
iniciais do projeto, 23 catadores 
cooperados de Salvador e São Paulo 
já haviam passado por capacitação 
para manipular resíduos eletrônicos. 
Essas cooperativas receberam 1.150 
equipamentos doados pela CAiXA, 
dos quais 1.127 foram desmontados 
e comercializados. Em São Paulo, a 
receita obtida foi de r$ 9,7 mil para 
as duas cooperativas da cidade.  
G4-So1

r$ 1milhão

r$ 9,7 mil

SErá o VALor iNVESTiDo 
NA ESTruTurAção DE 
SEiS CooPErATiVAS PArA A 
CoLETA, ProCESSAmENTo 
E ComErCiALizAção DE 
rESíDuoS ELETroELETrôNiCoS.

Foi A rENDA 
GErADA PArA DuAS 
CooPErATiVAS DA 
CiDADE DE São PAuLo.
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SoBre o reLAtório
A instituição reporta neste  
relato os indicadores relacionados 
à sua materialidade, de acordo 
com a Gri, versão G4.

o relatório de Sustentabilidade da 
CAiXA traz informações sobre suas 
principais atividades realizadas entre 
1º de janeiro e 31 de dezembro de 
2013 no Brasil e em suas represen-
tações no exterior. Neste relato, a 
instituição iniciou a transição para 
as diretrizes G4 da Global reporting 
initiative (Gri), e optou pela versão 
Abrangente. G4-28

o processo de definição do conteúdo 
deste documento teve como base os 
temas considerados relevantes, de 
acordo com a avaliação feita por 
stakeholders consultados para a ela-
boração da matriz de materialidade 
do Banco. Todos os aspectos cobertos 
pelo relatório foram considerados de 
média ou alta relevância tanto para a 
CAiXA quanto para os públicos exter-
nos consultados (leia mais em Matriz 
de materialidade). G4-18 

Para construir a materialidade, revista 
em 2012, a instituição identificou, 
por meio da Gerência Nacional de 
Sustentabilidade e responsabilida-
de Socioambiental (GErSA), sete 
grupos de interesse: Correspondentes 
CAiXA Aqui; clientes, fornecedores, 
empregados, governo, lotéricos e 
organizações parceiras. Esses grupos 
são os mais representativos no sentido 
de influenciarem as decisões ou 
desempenho da Empresa, serem mais 
afetados por suas operações e/ou se 
tratarem de grupos financeira, legal 
ou operacionalmente dependentes 
do Banco. à área gestora da rede, 
foi solicitada a seleção aleatória 
de clientes das bases de pessoas 
jurídica, de grande, médio e pequeno 
portes e microempresa, e pessoas 
físicas dos segmentos diversos, 
atentando para que contemplasse 
as cinco regiões do País. Da mesma 
forma, foram selecionados os canais 
parceiros. quanto aos empregados, 
consideraram-se vários cargos e local 
de lotação. Também foram seleciona-
dos órgãos da administração federal, 
como ministérios e Tribunais, Sindica-
tos e oNGs. G4-25

Esses stakeholders foram abordados 
com um questionário elaborado a 
partir das orientações da Gri e do 
histórico de relatórios de sustenta-
bilidade da CAiXA, contendo 26 
questões. As respostas foram reunidas 
e tratadas de forma a classificar cada 
tema em três níveis: essencial, muito 
relevante e relevante. G4-26 

Paralelamente à avaliação dos  
stakeholders, foi conduzida uma ava-
liação interna sobre a relevância dos 
temas para a CAiXA, considerando 
os princípios para identificação da 
relevância de sua inclusão neste 
relatório, seguindo a mesma escala 
de relevância (de 1 a 5). São eles: 

>  valores-chave da instituição,  
políticas, estratégias, sistemas  
de gestão operacional, objetivos 
e metas; 

>  riscos significativos para a  
organização; 

>  fatores críticos que permitam o 
sucesso ou fracasso da organi-
zação; 

>  competências principais da orga-
nização e a forma com que elas 
podem contribuir para o desen-
volvimento sustentável. 

Em relação aos indicadores respon-
didos, a CAiXA está reportando 
aqueles relacionados à sua mate-
rialidade. Não foram identificadas 
limitações relacionadas ao limite dos 
aspectos no Banco. As informações 
dos indicadores trazem dados objeti-
vos de monitoramento da CAiXA, e 
todos os casos de estimativas e pro-
jeções futuras são indicados especifi-
camente nos textos correspondentes 
ao longo deste relato. A verificação 
foi realizada por auditoria indepen-
dente, a Ernst & Young. 
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A fim de que todos os aspectos mate-
riais sejam abordados ao longo deste 
relato, o texto é validado por todas 
as áreas do Banco envolvidas, e 
depois aprovado pelo vice-presidente 
de operações Corporativas, que 
também é presidente do Comitê de 
Sustentabilidade e responsabilidade 
Socioambiental (Comitê rSA). G4-20; 
G4-21; G4-22; G4-23; G4-48

mATriz DE mATEriALiDADE
G4-19; G4-27 
A CAiXA utilizou a mesma materiali-
dade do relatório de 2012 e, a partir 
dos temas materiais, foram identifica-
dos indicadores a serem reportados. 
Todos os indicadores relacionados 
aos aspectos materiais estão relata-
dos nesta publicação, como consta 
da tabela ao lado. Todos os temas 
materiais foram considerados relevan-
tes (nota acima de 3), muito relevan-
tes (nota acima de 4) ou essenciais 
(nota 5) pelos stakeholders consul-
tados em 2011 para a construção 
da materialidade da CAiXA. G4-20; 
G4-27

Aspectos relacionados aos temas essenciais

Tema material Aspecto Gri relacionado indicadores Gri-G4

Sociedade – Posicionamento  
quanto à corrupção e combate  
à corrupção na instituição

Combate à Corrupção So3, So4, So5

Conformidade (Sociedade) So8 

Serviços bancários – Iniciativas 
de educação para o uso 
responsável do crédito

rotulagem de Produtos e Serviços FS16

Economia – Atuação da CAIXA 
como agente financeiro de 
programas governamentais 
(Minha Casa Minha Vida,  
Bolsa Família etc.)

Portfólio de produtos FS7, FS8

Serviços bancários – Qualidade 
e satisfação dos clientes

rotulagem de Produtos e Serviços Pr3, Pr4, Pr5

Privacidade do Cliente Pr8

Conformidade (responsabilidade pelo 
produto) Pr9

Sociedade – Inclusão e 
acessibilidade de clientes

Portfólio de produtos FS6

Comunidades Locais FS13, FS14

Direitos humanos – Respeito  
aos direitos fundamentais

investimentos Hr1, Hr2

Não discriminação Hr3

Liberdade de Associação e Negociação 
Coletiva Hr4

Trabalho infantil Hr5

Trabalho Forçado ou Análogo ao 
Escravo Hr6

Práticas de Segurança Hr7

Direitos indígenas Hr8

Avaliação Hr9

Avaliação de Fornecedores em Direitos 
Humanos Hr10, Hr11

mecanismos de queixas e reclamações 
relacionadas a Direitos Humanos Hr12

Economia – Contribuições direta 
e indireta para a economia

impactos Econômicos indiretos EC7, EC8

Práticas de Compra EC9

Trabalho – Segurança e  
proteção de empregados Saúde e Segurança no Trabalho LA5, LA6, LA7, LA8

Trabalho – Geração  
de oportunidades e postos  
de trabalho

Desempenho Econômico EC1, EC2, EC3, EC4 

Presença no mercado EC5, EC6

Emprego LA1, LA2, LA3

Treinamento e Educação LA9, LA10, LA11

Meio Ambiente –  
Investimentos em programas 
ambientais internos

Conformidade (Desempenho ambiental) EN29

Geral EN31 

Sociedade – Engajamento com 
comunidades locais Comunidades Locais So1, So2
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Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 
externa

omissão

Estratégia  
e análise

G4-1 mensagem do presidente 3 e 26 p. 108

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades

3 e 26 p. 108

Perfil 
organizacional

G4-3 Nome da organização 5 p. 108

G4-4 Principais marcas, produtos e/ou serviços 5, 8 e 9 p. 108

G4-5 Localização da sede da organização 5 p. 108

G4-6 Países onde estão as principais unidades de 
operação ou as mais relevantes para os aspectos da 
sustentabilidade do relatório

7 p. 108

G4-7 Tipo e natureza jurídica da propriedade 5 p. 108

G4-8 mercados em que a organização atua 5, 10 e 12 p. 108

G4-9 Porte da organização 7, 9, 10 , 12 e 13 p. 108

G4-10 Perfil dos empregados >  A CAiXA possui 91.198 empregados. os 
demais colaboradores são terceiros, estagiários 
e jovens, cujos contratos ocorrem por meio 
de uma empresa terceira. os empregados da 
CAiXA têm período integral bancário (6h); 
os que ocupam função de fidúcia ou gestão 
têm jornada de 8h diárias. Não é realizado 
trabalho por autônomos. Não houve variação 
significativa entre os anos de 2012 e 2013. 
mais informações nas páginas 5, 35 e 36.

p. 108

G4-11 Percentual de empregados cobertos por acordos 
de negociação coletiva

45 p. 108

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da 
organização

5 e 63 p. 108

G4-13 mudanças significativas em relação a 
porte, estrutura, participação acionária e cadeia de 
fornecedores

22 p. 108

G4-14 Descrição sobre como a organização adota a 
abordagem ou princípio da precaução

29 p. 108

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas 
desenvolvidas externamente

103 p. 108

G4-16 Participação em associações e organizações 49 p. 108

Aspectos  
materiais 
identificados  
e limites

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas e entidades não cobertas pelo 
relatório

13 p. 108

G4-18 Processo de definição do conteúdo do relatório 90 p. 108

G4-19 Lista dos temas materiais >  A materialidade foi feita de acordo com 
a versão G3.1 das diretrizes Gri. mais 
informações na p. 91.

p. 108

G4-20 Limite, dentro da organização, de cada aspecto 
material

91 p. 108

G4-21 Limite, fora da organização, de cada aspecto 
material

91 p. 108

G4-22 reformulações de informações fornecidas em 
relatórios anteriores

>  Não houve reformulações de informações 
fornecidas em comparação com os relatórios 
anteriores.to. mais informações na p. 91.

p. 108

G4-23 Alterações significativas de escopo e limites de 
aspectos materiais em relação a relatórios anteriores

>  Alterações significativas em relação a períodos 
cobertos por relatórios anteriores em Escopo e 
Limites de Aspecto estão ao longo do texto. mais 
informações nas páginas 10, 11, 12, 70 e 91.

p. 108

Conteúdo geral 

Sumário gri
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Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 
externa

omissão

Engajamento  
de stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados  
pela organização

48 p. 108

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de 
stakeholders para engajamento

90 p. 108

G4-26 Abordagem para envolver os stakeholders 90 p. 108

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas 
durante o engajamento, por grupo de stakeholders

91 p. 108

Perfil do  
relatório

G4-28 Período coberto pelo relatório 90 p. 108

G4-29 Data do relatório anterior mais recente > 2012 p. 108

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios > Anual p. 108

G4-31 Contato para perguntas sobre o relatório  
ou seu conteúdo

1 p. 108

G4-32 opção da aplicação das diretrizes  
e localização da tabela Gri

> opção Abrangente. p. 108

Governança

G4-33 Política e prática atual relativa à busca de 
verificação externa para o relatório

>  o relatório de sustentabilidade da CAiXA tem 
verificação externa, realizada por auditoria 
independente. A Auditoria interna, vinculada 
ao Conselho de Administração, acompanha os 
trabalhos da auditoria externa e a avaliação do 
relatório de sustentabilidade.

p. 108

G4-34 Estrutura de governança da organização 28, 30 e 102 p. 108

G4-35 Processo de delegação do mais alto órgão de 
governança para tópicos econômicos, ambientais e 
sociais

16 e 30 p. 108

G4-36 Cargos e funções executivas responsáveis pelos 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

16 e 30 p. 108

G4-37 Processos de consulta entre stakeholders e o 
mais alto órgão de governança em relação aos tópicos 
econômicos, ambientais e sociais

>  o Conselho de Administração é assessorado 
pelos Comitês de Auditoria e de remuneração, 
pela Auditoria interna e pelo Conselho 
Fiscal, além do Conselho Diretor, formado 
pelo presidente e pelos 12 vice-presidentes. 
Todas essas instâncias mantêm o Conselho de 
Administração atualizado sobre os aspectos 
econômicos, sociais e ambientais que envolvem 
a CAiXA e o mercado financeiro. mais 
informações na p. 27.

p. 108

G4-38 Composição do mais alto órgão de governança 
e dos seus comitês

>  Não há participação de stakeholders no 
Conselho. mais informações nas páginas 30, 
31 e 102.

p. 108

G4-39 Presidente do mais alto órgão de governança 30 e 31 p. 108

G4-40 Critérios de seleção e processos de nomeação 
para o mais alto órgão de governança e seus comitês

31 p. 108

G4-41 Processos de prevenção e administração de 
conflitos de interesse

>  A CAiXA possui Conselho Fiscal independente 
de sua administração e é sujeita a Auditoria 
independente, nos termos da regulamentação do 
Banco Central.  mais informações nas páginas 
28 e 31.

p. 108

G4-42 Papel do mais alto órgão de governança e 
dos executivos na definição de políticas e metas de 
gerenciamento de impactos

16, 26 e 27 p. 108

G4-43 medidas tomadas para aprimorar o 
conhecimento do mais alto órgão de governança sobre 
tópicos econômicos, ambientais e sociais

>  o Conselho de Administração é pautado 
acerca da atuação da CAiXA em tópicos 
econômicos, sociais e ambientais por intermédio 
do presidente da instituição, integrante deste, e 
também por meio de informes direcionados aos 
membros do Conselho. o presidente reporta, 
por exemplo, as participações da CAiXA em 
eventos ligados à temática da sustentabilidade.

p. 108

G4-44 Processos de autoavaliação do desempenho do 
mais alto órgão de governança

>  A avaliação do Conselho de Administração é 
exercida nos termos do Artigo 18, inciso XXVi 
do Estatuto da CAiXA. Sua composição altera-se 
somente nas condições do Artigo 17 do Estatuto. 
mais informações na p. 45.

p. 108

G4-45 responsabilidades pela implementação das 
políticas econômicas, ambientais e sociais

>  o papel do Conselho de Administração é 
desempenhado com o apoio das Vice-Presidências 
de riscos, de Finanças e Controladoria e ainda 
da de Gestão de Ativos de Terceiros.  mais 
informações nas páginas 5, 28, 29 e 32.

p. 108
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Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 
externa

omissão

Governança

G4-46 Papel da governança na análise da eficácia 
dos processos de gestão de risco da organização para 
o tema

28, 29 e 32 p. 108

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de 
governança analisa impactos, riscos e oportunidades

>  Em todas as suas reuniões presenciais 
ordinárias, que ocorrem mensalmente. mais 
informações nas páginas 28, 29 e 32.

p. 108

G4-48 mais alto responsável por aprovar formalmente 
o relatório de sustentabilidade e garantir a cobertura de 
todos os aspectos materiais

91 p. 108

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações 
críticas ao mais alto órgão de governança

>  os processos críticos são relatados ao Conselho 
de Administração pela Auditoria Geral da 
CAiXA, a ele vinculada, e pelo presidente da 
CAiXA, com base na atuação da ouvidoria e 
das Vice-Presidências. mais informações nas 
páginas 14 e 27.

p. 108

G4-50 Natureza e número total de preocupações 
críticas comunicadas ao mais alto órgão de governança 
e soluções adotadas

14, 15 e 27 p. 108

G4-51 relação entre a remuneração e o desempenho 
da organização, incluindo social e ambiental

>  A política de remuneração dos membros dos 
órgãos da Administração (membros do Conselho 
de Administração, presidente, vice-presidentes, 
diretores executivos e diretor Jurídico) atende 
o Decreto 7973/2013 (Estatuto da Caixa 
Econômica Federal); a resolução CmN 
3.921/2010; e a resolução N° 3 – CGPAr, de 
31 de dezembro de 2010. mais informações 
nas páginas 42 e 102.

p. 108

G4-52 Participação de consultores (internos e 
independentes) na determinação de remunerações

36 e 42 p. 108

G4-53 Consultas a stakeholders sobre remuneração e 
sua aplicação nas políticas da organização

36 p. 108

G4-54 relação proporcional entre o maior salário e a 
média geral da organização, por país

>  A proporção entre a remuneração anual total 
do indivíduo mais bem pago da organização 
e a remuneração média anual total de todos os 
empregados é de 1,14 nos países onde a Caixa 
tem operações (Japão, EuA e venezuela). No 
Brasil, a proporção é 4,78.

p. 108

G4-55 relação proporcional entre o aumento do maior 
salário e o aumento médio da organização, por país

>  o percentual de reajuste dos empregados 
expatriados é o mesmo aplicado à categoria 
e divulgado em Acordo Coletivo de Trabalho. 
Dessa forma, não há diferentes aumentos 
percentuais da remuneração entre os 
empregados residentes no exterior ou dentro 
do País. A relação entre a maior e a menor 
remuneração na Empresa, em 2013, é de 
14,57; em 2012, alcançava 12,75.

p. 108

Ética e 
integridade

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento da organização

6, 25, 27, 28 e 101 p. 108

G4-57 mecanismos internos e externos de orientação 
sobre ética e conformidade

>  A CAiXA segue as orientações da Comissão 
de Ética Pública, que incluiu em seu plano de 
trabalho a realização de cursos e seminários que 
possibilitem formar uma rede de profissionais 
com responsabilidades e conhecimentos sobre 
gestão da ética. Além disso, a CAiXA participa 
do Fórum Nacional da Gestão de Ética nas 
Empresas Estatais. mais informações nas 
páginas 27 e 28.

p. 108

G4-58 mecanismos internos e externos para comunicar 
preocupações sobre comportamentos não éticos

16 e 27 p. 108
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CATEGoriA ECoNômiCA
Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 

externa
omissão

Desempenho 
econômico

G4-DMA Forma de gestão 69, 70, 71, 72, 84 e 87 p. 108

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído 68 e 106 p. 108

G4-EC2 implicações financeiras e outros riscos e 
oportunidades decorrentes de mudanças climáticas

3, 76 e 106 p. 108

G4-EC3 Cobertura das obrigações no plano de  
pensão de benefício

>  os planos rEG replan, na modalidade Benefício 
Definido, e rEB, modalidade Contribuição 
Variável, não são mais oferecidos; hoje, o único 
ainda aberto a adesões é o Novo Plano, criado 
em 2006. A CAiXA realiza aportes financeiros 
para as reservas necessárias ao custeio dos 
benefícios, em um valor que varia entre 5% e 
12% do salário de participação no Novo Plano; 
cerca de 8% no rEG/replan; e de 7% no Plano 
REB. Já as obrigações dos planos são cobertas 
por recursos disponíveis e acumulados, sob 
gestão da Funcef (leia mais na p. 37).

p. 108

G4-EC4 Ajuda financeira significativa recebida  
do governo 

>  A CAiXA não recebe ajuda financeira 
significativa do Governo.

–

Presença no 
mercado

G4-DMA Forma de gestão 35 e 36 p. 108

G4-EC5 Proporção entre o salário mais baixo da 
organização e o salário mínimo local, por gênero

36 p. 108

G4-EC6 Contratação local >  Considerando que a CAiXA é uma empresa 
100% pública, presente em todos os estados 
brasileiros, a definição geográfica de “local” 
para a organização se dá no âmbito do Brasil, 
e desta forma todos os membros da alta direção, 
ou seja, todos os dirigentes da CAiXA são 
brasileiros. mais informações nas páginas 35 
e  105.

p. 108

Impactos 
econômicos 
indiretos

G4-DMA Forma de gestão 5, 8 , 9 e 50 p. 108

G4-EC7 impacto de investimentos em infraestrutura 
oferecidos para benefício público 

9, 59,  61, 78 e 84 p. 108

G4-EC8 Descrição de impactos econômicos indiretos 
significativos 

50 e 59 p. 108

Práticas de 
compras

G4-DMA Forma de gestão 62 p. 108

G4-EC9 Políticas, práticas e proporção de gastos  
com fornecedores locais

62 e 63 p. 108

CATEGoriA AmBiENTAL

Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 
externa

omissão

Conformidade G4-DMA Forma de gestão 95 p. 108

G4-En29 Valor de multas e número total de sanções 
resultantes de não conformidade com leis 

>  Em 2013, a CAiXA não recebeu nenhuma multa 
significativa, sanção não monetária ou processos 
movidos por meio de mecanismos de arbitragem 
em decorrência da não conformidade com 
leis e regulamentos ambientais, de acordo 
com pesquisa realizada pelo Sistema de 
Acompanhamento de Processos Judiciais (SIJuR).

–

Geral

G4-DMA Forma de gestão 59 e 88 p. 108

G4-En31 Total de investimentos e gastos com proteção 
ambiental

>  Em 2013, a CAiXA investiu mais de  
r$ 700.000,00 em ações relacionadas ao tema 
sustentabilidade, considerando patrocínios, 
treinamentos externos, despesas diversas com a 
Política Ambiental e a associação e adesão a 
entidades com foco em sustentabilidade. Além 
desses investimentos, foram realizadas outras 
ações com foco na proteção ambiental, que 
serão especificadas melhor na próxima edição 
do relatório.

p. 108

Conteúdo específico
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CATEGoriA SoCiAL – PráTiCAS TrABALHiSTAS E TrABALHo DECENTE
Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 

externa
omissão

Emprego

G4-DMA Forma de gestão 37 p. 108

G4-LA1 Número total e taxas de novas contratações e 
rotatividade de empregados

35 e 104 p. 108

G4-LA2 Comparação entre benefícios a empregados 
de tempo integral e temporários 

37 p. 108

G4-LA3 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após 
uma licença-maternidade/paternidade

37
 

p. 108

Saúde e 
segurança no 
trabalho

G4-DMA Forma de gestão 38 e 45 p. 108

G4-LA5 Percentual dos empregados representados em 
comitês formais de segurança e saúde 

38 p. 108

G4-LA6 Taxas de lesões, doenças ocupacionais e dias 
perdidos 

38 e 105 p. 108

G4-LA7 Empregados com alta incidência ou alto risco 
de doenças relacionadas à sua ocupação

>  Não há atividades ocupacionais na CAiXA que 
apresentem alta incidência ou elevados riscos de 
doenças específicas.

p. 108

G4-LA8 Temas relativos a saúde e segurança cobertos 
por acordos formais com sindicatos

45 p. 108

Treinamento e 
educação

G4-DMA Forma de gestão 37, 40 e 42 p. 108

G4-LA9 média de horas de treinamento por ano 40 e 105 p. 108

G4-LA10 Programas para gestão de competências e 
aprendizagem contínua

37 e 40 p. 108

G4-LA11 Percentual de empregados que recebem 
análises de desempenho

45 p. 108

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

G4-DMA Forma de gestão 36 e 39 p. 108

G4-LA12 Composição dos grupos responsáveis  
pela governança e discriminação de empregados  
por categoria funcional

36 e 39 p. 108

CATEGoriA SoCiAL – DirEiToS HumANoS
Aspecto Descrição Capítulo/resposta Verificação 

externa
omissão

Investimentos

G4-DMA Forma de gestão 62 p. 108

G4-hR1 Acordos e contratos de investimentos 
significativos que incluam cláusulas referentes a direitos 
humanos

>  Todos os contratos possuem cláusula sobre direitos 
humanos.  mais informações na p. 76.

p. 108

G4-hR2 Total de horas de treinamento de empregados 
em políticas de direitos humanos e percentual de 
empregados treinados

41 p. 108

não 
discriminação

G4-DMA Forma de gestão 44 p. 108

G4-hR3 Número total de casos de discriminação e 
medidas corretivas tomadas

44 p. 108

Liberdade de 
associação e 
negociação 
coletiva

G4-DMA Forma de gestão 45 p. 108

G4-hR4 Grau de aplicação do direito de livre 
associação e operações e fornecedores identificados 
como de risco

45 e 62 –

Trabalho infantil

G4-DMA Forma de gestão 62 p. 108

G4-hR5 operações e fornecedores com  
risco de ocorrência de casos de trabalho infantil  
e medidas tomadas

76 p. 108

Trabalho forçado 
ou análogo ao 
escravo

G4-DMA Forma de gestão 62 p. 108

G4-hR6 operações e fornecedores identificados com 
risco de trabalho forçado ou análogo ao escravo e 
medidas tomadas

62 e 76 p. 108
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Práticas de 
segurança

G4-DMA Forma de gestão 97 p. 108

G4-hR7 Percentual do pessoal de segurança 
treinado em políticas ou procedimentos relativos a 
direitos humanos

>  o serviço de vigilância nas agências da CAiXA 
é realizado por empresas especializadas. 
Como parte do contrato que mantêm com a 
CAiXA, cabe a essas empresas capacitar seus 
empregados em temas alinhados às necessidades 
identificadas pela prestadora e/ou pela CAiXA. 
Entre os conteúdos mais frequentes estão os 
relacionados a questões técnicas, como o uso de 
equipamentos, primeiros socorros, técnicas de 
combate a incêndios, legislação, identificação 
de atitudes suspeitas, porte de arma, sequestro 
e fraudes, e também temas relativos aos direitos 
humanos, como cortesia, equidade de gênero e 
acesso de pessoas com necessidades especiais. 
Em 2013, foram obtidas 15.230 participações 
de vigilantes nesses tipos de treinamento. Para 
atender as novas unidades inauguradas, em 
2013 houve aquisição de novos equipamentos 
de segurança e a contratação de mais 901 
postos de vigilância, totalizando 10.873 
postos efetivos para o atendimento às 3.288 
agências e 724 PABs (723 PABs e um PAA) 
em operação no período.  No ano, foram 
realizados 167 treinamentos distribuídos pelas 84 
superintendências regionais – dois treinamentos 
por superintendência ao ano –, que abrangeram 
a totalidade de ocupantes dos postos contratados 
pela CAiXA. 

p. 108

Direitos 
indígenas

G4-DMA Forma de gestão 97 p. 108

G4-hR8 Total de casos de violação de direitos de 
povos indígenas e medidas tomadas

>  Em 2013 não houve casos de violação de direitos 
de povos indígenas.

–

Avaliação

G4-DMA Forma de gestão 28 p. 108

G4-hR9 Número total e percentual de operações 
submetidas a análises de direitos humanos

28 p. 108

Avaliação de 
fornecedores em 
direitos humanos

G4-DMA Forma de gestão 62 p. 108

G4-hR10 Percentual de novos fornecedores 
selecionados com base em critérios relacionados a 
direitos humanos

62 p. 108

G4-hR11 impactos negativos significativos, reais 
e potenciais, em direitos humanos na cadeia de 
fornecedores e medidas tomadas

>  Não houve casos de não conformidade em 
2013. A CAiXA pode receber denúncias sobre 
descumprimento de obrigações contratuais 
de seus fornecedores, bem como acompanha 
as listas divulgadas pelo Governo Federal de 
empresas que tiveram não conformidades com 
as legislações brasileiras identificadas. Após 
avaliação do caso, o fornecedor que descumprir 
obrigações contratuais está sujeito a penalidades 
que variam da advertência ao impedimento de 
licitar e contratar com a união.

–

Mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas a 
direitos humanos

G4-DMA Forma de gestão 44 p. 108

G4-hR12 Número de queixas e reclamações 
relacionadas a impactos em direitos humanos 
registradas, processadas e solucionadas

27 e 44 p. 108

CATEGoriA SoCiAL – SoCiEDADE 
Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 

externa
omissão

Comunidades 
locais

G4-DMA Forma de gestão 59 p. 108

G4-SO1 Percentual de operações com programas 
de engajamento da comunidade local, avaliação de 
impactos e desenvolvimento local

50, 51, 59, 85 e 89 p. 108

G4-SO2  operações com impactos negativos 
significativos, reais e potenciais, nas comunidades 
locais

>  A CAiXA empenha todos os esforços para 
minimizar quaisquer impactos negativos na sua 
gama de empreendimentos financiados à luz dos 
riscos socioambientais.

–

FS13 Pontos de atendimento em áreas de baixa 
densidade populacional ou em desvantagem 
econômica

6 p. 108

FS14 iniciativas para melhorar o acesso aos serviços 
financeiros para as pessoas em desvantagem

15 e 17 p. 108
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Combate à 
corrupção

G4-DMA Forma de gestão 28 e 30 p. 108

G4-SO3 unidades submetidas a avaliações de riscos 
relacionados à corrupção 

28 p. 108

G4-SO4 Percentual de empregados treinados em 
políticas e procedimentos anticorrupção 

29 p. 108

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas

29 p. 108

Políticas públicas G4-DMA Forma de gestão 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58 e 59 p. 108

Conformidade

G4-DMA Forma de gestão 98 p. 108

G4-SO8 Valor monetário de multas significativas e 
número total de sanções não monetárias

>  As multas e sanções significativas recebidas 
em 2013, por não conformidade com leis 
e regulamentos, foram: r$ 227 milhões em 
multas significativas (Sistema de interface da 
área Financeira – SiNAF), r$ 227 milhões; 
6 mil sanções não monetárias (Sistema de 
Acompanhamento de Processos Judiciais – SIJuR); 
e nenhum processo foi movido por meio de 
mecanismos de arbitragem.

p. 108

CATEGoriA SoCiAL – rESPoNSABiLiDADE PELo ProDuTo 
Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 

externa
omissão

Rotulagem 
de produtos e 
serviços

G4-DMA Forma de gestão 6, 14, 16, 23 e 27 p. 108

G4-PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços 
exigido por procedimentos de rotulagem

22 e 23 p. 108

G4-PR4 Não conformidades relacionadas à rotulagem 
de produtos e serviços

>  Não houve casos em 2013. –

G4-PR5 resultados de pesquisas medindo a satisfação 
do cliente

16 p. 108

Privacidade do 
cliente

G4-DMA Forma de gestão 22 p. 108

G4-PR8 Total de queixas comprovadas relativas a 
violação de privacidade e perda de dados de clientes

22 –

Conformidade

G4-DMA Forma de gestão 98 p. 108

G4-PR9 multas por não conformidade relativas ao 
fornecimento e uso de produtos e serviços 

>  Em 2013, o valor monetário total das multas 
significativas somaram r$ 53 milhões, de acordo 
com o SiNAF (eventos contábeis das matérias 
cíveis). Com relação às despesas com multas 
registradas e aplicadas pelo Procon e outros 
órgãos de defesa do consumidor, houve 309 
pagamentos em 2012, no valor total de  
r$ 1.850.897,23, e 413 pagamentos, em 2013, 
no valor total de r$ 3.210.867,47. 

p. 108

SEToriAL – SErViçoS FiNANCEiroS 
Aspecto Descrição Página/resposta Verificação 

externa
omissão

Portfólio de 
produtos

G4-DMA Forma de gestão 3, 8, 18, 27, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86,  
87 e 105

p. 108

FS6 Participação percentual das linhas de negócios 
por região, tamanho e setor

8 e 99 p. 108

FS7 Valor monetário de produtos e serviços com 
benefícios sociais

84, 85 e 86 p. 108

FS8 Valor monetário de produtos e serviços com 
benefícios ambientais

82, 83, 85 e 86 p. 108
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AneXoS
informações complementares, 
referentes aos respectivos 
capítulos, foram reunidas neste 
espaço do relatório.

A CAiXA

Linhas de negócios 

Carteira mPE – contratação por setor   G4-FS6 Contratos Saldo (r$)

Seção A – Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 5.861 139.332.274

Seção B – indústrias extrativas 5.241 133.521.962

Seção C – indústrias de transformação 602.627 6.488.530.981

Seção D – Eletricidade e gás 57 30.234.431

Seção E – água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 6.522 120.651.690

Seção F – Construção 134.772 3.250.965.439

Seção G – Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 2.225.690 20.543.348.682

Seção H – Transporte, armazenagem e correio 120.354 2.429.403.873

Seção i – Alojamento e alimentação 177.706 2.133.384.133

Seção J – Informação e comunicação 50.033 647.124.468

Seção K – Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 9.685 353.035.447

Seção L – Atividades imobiliárias 25.284 573.880.031

Seção m – Atividades profissionais, científicas e técnicas 94.181 1.244.095.692

Seção N – Atividades administrativas e serviços complementares 154.280 2.240.952.317

Seção o – Administração pública, defesa e seguridade social 113 876.768

Seção P – Educação 63.094 701.007.503

Seção q – Saúde humana e serviços sociais 35.530 1.339.086.669

Seção r – Artes, cultura, esporte e recreação 25.956 302.058.876

Seção S – outras atividades de serviços 97.698 545.187.559

Seção T – Serviços domésticos 44 249.850

Diversos 655.737 1.171.747.586

Total MPE 4.490.465 44.388.676.232
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Síntese dos produtos pj – média e grande empresa (r$ milhões) 

Destinação Saldo da carteira 
(Dez./2013)

Bloco rotativo

Crédito rotativo É a concessão de um limite de crédito rotativo destinado  
a prover recursos à conta-corrente de pessoa jurídica 228.640

Desconto de títulos operação de crédito destinada a antecipar o fluxo financeiro 
de empresas clientes CAiXA 35.743

Bloco parcelado

Crédito Especial Empresa Empréstimo sem destinação específica. modalidades. 1.815.349

Giro CAiXA
Linha de crédito sem destinação específica, disponibilizada 
na forma de limite pré-aprovado, para utilização conforme 
necessidade de capital de giro do cliente

517.100

CAiXA Hospitais

É a concessão de crédito a hospitais privados filantrópicos na 
forma de antecipação de recursos a receber do ministério da 
Saúde, referentes aos serviços ambulatoriais e de internações 
hospitalares prestados ao Sistema Único de Saúde (SuS)

575.895

Bloco investimento

BCC Linha de financiamento destinada à aquisição de máquinas, 
equipamentos e veículos, novos ou usados 19.785

BNDES/Finame
Linha de investimento com recursos do BNDES destinada a 
financiar a aquisição de máquinas e equipamentos novos, 
financiamento de capital de giro ou projetos de investimento

575.895

rede de atendimento 

rede Própria e rede Parceira

Tipo 
quantidade

2011 2012 2013

rEDE CAiXA – Canais próprios e parceiros

Agências 2.309            2.850*         3.288*

Postos de Atendimento Bancário (PAB) 567              658              723

unidades móveis 16                 19**             20**

Salas de autoatendimento (SAA) 2.876             3.458        4.155

Postos de Atendimento Eletrônico (PAE) 1.913             2.273       3. 793

Correspondentes lotéricos (uL) 11.273           12.443         12.905

CAiXA Aqui (CCA) 25.560            21.168***      21.159

TOTAL 44.514          42.869     46.043

rEDE CAiXA – Canais compartilhados

rede Banco 24 Horas 15.524       12.044      13.855

Equipamentos compartilhados com o Banco do Brasil 3.958         5.376        5.961

Total 19.482     17.420     19.816

*Do total, 479 operam o penhor. 

**operadas em caminhões e em duas agências-barco (uma já instalada, com operação prevista para janeiro/2014).

***Do total, 7.550 são transacionais e 13.168, somente negociais.
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rede própria e rede parceira por região 

Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste Sul

Agências 155 636 321 1.537 639

PAB 37 94 98 250 245

SAA 218 771 417 1.816 933

PAE 277 676 673 1.123 1.044

uL 771 3.042 1.083 5.683 2.326

CCA 820 3.903 1.851 9.724 4.861

B24h 877 2.253 1.114 8.486 1.125

BB 468 1.824 729 1.814 1.126

Total 3.623 13.199 6.286 30.433 12.299

DEDiCAção Ao CLiENTE

Política CAIXA  
para Gestão de 
Clientes   G4-56

>  As relações estabelecidas pela 
CAiXA são orientadas pela ética, 
com observância aos valores 
respeito, honestidade, compromis-
so, transparência, simplicidade e 
responsabilidade.

>  o relacionamento entre a CAiXA e 
seus clientes busca a redução das 
desigualdades sociais e o fortaleci-
mento da cidadania.

>  A diversidade e as características 
regionais de tratamento e consumo 
são respeitadas no atendimento 
aos clientes.

>  A opinião dos clientes é reconhe-
cida na busca de criação de valor 
para eles.

>  A CAiXA prima por um atendimen-
to de qualidade, inclusive com a 
adoção de medidas para reduzir 
o tempo de espera e cumprir os 
prazos estabelecidos.

>  A CAiXA atende à sociedade 
brasileira com cortesia, agilidade e 
eficiência, fornecendo informações, 
produtos, serviços e instalações ade-
quados às necessidades do cliente.

>  A comunicação com o cliente é 
clara, objetiva e possibilita o enten-
dimento das condições e regras dos 
produtos e serviços prestados.

>  A CAiXA oferece diversas opções 
de atendimento e canais adequados 
à comodidade e conveniência do 
cliente, presta orientações, assegura 
a opção de escolha pelo canal e 
tipo de atendimento mais adequado 
às suas necessidades.

>  A CAiXA facilita a comunicação 
com o cliente, disponibilizando a 
ele vários canais de acesso.

>  o atendimento de qualidade ao 
cliente é dever de todos os emprega-
dos da CAiXA, aí incluídos os empre-
gados e prestadores de serviços das 
empresas contratadas e dos canais 
parceiros.

>  A CAiXA reconhece os clientes em 
seu ciclo de relacionamento.

>  A CAiXA prioriza a construção de 
relacionamentos de longo prazo com 
seus clientes.

>  A experiência do cliente é valoriza-
da em todas as suas interações com 
a personalização nos relacionamen-
tos.

>  A CAiXA está presente em todo o 
território nacional.

>  A CAiXA adota a sustentabilidade 
no desenvolvimento, na expansão e 
nas ações de inovação em todos os 
pontos de interação.
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governança 
corporativa

Composição dos Comitês   G4-34, G4-38

Colegiado responsabilidade Composição

Comitê de  
Auditoria

órgão estatutário regulamentado pelo Conselho 
monetário Nacional, tendo por finalidade 
acompanhar e fortalecer as atividades de auditorias 
interna e externa e de controles internos e externos, 
regendo-se pela legislação e regulamentação 
aplicáveis e pelo estatuto da CAiXA.

Três membros titulares e 
um suplente, escolhidos e 
nomeados pelo Conselho de 
Administração da CAiXA.

Comitê de 
Remuneração
G4-51

órgão de caráter deliberativo e de assessoramento 
ao Conselho de Administração, regulamentado pelo 
Conselho monetário Nacional, com a finalidade de 
elaborar, propor e supervisionar a implementação e 
operacionalização da política de remuneração dos 
administradores da CAiXA.

integrado por três membros 
titulares e um suplente, 
escolhidos e nomeados pelo 
Conselho de Administração 
da CAiXA.

Comitê de 
Prevenção  
contra os Crimes  
de Lavagem  
de Dinheiro

órgão autônomo de caráter deliberativo, com a 
finalidade de opinar e deliberar, observadas as suas 
atribuições e abrangência do tema, sobre matérias 
que tratem da prevenção e combate contra os crimes 
de lavagem de dinheiro no âmbito da CAiXA.

Composto de até cinco 
membros, indicados pela 
Presidência da CAiXA.

Comitê de  
Compras e 
Contratações

órgão autônomo de caráter deliberativo, com a 
finalidade de opinar e decidir, nos limites de sua 
competência, sobre as compras e as contratações 
com dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos 
termos da legislação específica, e opinar sobre a 
deflagração de processos licitatórios cuja alçada seja 
do Conselho Diretor.

Composto de até cinco 
membros, indicados pela 
Presidência da CAiXA.

Comitê de 
Avaliação de 
negócios e 
Renegociação 

órgão autônomo e de caráter deliberativo, a 
quem compete opinar e decidir, nos limites de sua 
competência e alçadas, sobre as concessões de 
crédito, realização de negócios, renegociações 
e aquisições em Programa de Arrendamento 
residencial.

Composto de até cinco 
membros indicados pela 
Presidência da CAiXA.

Comissão  
de Ética

órgão autônomo de caráter deliberativo, com 
a finalidade de orientar, aconselhar e atuar na 
gestão sobre a ética profissional dos dirigentes 
e empregados da CAiXA e no tratamento com 
pessoas e com o patrimônio público, cabendo-lhe 
ainda deliberar sobre condutas antiéticas e sobre 
transgressões das normas da CAiXA levadas ao seu 
conhecimento.

Composto de três membros 
titulares e três suplentes, 
escolhidos entre os 
empregados do quadro 
permanente, e designados 
pelo presidente da CAiXA.

Comitês  
Delegados do 
Conselho Diretor

Deliberar e propor sobre as questões relativas à 
gestão de temas de suas competências.

Presidente da CAiXA;
vice-presidentes envolvidos 
com o tema de competência 
do Comitê.
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Pacto Global 
Signatária desde 2003, a CAiXA 
presta contas anualmente sobre suas 
práticas que contribuem para o Pacto 
Global das Nações unidas, por meio 
da Comunicação de Progresso nos 
Princípios do Pacto Global (CoP). o 
Pacto é uma mobilização empresarial 
internacional focada na promoção 
de dez princípios que reúnem valores 
fundamentais nas áreas de meio am-
biente, direitos humanos, trabalhistas e 
de combate à corrupção. Entre os pro-
dutos, serviços e iniciativas da CAiXA 
que se alinham aos princípios, estão o 
Programa Bolsa Família; a destinação 
social das Loterias; gestão do Fundo 
CAiXA Fi Fome zero Curto Prazo; e 
oferta de microcrédito Produtivo orien-
tado, entre outros. 

Empresa Pró-Ética 
A CAiXA aderiu ao Cadastro Na-
cional de Empresas Comprometidas 
com a Ética e a integridade (Cadastro 
Pró-Ética) em 2012, uma iniciativa 
do instituto Ethos e da Controladoria-
-Geral da união. o objetivo é avaliar 
e divulgar as empresas voluntariamen-
te engajadas na construção de um 
ambiente de integridade e confiança 
nas relações comerciais, inclusive nas 
que envolvem o setor público. 

Pacto pela integridade 
Signatária do Pacto Empresarial pela 
integridade e contra a Corrupção 
desde 2012, a CAiXA assumiu o 
compromisso de divulgar a legisla-
ção brasileira anticorrupção para 
seus empregados e stakeholders. 
Além disso, compromete-se a vedar 
qualquer forma de suborno, trabalhar 
pela legalidade e transparência nas 
contribuições a campanhas políticas e 
primar pela transparência de informa-
ções e colaboração em investigações.

Princípios do Equador 
Conjunto de procedimentos adota-
dos por instituições financeiras na 
gestão de questões socioambientais 
associadas às operações de financia-
mentos de projetos. A CAiXA aderiu 
ao programa em agosto de 2009 e 
assumiu o compromisso de executar o 
Plano de Ação, conforme anexo i da 
referida resolução.

Capital natural 
Em 2012, por ocasião da Confe-
rência rio+20, a CAiXA assinou a 
Declaração Capital Natural (Natural 
Capital Declaration – NCD), que 
é a maior coalizão de empresas e 
organizações focadas na integração 
do capital natural no setor financeiro 

em todo o mundo. Atualmente, a 
international Finance Corporation 
preside seu Comitê Gestor. Foram 
criados quatro Grupos de Trabalho 
no âmbito da NCD para se conhe-
cer e considerar o Capital Natural 
nas operações e atividades bancá-
rias. A CAiXA participa no Grupo 
de Trabalho “Compreendendo os im-
pactos e Dependências em relação 
ao Capital Natural nas atividades 
das instituições financeiras", com 
atividades previstas até dezembro 
de 2014.

World Water Council/Conselho 
Mundial da Água/WWC
Afiliação em tramitação. Entidade 
com sede em marselha, França, cuja 
missão é promover a conscientiza-
ção, reforçar o empenho e empre-
ender ações de cunho político sobre 
questões críticas da oferta e uso da 
água em todos os níveis, incluindo 
o mais alto nível de tomada de deci-
são política.

Pactos e  
compromissos  G4-15
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Quem faz 
a CAiXA

Admissões em 2013   G4-LA1 

região
Até 19 anos De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos A partir de 50 anos Total

mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem Total

Centro-oeste 4 10 296 379 203 235 36 61 4 30 543 715 1.258

Norte 7 5 113 139 80 80 16 25 0 11 216 260 476

Sul 8 9 309 316 246 245 56 53 7 21 626 644 1.270

Sudeste 13 22 725 791 726 597 203 262 53 128 1.720 1.800 3.520

Nordeste 0 6 292 540 211 288 39 54 7 17 549 905 1.454

Total
32 52 1.735 2.165 1.466 1.445 350 455 71 207 3.654 4.324 -

84 3.900 2.911 805 278 7.978

desligamentos em 2013   G4-LA1 

região
Até 19 anos De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos A partir de 50 anos Total

mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem Total

Centro-oeste 0 0 16 47 22 32 10 14 84 73 132 166 298

Norte 1 0 7 18 16 19 2 8 20 22 46 67 113

Sul 0 0 39 73 46 67 32 28 131 133 248 301 549

Sudeste 0 0 72 143 91 131 63 64 437 291 663 629 1.292

Nordeste 0 0 33 58 25 40 19 12 147 102 224 212 436

Total
1 0 167 339 200 289 126 126 819 621 1.313 1.375 - 

1 506 489 252 1.440 2.688

taxas de desligamento   G4-LA1 

região
Até 19 anos De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos A partir de 50 anos Total

mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem mulher Homem Total

Centro-oeste 0,00% 0,00% 1,23% 2,79% 0,82% 1,13% 0,57% 0,72% 7,50% 3,84% 1,93% 1,98% 1,96%

Norte 14,29% 0,00% 1,64% 3,04% 2,49% 2,21% 0,56% 1,63% 8,47% 5,28% 2,76% 2,84% 2,80%

Sul 0,00% 0,00% 2,59% 4,27% 1,70% 2,50% 1,54% 1,10% 8,45% 4,89% 3,16% 3,12% 3,13%

Sudeste 0,00% 0,00% 2,12% 3,85% 1,16% 1,67% 1,13% 1,22% 10,00% 4,73% 3,12% 2,74% 2,92%

Nordeste 0,00% 0,00% 2,68% 2,61% 1,08% 1,27% 1,19% 0,57% 8,83% 3,52% 3,29% 2,04% 2,53%

Total
2,70% 0,00% 2,12% 3,42% 1,23% 1,67% 1,11% 1,02% 9,16% 4,41% 2,96% 2,56% - 

0,88% 2,84% 1,46% 1,06% 6,25% 2,74%
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Saúde e segurança – licenças para tratamento de saúde   G4-LA6
  

Empregados Dias perdidos Empregados  
com LTS

Total de  
Empregados

Dias de contrato  
de trabalho

Taxa de absenteísmo  
por LTS

Homens 320.493 18.512 53.787 18.953.182 1,69

mulheres 366.301 21.610 44.411 15.618.572 2,35

Total CAIXA 686.794 40.122 98.198 34.571.754 1,99

Fonte: SiSrH ref.31.12.2013.

média de horas de capacitação por empregado   G4-LA9 

Categoria Funcional
 Treinamento a distância Treinamento presencial Treinamento em serviço

mulher Homem Total mulher Homem Total mulher Homem Total

Dirigente* 16,67 2,15 3,6 9,33 1,85 2,6 2 1,59 1,63

Chefia de unidade 32,05 30,04 30,6 70,56 69,64 69,89 2,14 1,67 1,8

Gerencial 42,14 42,75 42,49 18,23 19,22 18,79 2,02 2,01 2,02

Não Gerencial 72,43 70,03 71,19 7,63 9,03 8,36 2,52 2,07 2,29

operacional** 1,75 96,39 96,8 382,86 21,2 21,23 1,75 1,55 1,64

Profissional*** 78,02 82,09 80,77 19,68 20,76 20,41 2,99 2,87 2,91

Total 75,01 72,22 73,48 16,1 18,82 17,59 2,16 1,88 2,01

*Empregados com vínculo que ocupam cargo de dirigentes/Fonte: GEDEC ref. 31.12.2013.

**Empregados que não exercem função gratificada das carreiras Administrativa e Serviços Gerais.

***Empregados que não exercem função gratificada da carreira Profissional.

Contratação local – alta administração (%)   G4-EC6

raça/cor 
2012 2013

mulher Homem Total mulher Homem Total

 Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. % Qtd. %

Amarela 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 1 2,78%

Branca 0 0,00% 14 42,42% 14 38,89% 3 100,00% 28 84,85% 31 86,11%

Parda 0 0,00% 2 6,06% 2 5,56% 0 0,00% 3 9,09% 3 8,33%

Preta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 1 2,78%

Total 0 0,00% 16 48,48% 16 44,44% 3 100,00% 33 100,00% 36 100,00%
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desempenho  
econômico-financeiro

responsabilidade 
socioambiental

Síntese de desempenho – Demonstração do Valor Adicionado (DVA)   G4-EC1

1. Geração de riquezas (r$ milhares) 2012 2013

(A) receita bruta 72.876.184 90.016.418 

(B) Despesas de intermediação financeira 33.561.879 44.205.075 

(C) Bens e serviços adquiridos de terceiros 17.091.471 20.283.402 

(C) Valor adicionado bruto (A – B – C)                                              
22.222.834 25.528.004 

(D) retenções (depreciação, amortização, exaustão) 954.439 1.169.280 

(E) Valor adicionado líquido (C – D) 21.181.498 24.285.390 

(F) Transferências                                                    
139.089 

                                                   
309.699 

(G) Valor adicionado a distribuir (E + F) 21.407.484 24.668.423 

 

2. Distribuição por partes interessadas 2012 2013

Governo

impostos expurgados os subsídios (isenções) 1.791.268 1.941.209 

Empregados

remuneração direta 9.614.451 11.152.423 

Benefícios 2.411.037 3.011.696 

FGTS 600.816 688.709 

Financiadores

remuneração de capital de terceiros 923.858 1.151.014 

Acionistas

Juros sobre capital próprio e dividendos 5.188.673 4.097.762 

retido

Lucros retidos 877.381 2.625.609 

indicadores de produtividade 2012 2013

margem bruta 29,02 26,42 

margem líquida 10,43 9,26 

Giro dos ativos 0,02 0,02 

retorno sobre ativo médio (roA) 1,00 0,86 

índice de endividamento 0,96 0,97 

índice de liquidez 1,02                                                           
1,02 

itens de investimento 2012 2013

Pesquisa e desenvolvimento - - 

melhoria da produtividade  - - 

Aumento da capacidade produtiva 930.051.709 1.754.288.106 

Educação/treinamento 102.580.187 106.409.932 

Programas para a comunidade - - 

EFiCiêNCiA ENErGÉTiCA   G4-EC2
Diversas ações de cooperação técni-
ca foram realizadas no período do re-
lato, visando à eficiência energética:

>  Com a Agência Alemã de 
Cooperação Técnica para o 
Desenvolvimento (GIZ): missão 
Técnica Eficiência Energética em 
Edifícios foi enviada à Alemanha, 
com a participação da CAiXA, 
para realização de estudos sobre 
eficiência energética; apoio técnico 
a ações de eficiência energética, 
como estudos sobre o Selo Casa 
Azul, oficinas de capacitação, 
elaboração de material publici-
tário; seminário de Capacitação 
em Financiamento de Sistemas 
Fotovoltaicos.

>  Com o Ministério das Cidades: 
projeto piloto minha Casa mais 
Sustentável em andamento, como 
desdobramento da missão Técnica 
Eficiência Energética em Edifícios 
na Alemanha; projeto em discus-
são com várias instituições par-
ceiras (Coelba, Light, Eletrobrás/
Procel, Prefeitura do Rio de Janeiro 
e Conder/BA), com o objetivo de 
implantar projetos demonstrativos 
no Rio de Janeiro e em Lauro de 
Freitas (BA) que tenham a eficiên-
cia energética como premissa 
básica.

>  Com a neoenergia: ações 
voltadas à eficiência energética 
de habitações de interesse social; 
doação de lâmpadas econômicas 
e troca de geladeiras usadas por 
outras novas e eficientes para famí-
lias de baixa renda (leia mais em 
Responsabilidade Socioambiental, 
na p. 74).
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>  Com a Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC): o objeto desse acordo é 
unir esforços institucionais e técnicos 
dos parceiros para a disseminação 
de boas práticas e soluções que 
assegurem a sustentabilidade dos 
empreendimentos habitacionais em 
todo o País, com as seguintes ações 
prioritárias: redução e mitigação da 
emissão de gases de efeito estufa 
(GEE); utilização de recursos natu-
rais de forma sustentável; conforto 
ambiental e eficiência energética; 
gestão de resíduos de construção e 
demolição; e qualidade urbana.

quatro projetos que se tornaram 
vencedores na Edição 2013/2014 do 
Prêmio melhores Práticas em Gestão 
Local receberão recursos do FSA  
CAiXA. São eles:

Tijolos ecológicos: estratégia de 
intervenção social para áreas de risco 
social, em regiões de extrema pobre-
za. realizado em uberlândia (mG) 
pela oNG Ação e moradia, o projeto 
é voltado à inclusão socioprodutiva e 
educacional de mulheres em condições 
de vulnerabilidade social, proporcio-
nando autonomia comunitária, educa-
ção ambiental e formação de capital 
social. A ideia é promover a igualda-
de, erradicar a fome e a pobreza e 
garantir a sustentabilidade ambiental. 
o investimento é de r$ 120 mil do 
FSA CAiXA.

Inovações, tecnologias  
e práticas de gestão

Sistemas agroflorestais e socio-
biodiversidade: com investimentos 
de r$ 119,6 mil do FSA CAiXA, esse 
projeto desenvolvido pelo instituto de 
Pesquisas Ecológicas busca fortalecer 
os sistemas produtivos agroecológicos 
e as organizações da agricultura fa-
miliar na região da margem esquerda 
do rio Negro (Am). Cem moradores 
da região receberam capacitação em 
agroecologia e em comercialização 
de produtos da agricultura familiar, 
visando à geração de renda e à con-
servação ambiental.

Agroindústria biodinâmica: pro-
jeto de instalação de uma agroindús-
tria para processamento de frutas e 
hortaliças orgânicas e biodinâmicas 
na Associação de Produtores Naturais 
de maria da Fé (mG), conduzido des-

de fevereiro de 2012. receberá um 
total de r$ 117,3 mil para aquisição 
de equipamentos, capacitação dos 
associados e certificação de frutas e 
hortaliças e deve beneficiar 15 mil 
moradores.

Terra limpa: projeto dedicado ao 
desenvolvimento de mulheres quilom-
bolas no extremo sul do rio Grande 
do Sul (rS), implantado pelo Centro 
de Apoio ao Pequeno Agricultor 
em Pelotas e nove municípios do 
rS. A organização responsável pelo 
projeto tem experiência em agroeco-
logia e recebeu r$ 118,6 mil do FSA 
CAiXA. No total, são 3.160 pessoas 
beneficiárias.

>  Com o banco alemão KfW: pre-
paração de um termo de referência 
para a contratação de uma consul-
toria para desenvolver estudos de 
avaliação da CAiXA e do mercado 
de Eficiência Energética no Brasil, 
bem como proposição da linha 
de crédito e medidas complemen-
tares. Foi selecionada a empresa 
canadense Econoler; realização de 
workshop com o KfW e a Econoler, 
tendo a participação de diversas 
áreas CAiXA. Até o fim de 2014 
deve ser lançada uma linha de 
crédito específica.

responsabilidade 
socioambiental
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relatório de Asseguração Limitada 
dos Auditores independentes do 
relatório Anual de Sustentabilidade 
da Caixa econômica federal

Aos Administradores e Acionista da  
Caixa Econômica Federal - CAIXA

Introdução

Fomos contratados pela administração da Caixa Econômica Federal - CAiXA  
(“CAiXA” ou “instituição”) para apresentar nosso relatório de asseguração limitada 
sobre os indicadores contidos no relatório Anual de Sustentabilidade, relativo ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2013.

Responsabilidades da administração sobre o  
Relatório Anual de Sustentabilidade

A administração da CAiXA é responsável pela elaboração e apresentação de 
forma adequada das informações constantes no relatório Anual de Sustentabilidade 
relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, de acordo com critérios, 
premissas e metodologias do Global Reporting Initiative - G4 (opção de reporte 
“Abrangente”) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações constantes no 
relatório Anual de Sustentabilidade da CAiXA, relativo ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2013, com base no trabalho de asseguração limitada conduzido 
de acordo com o Comunicado Técnico do ibracon (CT) Nº 07/2012, aprovado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC To 
3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e revisão), emitida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que é equivalente à norma internacional 
iSAE 3000, emitida pela Federação internacional de Contadores, aplicáveis às 
informações não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências 
éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o 
objetivo de obter segurança limitada de que os indicadores constantes no relatório 
Anual de Sustentabilidade da CAiXA, para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2013, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.



Sobre o relatório 109

um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC To 3000 
(iSAE 3000) consiste principalmente de indagações à administração e outros profis-
sionais da CAiXA que foram envolvidos na elaboração das informações constantes 
do relatório Anual de Sustentabilidade, assim como, pela aplicação de procedimen-
tos analíticos para obter evidências que nos possibilite concluir na forma de assegu-
ração limitada sobre o relatório Anual de Sustentabilidade. um trabalho de assegu-
ração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o 
auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as 
informações constantes do relatório Anual de Sustentabilidade, podem apresentar 
distorções relevantes. 

os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos re-
lativos à compilação e apresentação das informações constantes no relatório Anual 
de Sustentabilidade de acordo com critérios, premissas e metodologias próprias da 
CAiXA. os procedimentos compreenderam:

(a)  o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de infor-
mações quantitativas e qualitativas e os controles internos que serviram de base 
para a elaboração das informações constantes do relatório Anual de Sustentabili-
dade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013;

(b)   o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a prepara-
ção e compilação do relatório Anual de Sustentabilidade através de entrevistas 
com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;

(c)   aplicação de procedimentos analíticos e verificação amostral de determinadas 
evidências que suportam os dados utilizados para a elaboração do relatório Anual 
de Sustentabilidade;

(d)  confronto dos dados de natureza financeira com as demonstrações financeiras e/
ou registros contábeis.

os trabalhos de asseguração limitada compreenderam, também, a aderência às 
diretrizes da estrutura de elaboração dos indicadores da Global Reporting Initiati-
ve - G4, aplicável na elaboração das informações constantes no relatório Anual de 
Sustentabilidade da CAiXA, relativo ao período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2013.

Acreditamos que as evidências obtidas em nosso trabalho foram suficientes e apro-
priadas para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.
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Alcance e limitações

os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substan-
cialmente menos extensos do que aqueles aplicados em um trabalho de assegura-
ção que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as informações constantes no 
relatório Anual de Sustentabilidade. Consequentemente, não nos possibilitam obter 
segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identifica-
dos em um trabalho de asseguração que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso 
tivéssemos executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos 
ter identificados outros assuntos ou eventuais distorções nas informações constantes 
do relatório Anual de Sustentabilidade. Dessa forma, não expressamos uma opinião 
sobre essas informações.

os dados não financeiros estão sujeitos a mais limitações inerentes do que os dados 
financeiros, dada à natureza e a diversidade dos métodos utilizados para determi-
nar, calcular ou estimar esses dados. interpretações qualitativas de materialidade, 
relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julga-
mentos. Adicionalmente, não realizamos qualquer trabalho em dados informados 
para os períodos anteriores, nem em relação a projeções futuras e metas. 

os indicadores G4-EC4, G4-EN29, G4-Hr8, G4-Hr11, G4-So2, G4-Pr4 E G4-Pr8 
não foram escopo de nosso trabalho de asseguração limitada, assim não efetuamos 
quaisquer procedimentos de auditoria sobre estes indicadores citados.

Conclusão

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou 
ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes no 
relatório Anual de Sustentabilidade da Caixa Econômica Federal - CAiXA, relativo 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, não tenham sido elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, de acordo com critérios, premissas e metodologias 
para elaboração dos indicadores da Global Reporting Initiative - G4 (opção de 
reporte “Abrangente”).

São Paulo, 23 de maio de 2014.

 
ErNST & YouNG  
 
Auditores independentes S.S 
CrC - 2SP 015.199/o-6-F-DF

Eduardo Braga Perdigão 
Contador CrC-1 CE013803/o-8
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