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Seja bem-vindo ao Relatório de 
Sustentabilidade 2016 da CAiXA. 
Este documento foi elaborado 
com base nas diretrizes da 
Global Reporting initiative (GRi), 
considerando os indicadores e 
dados de gestão mais relevantes 
na ótica da instituição e de seus 
públicos de relacionamento.

o documento traz informações 
referentes ao ano de 2016, 
com dados financeiros e não 
financeiros – como os relativos à 
governança corporativa, às ações de 
impacto social e aos investimentos 
ambientais –, e também destaca 
os programas voltados ao cidadão 
e ao trabalhador brasileiro, que 
levam à prática o slogan da CAiXA 
de ser mais que um banco.

boa leitura!
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o ano em númeroS
Confira destaques que resumem 
os projetos e resultados da CAIXA 
nos seus temas materiais de gestão

r$ 4,1 bi 
de lucro líquido, sob impacto do 
cenário macroeconômico desafiador

desempenho 
econômico-financeiro

R$ 2,1 tri
Ativos administrados pela CAiXA

r$ 1,3 tri
Ativos próprios do banco

R$ 709,3 bi
Saldo da carteira de crédito ampla

2,88% 
é o índice de inadimplência total 
+ 90 dias, abaixo da média 
de mercado, de 3,71%

PRoGRAMA dE inTEGRidAdE CAiXA
Elaborado no contexto da construção 
da Política Anticorrupção do banco, o 
programa se baseia em 5 princípios 

Quem faz a caixa

r$ 3,9 mi
investidos em incentivos ao 
curso superior, abrangendo 
mais de 1.000 empregados

+ de 90 mil
empregados da CAiXA participaram de 
cursos e treinamentos durante o ano, em 
um total de 4,8 milhões de horas-aula

19,2%
dos empregados (todos 
ocupantes de funções gerenciais) 
mobilizados no segundo ciclo de 
avaliação de desempenho

11 daS 21 diREToRiAS dA inSTiTuição 

ESTão SEndo AvALiAdAS EM RELAção 

AoS RiSCoS dE CoRRuPção

+ de 61%
dos empregados engajados 
na checagem de conhecimento 
do Código de Conduta dos 
Empregados e dirigentes

3,5 mil 
empregados fizeram a 
verificação de conhecimento 
do Código de Ética CAiXA

receita das operações de crédito 
2014

2015

r$ 66,3 bi

r$ 86,6 bi

r$ 94,2 bi

2016

Governança e liderança
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mais Que um banco

40 milhões 
de famílias e 
143,9 milhões 
de pessoas 
registradas 
na base do 
Cadastro Único

13,6 mi
de famílias de 5.449 municípios 
atendidas pelo bolsa Família

50 anos
do FGTS, comemorados com 
arrecadação bruta recorde: 
R$ 119,1 bilhões

R$ 70 bi
investidos pelo FGTS 
nas áreas de habitação, 
saneamento e infraestrutura

356.993
novas unidades habitacionais 
contratadas no Programa 
Minha Casa Minha vida

R$ 261,6 mi 
em investimentos no apoio ao 
esporte brasileiro em 2016

a vida pede mais 
sustentabilidade

105 
pareceres socioambientais elaborados 
para análise de clientes Pessoa Jurídica, 
em grandes operações

R$ 100 mi
previstos no projeto de energia 
renovável em agências, abrangendo
195 unidades nos próximos 
anos; em 2016, foram
41 unidades finalizadas

18 
territórios brasileiros impactados pela 
estratégia desenvolvimento integrado 
e Sustentável do Território (diST)

r$ 24,7 mi
em investimentos do Fundo 
Socioambiental CAiXA, abrangendo

11 acordos 
de cooperação financeira

R$ 390 mi
em novos contratos de microcrédito 
produtivo orientado 

na CaiXa, a sustentabilidade está 
integrada ao portfólio de produtos 
e serviços, ao monitoramento dos 
impactos e ao investimento social
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A trajetória de mais de 150 anos da CAiXA sem-
pre foi marcada pela promoção da cidadania 
e do desenvolvimento sustentável do País, seja 
como instituição financeira, seja como agente 
de políticas públicas ou parceira estratégica do 
Estado brasileiro. Hoje, ela ocupa uma posição 
consolidada no mercado como uma empresa de 
grande porte, sólida e moderna, sem perder de 
vista sua crença no potencial humano e na ideia 
de que a vida pede mais que um banco.

Por isso, em 2016, permaneceu focada em seg-
mentos estratégicos que contribuem para o desen-
volvimento nacional e a redução das desigualda-
des sociais e regionais, além de desempenhar um 
papel importante no investimento em infraestrutu-
ra e no estímulo à retomada do dinamismo da 
economia do País, desafio fundamental de nosso 
presente. Por meio da concessão de crédito ha-
bitacional, financiamento da produção e do con-
sumo e de iniciativas nas áreas de saneamento e 
infraestrutura, a CAiXA reforçou sua vocação de 
acreditar na capacidade de superação do País, 
em face a cenários adversos, o que se percebe 
pelo aumento de 4,4% no saldo da carteira de 
crédito, que totalizou R$ 709,3 bilhões em 2016. 

Ao pagar aproximadamente 167 milhões de 
benefícios sociais relacionados a programas de 
transferência de renda em 2016, a CAiXA aplicou 
mais de R$ 28,5 bilhões em recursos para a erra-
dicação da pobreza e a melhoria da distribuição 
de renda entre a população brasileira. Somente o 
programa bolsa Família foi responsável por apro-

menSagem da preSidência g4-1, g4-2

ximadamente 95% do volume de pagamentos e 
96% do valor total das transferências, benefician-
do 13,6 milhões de famílias. Já os programas 
destinados ao trabalhador brasileiro distribuíram 
aproximadamente R$ 54 bilhões em 2016, com 
o pagamento de mais de 62 milhões de benefí-
cios. o Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), ao celebrar 50 anos de existência em 
2016, registrou uma arrecadação bruta recorde 
de R$ 119,1 bilhões. 

Foram também mais de R$ 7,9 bilhões em trans-
ferências de recursos da união para a execução 
de projetos, aquisições e obras públicas, um au-
mento de 17% em relação ao ano anterior. Em 
termos de novas contratações, houve um salto de 
52%. Em 2016, a CAiXA desembolsou, ainda, 
R$ 12,1 bilhões em 64 contratações de financia-
mento para obras de saneamento e infraestrutura. 
o banco contratou aproximadamente 357 mil no-
vas unidades do Programa Minha Casa Minha 
vida, com um crédito total de R$ 41,5 bilhões. Ao 
longo do ano, entregou mais de 277 mil unidades 
prontas que haviam sido contratadas anteriormen-
te. Para as habitações rurais, foram contratadas 
pela CAiXA 18.600 novas unidades, com a en-
trega de outras 19 mil unidades finalizadas. São 
números que demonstram a dimensão do impacto 
social do banco, bem como a aderência de suas 
práticas de negócios aos valores que o fundamen-
tam desde o século XiX.

o lucro líquido de R$ 4,1 bilhões obtido em 2016 
foi resultado, em grande parte, do aumento das 
receitas com prestação de serviços e do controle 
das despesas administrativas e operacionais. A 
busca pela eficiência na gestão, em todos os ní-
veis da Empresa, concentrou muitos dos esforços 
de 2016, com a revisão e automação de proces-
sos, investimentos na atualização e aquisição de 
novos sistemas tecnológicos, bem como o fortale-
cimento dos mecanismos de controle e de gestão 
de riscos, inclusive socioambientais.

Também houve avanços na adoção de boas prá-
ticas ligadas ao modelo de governança corpo-
rativa, permitindo aperfeiçoar o desempenho da 
Empresa e, ao mesmo tempo, proteger os direitos 
de todas as partes interessadas. o lançamento do 

gilberto occhi
Presidente da CAiXA
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Programa de integridade CAiXA, que consolida 
os instrumentos e as atividades de controle volta-
dos à gestão de riscos de fraude e corrupção, evi-
dencia o compromisso da instituição no combate 
sistemático ao envolvimento em atos ilícitos, nas 
formas ativa e passiva. nesse processo, o enga-
jamento e a capacitação de fornecedores e redes 
de parceiros têm sido fundamentais. 

Consolidar e avançar são, portanto, as palavras 
que movem a CAiXA atualmente. Para concretizar 
a estratégia de ser ainda mais forte, eficiente e 
rentável, a Empresa tem investido na capacitação 
dos empregados, na formação de lideranças, na 
diversidade e em iniciativas alinhadas aos anseios 
das novas gerações, buscando potencializar a ca-
pacidade de trabalho e realização de cada um 
dos seus trabalhadores. Estes devem cada vez 
mais ser protagonistas em ações que conectem o 
banco com o futuro, dialoguem com uma socieda-
de em constante mudança, melhorem a experiên-
cia do cliente e tornem a CAiXA cada vez mais 
simples, ágil, integrada e inovadora.

Para a CAiXA, o fortalecimento da relação com 
seus clientes e a melhoria contínua em seus 
serviços são cruciais. Em 2016, o Serviço de 
Atendimento ao Cliente e a ouvidoria concen-
traram a maior parte das demandas de nossos 
clientes – sem a necessidade de acesso a canais 
externos –, o que demonstra o aumento da con-
fiança nos canais mantidos pela CAiXA. isso é 
reflexo dos esforços corporativos recentes para 
o aperfeiçoamento de produtos e serviços, como 
cartões de crédito, internet banking, benefícios 
sociais e atendimento das centrais telefônicas. 

o mundo vive um ciclo intenso de inovação e 
criatividade, com potencial para mudar drastica-
mente a forma como os bancos fazem negócios 
e prestam serviços. Pensar o futuro e tomar deci-
sões hoje é essencial para garantir que a CAiXA 
continue contribuindo de forma decisiva para o 
desenvolvimento do brasil. isso passa também 
pela implementação continuada de uma agenda 
de sustentabilidade voltada para as pessoas, o 
planeta e a prosperidade, e baseada em uma vi-
são de negócio que permeie toda a organização 
e considere os interesses de todos os envolvidos.

Assim, além da continuidade na análise de crité-
rios socioambientais nas decisões de investimentos 
e a avaliação destes requisitos para a concessão 
de crédito a projetos de grande médio e grande 

porte, a CAiXA lançou, em 2016, o “desafio 
de negócios de impacto Social”, com foco em 
educação financeira e serviços financeiros para 
todos. o Fundo Socioambiental CAiXA (alimen-
tado por parcela do lucro líquido da Empresa), 
por sua vez, assinou 11 Acordos de Cooperação 
Financeira, totalizando um comprometimento de 
quase R$ 25 milhões em projetos e ações de 
caráter social e ambiental para a população de 
baixa renda. nas áreas contempladas pelo Mi-
nha Casa Minha vida e na região de tráfego da 
agência-barco ilha do Marajó, a aplicação da 
estratégia desenvolvimento integrado e Sustentá-
vel do Território (diST) vem fortalecendo a gover-
nança, articulando e revitalizando redes sociais, 
democratizando as relações e integrando políticas 
públicas nessas localidades. Em parceria com a 
Secretaria nacional de Habitação do Ministério 
das Cidades (SnH), a CAiXA está ainda discutin-
do os temas de qualidade e sustentabilidade na 
concepção, na implementação e na pós-ocupação 
de novos empreendimentos habitacionais, com o 
propósito de aproveitá-los como geradores de de-
senvolvimento urbano e socioambiental.

Essas e outras iniciativas integram este relatório, 
que apresenta os resultados econômicos, sociais 
e ambientais obtidos pela CAiXA em 2016. Esse 
desempenho  reflete o trabalho comprometido e 
incansável de todos os empregados e colaborado-
res, aos quais agradecemos pelo reconhecimento 
conquistado pela CAiXA junto à sociedade como 
uma das empresas que mais contribui para o cres-
cimento do País e para a melhoria da qualidade 
de vida dos brasileiros. Agradecemos também 
aos nossos clientes e parceiros, pela confiança e 
fidelidade com que nos impulsionam na constante 
busca pelo aprimoramento tão essencial ao desen-
volvimento da instituição e do brasil. 

em um ano 
de cenário 
macroeconômico 
difícil, a CaiXa 
entregou 
resultados 
condizentes com 
sua trajetória.

r$ 25 mi
em projetos e ações de caráter 
social e ambiental para a 
população de baixa renda
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neste capítulo

 Modelo de negócios

a caIXa

divulgação e RepoRte 
de infoRMações

gestão de pRáticas 
adMinistRativas e da cadeia 

de foRneciMento

pRoMoção do 
desenvolviMento sustentável

goveRnança

gestão de Riscos socioaMbientais

RelacionaMento e engajaMento 
coM paRtes inteRessadas

coneXão com a pRsa
este capítulo está alinhado às diretrizes:
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vinculada ao Ministério da fazenda, a caiXa é 
uma empresa 100% pública, com sede e foro 
em brasília (df). com ativos próprios avaliados 
em R$ 1,3 trilhão ao final de 2016, ela ocupa 
o terceiro lugar entre os maiores bancos brasilei-
ros. atualmente, dispõe de mais de 57 mil pon-
tos de atendimento e uma base de clientes com 
82,9 milhões de correntistas e poupadores. G4-5

desde sua criação, em 1861, a caiXa man-
tém-se firme em sua visão de ser mais que um 
banco, atuando como uma instituição financei-
ra presente no dia a dia de milhões de brasilei-
ros, tanto na prestação de serviços bancários 
quanto na operação de iniciativas do governo 
federal, em setores como infraestrutura, habi-
tação, saneamento básico, programas sociais 
e de transferência de renda. essa orientação 
estratégica, somada a iniciativas nas áreas 
artística, cultural, educacional e desportiva, 
permite à caiXa contribuir para o desenvol-
vimento do brasil e para a melhoria da qua-
lidade de vida e da inclusão social dos seus 
cidadãos. G4-3, G4-4, G4-7

ela é, por exemplo, o agente responsável pela 
operação de benefícios trabalhistas, como o 
fundo de garantia do tempo de serviço (fgts), 
pelo programa de integração social (pis) e pelo 
seguro desemprego. programas como o bolsa 
família – que beneficia mais de 13 milhões de 
brasileiros, o fundo de financiamento estudan-
til (fies) e o programa Minha casa Minha vida 
também são viabilizados pela caiXa.  

cabe também à instituição oferecer soluções 
financeiras para produtores rurais e setores 
como o agronegócio, prestar serviços interna-
cionais e atuar na gestão das loterias, que 
destinam recursos para ações sociais do go-
verno federal.

LADO A LADO COM O CIDADÃO
Com mais de 150 anos de história, 
Instituição combina serviços financeiros 
e apoio ao desenvolvimento do País

alinhadas ao compromisso histórico da empre-
sa de redução das desigualdades sociais e re-
gionais e de indução de investimentos no país, 
as atividades da caiXa foram responsáveis por 
injetar R$ 732,7 bilhões na economia brasileira 
em 2016, por meio de contratações de crédito, 
da operação de benefícios sociais e de transfe-
rência de renda e de investimentos em infraes-
trutura própria, remuneração de pessoal e desti-
nação social das loterias, entre outros aspectos. 

durante o ano, o banco teve lucro líquido de 
R$ 4,1 bilhões e uma expansão de 13% nos 
ativos próprios. G4-9

Entre as 
atribuições 
da CAixA 
está operar 
programas 
sociais e de 
transferência 
de renda, em 
parceria com 
o Governo 
Federal.

mIssão G4-56-56

atuar na promoção da cidadania e 
do desenvolvimento sustentável do 
país, como instituição financeira, 
agente de políticas públicas e parceira 
estratégica do estado brasileiro.

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
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a caiXa está presente em todo o território na-
cional com uma rede que inclui agências, uni-
dades lotéricas, correspondentes bancários, ter-
minais de autoatendimento, unidades móveis e 
agências-barco. atualmente, há mais de 57 mil 
pontos no país, disponíveis para clientes de di-
ferentes perfis e características. além disso, o 
banco está presente no exterior, em mais de 20 
países, com serviços como saque de fgts, co-
mércio exterior e crédito imobiliário.

Hoje, a instituição possui duas agências-barco: 
agência-barco chico Mendes, inaugurada em 
2010, e agência-barco ilha do Marajó, que ini-
ciou operação em 2014. as unidades atendem 
regiões ribeirinhas, levando serviços bancários 
e cidadania para a população que mora em 
áreas de difícil acesso nos estados do amazo-
nas e do pará, respectivamente. a caiXa conta 
também com oito caminhões-agência que reali-
zam atendimento itinerante, em especial para o 
agronegócio, em eventos e feiras. 

MODeLO De NeGóCIOs  G4-4, G4-8, G4-Fs6

seRVIços 
bancáRIos
a caiXa mantém 
hoje uma base de 
82,9 milhões de 
correntistas e poupadores. 
desse total, 4,6 milhões 
de novos clientes 
foram conquistados em 
2016 (saiba mais em 
dedicação ao cliente).

pessoa juRídIca
o segmento pj da caiXa 
inclui linhas e modalidades 
de negócios distribuídas em 
quatro categorias: Média e 
grande empresa (Mge), Micro 
e pequena empresa (Mpe), 
operações internacionais 
e governo e judiciário 
(saiba mais em desempenho 
econômico-financeiro).

Desde sua origem, o Banco atua como indutor 
de desenvolvimento econômico e social

REdE dE AtEndimEnto 
2016 G4-9

CAixA noRtE noRdEstE CEntRo-oEstE sUL sUdEstE

agência 3.412 315 183 643 646 1.625

posto de atendimento (pa) 837 119 51 109 273 285

sala de autoatendimento 3.979 399 214 724 833 1.809

posto de atendimento 
eletrônico (pae) 2.172 482 189 362 494 645

unidade lotérica 13.080 1.136 807 3.076 2.292 5.769

correspondente caixa aqui 11.178 903 556 2.529 2.550 4.640 

banco 24Horas 19.868 1.685 1.198 3.702 1.827 11.456

caixa compartilhado com o 
banco do brasil 2.953 428 303 704 557 961

total 57.474 5.465 3.500 11.850 9.473 27.186 
 
* os valores reportados para “agência”, “posto de atendimento (pa)”, “sala de autoatendimento” e “posto de atendimento eletrônico (pae)” são prove-
nientes do bacen.
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pessoas físicas,  agroindústrias  e cooperativas 
são beneficiadas pelas linhas de crédito Rural 
da caiXa,  que utiliza recursos obrigatórios do 
depósito à vista e recursos  livres, além de li-
nhas  com repasse do bndes,  como o progra-
ma para construção e ampliação de armazéns 
(pca), inovagro e Moderfrota. 

em 2016, além das modalidades de cus-
teio, investimento e comercialização, a 
caiXa passou a oferecer às cooperativas 
de produção uma opção de financiamento 
voltada para o processo de industrialização 
dos produtos agropecuários, englobando 
custos como o de mão de obra, materiais 

cRédIto RuRal / 
agRonegócIo
a atuação da caiXa no 
segmento de crédito rural 
abrange todo o território 
nacional, buscando 
diferenciar-se pela 
agilidade e simplicidade 
na contratação. as 
propostas podem ser 
encaminhadas a qualquer 
uma das 1.709 agências 
habilitadas para a 
concessão de crédito 
rural ou ainda tratadas 
diretamente nos caminhões 
do agronegócio caiXa, 
que atuam como agências 
volantes em eventos e 
feiras do setor.

MT
4 | 52

AM
6

RR
9

AP
1

PA
23

AC
10

RO
20

MS
49

RS
29 | 157

SC
83

PR
5 | 149

SP
2 | 304

RJ
78

ES
59

TO
21

GO
12 | 100

DF
4 | 5

BA
1 | 106

MA
27

PI
9

CE
24 RN

38

PB
23
PE
42

AL
19

SE
30

MG
5 | 274

seteMbrO 2012
62 agêncIas

DezeMbrO 2016
1.709 agêncIas

auxiliares, insumos, seguros, impostos, entre 
outros. essa linha, que conta com limites de 
até R$ 400 milhões, foi bem recebida pelo 
mercado e é muito procurada pelas coopera-
tivas, tendo em vista o forte ritmo de inves-
timentos na ampliação e modernização de 
suas estruturas agroindustriais para a oferta 
de produtos com valor agregado.

ao todo, em 2016, foram concedidos R$ 5,8 
bilhões em crédito rural pela caiXa, sendo 
74% desse montante destinados às operações 
de custeio com recursos obrigatórios, seguindo 
a tendência do mercado e as diretrizes do pla-
no agrícola e pecuário 2016/2017.
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saneamento e 
InfRaestRutuRa
a caiXa mantém linhas específicas 
para os segmentos de saneamento 
e infraestrutura, dando apoio a 
projetos que contribuam para  
o desenvolvimento do país.  
em 2016, a caiXa desembolsou 
R$ 12,1 bilhões em 64 contratações 
de financiamento para obras de 
saneamento e infraestrutura.  
(leia em Mais que um banco).

}} conglomeRado caIXa   G4-17

trata-se de um grupo de empresas formado 
pela instituição financeira caiXa e suas par-
ticipações diretas e indiretas, com o objetivo 
de otimizar o desempenho de seus integrantes 
por meio da obtenção de sinergias em suas 
operações. para isso, o conglomerado caiXa 
estabelece diretrizes quanto à gestão, aos in-
vestimentos e às contratações, com questões 
que abrangem desde o relacionamento comer-
cial e a governança até a identificação e o 
estabelecimento de parcerias que permitam o 
acesso, em condições competitivas, a merca-
dos considerados estratégicos. dentre essas 
alianças, destacam-se atualmente:

 § banco pan (consignado, veículos, habitação 
segmento alta renda e seguros);

 § caiXa seguros (seguros, capitalização, previ-
dência e saúde);

 § elo, vale presente e cielo: voltadas para o 
mercado de cartões;

 § caiXa crescer (microfinanças);
 § parcerias com perfil de suporte às operações 
da caiXa, como a capgemini (ti) e a tecban 
(rede de atendimento);

 § branes (suporte na captura e tratamento de 
operações de crédito);

 § Habitar (rede de correspondentes para 
habitação).

}} caIXa InteRnacIonal    G4-6

a caiXa iniciou sua atuação internacional 
em 2004, com a oferta de serviços de remes-
sa. Hoje, além destes, realiza operações de 
câmbio, produtos e serviços de comércio ex-
terior, crédito imobiliário para emigrantes e 
solicitação de saques do fgts. atualmente, 
possui escritórios de representação em cara-
cas (venezuela), tóquio (japão) e nova jersey 
(estados unidos).

em 2016, o banco ampliou o relacionamento 
com a alemanha e participou das discussões 
com o Ministério das Relações exteriores para 
atender ao plano de cooperação e desenvolvi-
mento da região de fronteira com o uruguai. 
no campo comercial, expandiu o relacionamen-
to com instituições financeiras estrangeiras para 
a captação trade em 37 países, sendo que, 
em 21 deles, possui bancos correspondentes. 
a caiXa mantém, ainda, convênio para o en-

vio de remessas do japão e de portugal para 
o brasil com os bancos iwata shinkin bank e 
Millennium bcp, respectivamente.

Quanto à cooperação técnica internacional 
(cti), a caiXa deu continuidade à execução 
dos projetos com os países africanos de lín-
gua portuguesa (Moçambique, são tomé e 
príncipe) e a américa latina (nicarágua). o 
plano de trabalho para execução do projeto 
de integração para Região de fronteira brasil-
-colômbia foi concluído e sua execução está 
prevista para 2017.

ao longo de 2016, a caiXa financiou expor-
tações, por meio do produto acc/ace, para 
54 países, sendo que mais de 80% do valor fi-
nanciado tiveram como destino os países baixos 
(36%), eua (22%), cingapura (17%), Reino uni-
do (5%) e suíça (4%). Houve ainda a criação de 
um novo produto, o câmbio futuro de importa-
ção, que atende à necessidade de importadores 
se protegerem da variação cambial ao realizar 
seus pagamentos internacionais pela caiXa.

Por meio de 
participações 
estratégicas, a 
CAixA garante 
a rentabilidade 
e a eficiência 
dos negócios.
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}} loteRIas caIXa

desde 1970, a caiXa administra e executa o 
serviço de loterias federais no brasil, sob a su-
pervisão do Ministério da fazenda. a explora-
ção desse segmento no país ocorre em caráter 
de exceção às normas do direito penal, com 
o estabelecimento de regras específicas para a 
proteção da sociedade e a geração de recursos 
com finalidade social. em 2016, a arrecadação 
foi de R$ 12,8 bilhões, um recuo de 13,8% ao 
registrado no ano anterior, devido à retração 
da atividade econômica brasileira no período. 
desse valor, cerca de R$ 6 bilhões foram trans-
feridos a programas sociais (saiba mais em 
Mais que um banco).

a publicação do decreto nº8.897/2016, em 
novembro, que extinguiu a loteria instantânea, 
levou à criação da caixa instantânea s.a., em-
presa subsidiária integral da caiXa, estabele-
cida especificamente para exploração de nova 
modalidade de loteria, a loteria instantânea 
exclusiva (lotex). tanto a lotex como a caixa 
instantânea s.a. foram incluídas no programa 
nacional de desestatização, no escopo do pro-
grama de parcerias de investimento. a execu-
ção desse modelo está sendo conduzida pelo 
banco nacional de desenvolvimento econômico 
e social (bndes), que irá adotar as providên-
cias necessárias para identificar, com transpa-
rência e isonomia, o melhor parceiro para a 
caiXa na operação da lotex. G4-13

opeRação de 
pRogRamas fedeRaIs   
como parceiro estratégico 
do governo federal, o banco 
administra mais de 17 programas 
que fomentam a cidadania, a 
inclusão social e a garantia de 
direitos ao trabalhador brasileiro. 
saiba mais sobre as iniciativas no 
capítulo Mais que um Banco. 

}} pRogRamas socIaIs e de 
tRansfeRêncIa de Renda 

 § bolsa alfa (df)
 § bolsa atleta
 § bolsa escola do ipojuca
 § bolsa família
 § bolsa família Municipal consorciada - 
Manaus (aM)

 § bolsa verde
 § cartão família carioca
 § chapéu de palha
 § de volta para casa
 § df sem Miséria
 § família paranaense
 § fomento
 § garantia safra
 § Hiato Rs Mais igual
 § incluir capixaba (es)
 § peti Rural e urbano
 § programa primeiro passo
 § Renda Melhor (Rj)
 § santa Renda (sc)
 § vida nova - nova lima (Mg)

}} pRogRamas ao tRabalhadoR

 § seguro desemprego
 § programa de integração social (pis) 
(Quotas e Rendimentos)

 § abono salarial
 § fundo de garantia do tempo de serviço (fgts)

}} pRogRamas de cRédIto InclusIVo

 § programa Minha casa Minha vida
 § programa nacional de Habitação Rural (pnHR)
 § Microcrédito produtivo orientado 
(programa crescer)

Arrecadação 
das Loterias 
CAixA per-
mitiu o inves-
timento de 
R$ 6 bilhões 
em progra-
mas sociais.

54 países
impactados por exportações no 
produto acc/ace durante 2016
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neste capítulo

  Modelo de governança

 Ética e integridade

 riscos

Governança 
e liderança

divUlgaçÃo e rePorte 
de inForMações

conexão com a prsa
este capítulo está  

alinhado às diretrizes:

governança
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a caiXa busca tornar-se referência em gover-
nança corporativa, tanto pelo modelo de gestão 
vigente quanto pela adoção de boas práticas vi-
sando à prestação de contas, à responsabilida-
de socioambiental, à conformidade e à gestão 
estratégica de riscos. tais práticas são traduzi-
das em políticas que privilegiam a deliberação 
colegiada, ágil e descentralizada, por meio 
de fóruns internos, evitando-se assim o conflito 
de interesses e favorecendo a sinergia entre as 
áreas da empresa, seus gestores e subsidiárias.

Para definir as responsabilidades e competên-
cias de cada um desses fóruns, bem como os 
mecanismos para a interação destes com as 
áreas e os gestores, a caiXa possui o Manual 
de governança corporativa (disponível aqui), 
que se une a outros importantes documentos, 
como o código de Ética, o estatuto social, as 
Políticas de atuação (entre elas as de controles 
internos e compliance, governança corpora-
tiva e  responsabilidade socioambiental) e o 
regime de alçadas 

em 2016, a Politica anticorrupção passou 
a integrar o rol de normas e regimentos da 
caiXa, em resposta à publicação do decre-
to 8.420/15, que regulamenta a lei Federal 
12.846/13 e responsabiliza administrativa 
e civilmente pessoas jurídicas pela prática de 
atos ilícitos contra a administração pública. o 
processo de elaboração da política culminou 
com a estruturação do Programa de integridade 
caiXa, que consolida os instrumentos e as ati-
vidades de controle voltados à gestão de riscos 
de fraude e corrupção, evidenciando assim o 

compromisso da instituição no combate sistemá-
tico ao envolvimento em atos ilícitos, nas formas 
ativa e passiva. 

 os princípios que regem o programa são: 

 § apoio da alta administração na implementação 
e no aperfeiçoamento contínuos de ações de 
prevenção e combate à corrupção;

 § conduta ética de todos os empregados, di-
rigentes e terceiros envolvidos nos negócios 
da caiXa;

 § avaliação de riscos, com efetividade dos 
métodos e procedimentos para diagnóstico das 
vulnerabilidades da caiXa;

 § controles internos suficientes e adequados para 
prevenir, monitorar e mitigar as vulnerabilida-
des identificadas;

 § ações de correção, entendidas como tempes-
tividade e efetividade nas ações de detecção 
e interrupção de condutas inadequadas, bem 
como de punição dos responsáveis.

SINTONIA COM BOAS PRÁTICAS

Investimentos em políticas e sistemas 
de gestão alinham CAIXA aos modelos 
de referência do mercado

Um dos 
destaques de 
2016 foi o 
desenvolvimento 
do Programa 
de integridade 
CaiXa.

5
princípios regem o Programa 
de integridade, com foco no 
combate à corrupção, na conduta 
ética e na gestão de riscos
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}} plano estratéGico 

em virtude de mudanças significativas no ce-
nário econômico e da necessidade de atender 
às exigências legais da nova lei das estatais 
(13.303/2016), o conglomerado caiXa deu 
início, no final de 2016, a um processo de 
revisão do Plano estratégico, com o objetivo 
de definir as diretrizes corporativas para os 
próximos 10 anos. a ideia é obter um diag-
nóstico apurado para que a empresa se ante-
cipe às ameaças e identifique as oportunida-
des que a tornem mais inovadora, rentável e 
qualificada frente aos desafios do mercado. 
Pretende-se, ainda, avaliar a maturidade da 
instituição para temas contemporâneos, como 
sustentabilidade, economia criativa e compar-
tilhada, propósito e felicidade, mundo digital 
e cosmopolitismo.

cerca de 25% dos empregados participaram 
de uma pesquisa sobre suas expectativas e 
percepções em relação à missão e aos va-
lores da caiXa. também foram realizadas 
entrevistas com os vice-presidentes, diretores 
executivos e membros do conselho de admi-
nistração para avaliar as conquistas dos últi-
mos anos. esse cenário, construído de forma 
colaborativa, somado às análises do desem-
penho dos principais negócios, foram apre-
sentados aos diretores executivos que, por 
sua vez, delinearam as novas macrodiretrizes 
para a caiXa em uma oficina específica so-
bre o tema.

validadas pelo conselho diretor e pelo con-
selho de administração, essas orientações 
demonstraram a importância do fortalecimen-
to do protagonismo sustentável, com a finali-
dade de induzir e executar políticas públicas 
que apoiem as transformações econômicas 
e sociais do País. o plano reitera, ainda, a 
importância de desenvolver produtos e servi-
ços com ofertas adequadas que conquistem a 
preferência dos clientes e sejam relevantes em 
seus respectivos segmentos.

após a revisão da visão e dos valores corpo-
rativos da caiXa, o próximo passo prevê a 
reavaliação das aspirações de cada uma das 
vice-presidências, bem como das estratégicas 
negociais e dos planos funcionais.

Governança 
reconhecida
a caiXa recebeu, em 2016, 
o Premio Mérito Brasil de 
governança e gestão Públicas, 
promovido pelo tribunal de contas 
da União (tcU).  a escolha dos 
premiados, que distinguiu três 
órgãos da administração direta, 
três órgãos da administração 
indireta e cinco municípios (um 
em cada região do Brasil), levou 
em conta critérios  de liderança, 
estratégia e controle compilados no 
Índice geral de governança (igc), 
desenvolvido pelo tcU para as 
entidades federais, e no Índice de 
efetividade da gestão Municipal 
(iegM), aplicado pelos tribunais de 
contas estaduais. 
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MOdelO de GOveRNANçA    G4-34, G4-38

o referencial de governança corporativa ado-
tado pela caiXa está em linha com o decreto 
6.021/2007, que criou a comissão inter-
ministerial de governança corporativa e de 
administração de Participações societárias 
da União (cgPar). ele é um dos elementos 
do Modelo de gestão da caiXa e permite a 
definição e a organização das atribuições e 
das relações entre os agentes de governança, 
promovendo maior agilidade, responsabili-
zação e assertividade no processo decisório, 
além de avanços significativos no processo de 
gestão, como forma de garantir:

a adoção de melhores práticas tem possibilita-
do à caiXa responder aos desafios centrais das 
organizações modernas: integrar as dimensões 
social, econômica e ambiental, com vistas à sus-
tentabilidade, por meio do desempenho empre-
sarial responsável, que prioriza a transparência, 
a responsabilidade socioambiental, o ambiente 
de controle, a eficiência e a ética na geração de 
valor para a sociedade. Para a caiXa, as boas 
práticas devem ser continuamente aprimoradas 
e, por isso, elas são monitoradas de perto, de 
forma a avaliar a necessidade de atualizações 
no modelo de governança vigente.

alinhamento às boas práticas de 
governança corporativa;

aprimoramento do relacionamento 
com órgãos de controle e fiscalização, 
órgãos da administração, sociedade, 
empregados e clientes;

disciplinamento das atribuições e 
relações entre os órgãos e demais 
atores da administração;

Monitoramento dos negócios de forma 
mais granular;

efetividade dos foros de governança;

economia no esforço decisório, com clara 
responsabilidade de decisões nos fóruns;

disciplina na abordagem de temas 
críticos para a caixa;

gestão adequada dos temas inerentes 
aos negócios e funções da caixa;

alinhamento estratégico das decisões 
e ações;

visibilidade na gestão de temas 
estratégicos e operacionais.

desafios 
Modelo permite à caiXa atuar 
de forma proativa frente aos 
desafios do setor
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diriGentes

Presidente

12 vice-
Presidentes

atÉ 20 
diretores-

eXecUtivos

diretor 
jUrÍdico

conselho 
fiscal

5 membros, 
escolhidos e 
designados 

pelo Ministro da 
Fazenda

Um membro 
efetivo 

representante do 
tesouro nacional

comitês estatutários

coMitê de 
aUditoria

3 membros titulares e um 
suplente, escolhidos e 

nomeados pelo conselho 
de administração

coMitê de 
reMUneraçÃo
3 membros titulares, 

escolhidos e nomeados 
pelo conselho de 

administração

deMais coMitês
Membros indicados pelo 
Presidente da caiXa – 

gestores caiXa

conselho de Gestão de ativos de terceiros

Presidente

vice-Presidente 
gestÃo de 
ativos de 
terceiros

+2 vice-
Presidentes

conselho de fundos Governamentais e loterias

Presidente

vice-Presidente 
FUndos de 
governo e 

loterias

+2 vice-
Presidentes

conselho diretor

Presidente atÉ 10 vice-Presidentes

comitês deleGados do conselho diretor

Presidente vice-Presidentes
conforme comitê

conselho de administraçao

4 membros 
indiCados Pelo 

ministro da 
fazenda

Presidente da 
CaiXa

1 membro 
indiCado Pelo 

ministro de 
Planejamento, 
orçamento e 

Gestão

1 rePresentante 
dos 

emPreGados

estrutura de Governança da caixa G4-39, G4-4
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os órgãos colegiados da caiXa têm seu fun-
cionamento regulamentado por regimentos 
internos, que estabelecem sua finalidade e 
competências, composição, modelo de fun-
cionamento, forma de assessoramento, pro-
cedimentos e obrigações dos membros. den-
tre os órgãos colegiados, aqueles ligados à 
administração compartilham a representação 
orgânica e a gestão da empresa, e suas com-
petências e atribuições estão detalhadas no 
estatuto da caiXa. são eles:

 § conselho de administração, órgão de orienta-
ção geral dos negócios e serviços da caiXa, 
responsável pela definição das diretrizes, 
desafios e objetivos corporativos e pelo monito-
ramento e avaliação de seus resultados;

 § conselho diretor, que responde, entre outras 
competências, por conduzir a execução da 
estratégia da caiXa e fixar alçadas em seu 
âmbito de atuação;

 § conselho de gestão de ativos de terceiros, 
órgão colegiado deliberativo, responsável pela 
gestão e representação da caiXa quanto à 
gestão de ativos de terceiros;

 § conselho de Fundos governamentais e lote-
rias, órgão colegiado responsável pela gestão 
e representação da caiXa quanto à admi-
nistração ou operacionalização das loterias 
federais e dos fundos instituídos pelo governo 
Federal, incluído o Fundo de garantia do 
tempo de serviço (Fgts).

Conselho 
fiscal permite 
o controle e 
fiscalização 
dos atos dos 
administradores 
da instituição.

apoiando os órgãos de administração, existem 
ainda cinco comitês delegados do conselho dire-
tor, de caráter deliberativo e propositivo, formados 
pelo presidente e por vice-Presidências. a função 
dessas estruturas é agilizar o processo de decisão 
da caiXa em temas de sua competência, visando 
ao cumprimento dos objetivos empresariais. 

além desses, há comitês e comissões de ca-
ráter estatutário e de apoio à gestão que, 
agindo de forma sinérgica e integrada, res-
pondem por decisões táticas, operacionais e 
administrativas, observadas suas competências 
e alçadas, e subsidiam a tomada de decisão 
pelos dirigentes da caiXa. são eles: comitê 
de auditoria, comitê de remuneração, comitê 
de Prevenção contra os crimes de lavagem de 
dinheiro, comitê de compras e contratações 
da Matriz, comitê de avaliação de negócios 
e renegociação e comissão de Ética. sua 
composição, no caso dos comitês de auditoria 
e de remuneração, é de responsabilidade do 
conselho de administração; nos demais comi-
tês, os membros são indicados pelo presidente 
da caiXa e pelos gestores. conheça a atribui-
ção de cada um destes comitês e sua compo-
sição na página 116, em Anexo. G4-35, G4-36. 

Por fim, o modelo de governança da caiXa con-
ta ainda com o conselho Fiscal, órgão de contro-
le e fiscalização dos atos dos administradores e 
verificação de seus deveres legais e estatutários.

além dos comitês delegados 
ao Conselho diretor, há 
comissões e comitês que 
fornecem apoio à gestão 
em temas como auditoria, 
remuneração, ética e 
avaliação de negócios.
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}} conflito de interesses

todos os membros que compõem os órgãos 
de administração da caiXa devem ser brasi-
leiros residentes no País, ter reputação ilibada 
e possuir notórios conhecimentos, incluindo 
aspectos de governança, além de experiên-
cia e capacidade técnica compatíveis com 
o cargo, em linha com demais requisitos do 
estatuto social e itens específicos de cada ór-
gão. não são adotados critérios específicos 
relacionados à diversidade. Para o comitê de 
auditoria, são considerados os requisitos es-
tatutários, e é realizado um processo de sele-
ção, com avaliação curricular e entrevista fei-
ta pelo conselho de administração. já para o 
comitê de remuneração, a indicação é feita 
pelo Presidente da caiXa. G4-40

a prevenção de conflitos de interesse entre as 
instâncias de gestão é assegurada por regras 
como a de não participação de vice-presiden-
tes das áreas segregadas como membros do 
conselho diretor, além de outros dispositivos 
previstos no estatuto da caiXa. em paralelo 
aos órgãos colegiados, a caiXa dispõe ain-
da de estruturas específicas para a supervisão 
da gestão dos administradores e instâncias de 
fiscalização e controles externos, como o con-
selho Fiscal, comitê de auditoria e auditoria 
interna. G4-41

o código de conduta da caiXa também con-
tém orientações a todos os empregados em re-
lação a conflitos de interesses, incluindo pontos 
específicos para aqueles que atuam nas áreas 
de gestão de ativos de terceiros, controladoria 
e riscos e operações de tesouraria. isso tam-
bém ocorre com a alta administração, com ins-
truções quanto à posse de participação cruzada 
relevante em fornecedores e outras partes inte-
ressadas, à existência de acionista majoritário 
e/ou acordo de acionistas e à divulgação de 
informações sobre partes relacionadas. 

Por meio do sistema eletrônico conflito de inte-
resses (seci), mantido pelo Ministério da trans-
parência, Fiscalização e controladoria-geral 
da União, os empregados e demais agentes 
públicos vinculados à caiXa podem encami-
nhar suas duvidas quanto ao tema. em 2016, 
foram 161 solicitações, sendo 91 consultas e 
70 pedidos de autorização para o exercício de 
atividade profissional paralela. 

}} Governança da sustentabilidade 
G4-36, G4-42, G-48, G4-dMA-FS1

o compromisso da caiXa com a sustentabili-
dade está expresso em sua missão e em seus 
objetivos empresariais, que vislumbram a atua-
ção da empresa como um agente financeiro de 
promoção da cidadania e de políticas públicas 
para o desenvolvimento do País, em parceria 
estratégica com o estado brasileiro. 

o lançamento da Política de responsabilida-
de socioambiental caiXa (Prsa), em linha 
com a resolução cMn nº. 4.327/14 do Ban-
co central do Brasil, representou uma evolu-
ção formal nas políticas que já estavam em 
vigor há mais de uma década, como as de 
responsabilidade social empresarial e a am-
biental, que foram revogadas em função da 
publicação da Prsa caiXa. 

em função de mudança da arquitetura organi-
zacional, no final de 2016, a área de respon-
sabilidade socioambiental passou a integrar 
a diretoria executiva de  organização e es-
tratégia (deore), vinculando-se à superinten-
dência nacional de inteligência corporativa 
e estratégia (sUice). esta mudança possibilita 
que a sustentabilidade permeie o processo de 
planejamento estratégico da empresa, alcan-
çando toda a organização. 

Para isso, a área conta ainda com o apoio do 
comitê de sustentabilidade e responsabilidade 
socioambiental (comitê rsa), órgão autônomo, 
de natureza estratégica e caráter deliberativo e 
propositivo com atuação em âmbito nacional, 
que tem por finalidade assegurar a articulação 
entre as diversas áreas da caiXa no processo 
de desenvolvimento, implantação, avaliação e 
acompanhamento de ações de sustentabilida-
de, em linha com os negócios da empresa. o 
comitê rsa é presidido pelo vice-presidente de 
operações corporativas, a quem cabe pautar 
o conselho diretor a respeito dos projetos e 
dos recursos socioambientais envolvidos, assim 
como prestar contas sobre informações referen-
tes ao Relatório de Sustentabilidade.

em 2017, no entanto, considerando-se a mu-
dança ocorrida na estrutura organizacional, 
está prevista a revisão da governança em sus-
tentabilidade da caiXa, inclusive quanto à com-
posição e atuação do comitê rsa.

o banco 
mantém 
um sistema 
específico 
voltado à 
prevenção 
de conflito 
de interesses.
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Políticas, 
programas 
como o 
identidade 
CaiXa e 
canais de 
comunicação 
buscam 
reforçar 
cultura de 
ética na 
organização.

ÉTICA e INTeGRIdAde 

Pautada pelos valores de respeito, honestida-
de, compromisso, transparência e responsa-
bilidade, a caiXa observa rigorosamente as 
leis e as normas vigentes em todas as suas 
atividades. o sistema bancário brasileiro 
possui um ambiente regulatório complexo e 
abrangente, submetido ao controle de órgãos 
governamentais como a receita Federal e à 
regulação do sistema Financeiro nacional e 
da comissão de valores Mobiliários, além 
de mecanismos de autorregulação nas ope-
rações no mercado de capitais. no caso das 
instituições públicas, como a caiXa, há tam-
bém acompanhamento e controle do tribunal 
de contas da União (tcU) e da controlado-
ria geral da União (cgU).

o sistema de controles internos da caiXa (sci) 
ganha, portanto, ainda mais relevância ao pro-
mover a detecção e a avaliação rigorosas de 
eventuais ocorrências de corrupção e fraudes. 
a Política de controles internos está estruturada 
de acordo com os componentes do committee 
of sponsoring organizations of the treadway 
commission (coso) e guia os trabalhos que 
envolvem o monitoramento das subsidiárias in-
tegrais da caiXa e dos planos de previdência 
complementar patrocinados; a gestão do risco 
operacional, da continuidade de negócios e de 
crises; a segurança da informação e comunica-
ção; o compliance; e a prevenção e o combate 
a atos ilícitos de lavagem de dinheiro, financia-
mento ao terrorismo e corrupção. 

Por meio da estratégia de construção de “li-
nhas de defesa”, a caiXa vem fortalecendo o 
seu ambiente de controles internos. em 2016, 
após revisão do cronograma de implementação 
dessas linhas, 39 processos de gestão foram 
priorizados, com a adoção de, no mínimo, um 
deles em cada diretoria. a campanha de comu-
nicação e engajamento do Programa identidade 
caiXa, desenvolvido para sedimentar a cultu-
ra de controles internos entre os empregados, 
incluindo os dirigentes, teve continuidade ao 
longo de 2016, com o lançamento de quatro 
novos cases, em formato de charges animadas. 
desta vez, os temas tratados foram segurança 
da informação, uso do caixa-mail, contratação 
segura e fraude interna.

39
processos de gestão revisitados 
por conta da construção de 
linhas de defesa relativas a 
compliance, ética e integridade

}} códiGo de ética  G4-56

o código de Ética da caiXa sistematiza os valo-
res que devem nortear a condução dos negócios e 
orienta as ações e o relacionamento com agentes 
internos e externos. divulgado a todos os empre-
gados por meio do sistema de Manual normati-
vo da caiXa (sisMn), o código deve ser assina-
do eletronicamente pelos empregados e pela alta 
administração anualmente, por meio de termo de 
ciência. em dezembro de 2016, 96,61% de um 
total de 94.978 empregados haviam assinado o 
documento. elaborado em conformidade com o có-
digo de Ética da administração Pública Federal, de-
creto nº 1.171/94, e alinhado à resolução cMn 
nº. 2554/1998 - art. 4º, sua violação é sujeita à 
análise pela comissão de Ética, que conta interna-
mente com o apoio de uma secretaria executiva.

no canal eletrônico Portal do empregado, o públi-
co interno da caiXa tem acesso a perguntas mais 
frequentes e a orientações específicas sobre o có-
digo e a composição da comissão de Ética e suas 
resoluções, além de materiais sobre convivência 
harmônica no trabalho, assédio moral e ética em 
empresas estatais. no ambiente da Universidade 
caiXa, há um módulo específico intitulado verifi-
cação de conhecimento do código de Ética cai-
Xa. em 2016, 3.500 empregados fizeram essa 
verificação. o código também está disponível na 
linguagem brasileira de sinais (libras). 

o público externo tem acesso ao código pelo en-
dereço eletrônico da caiXa na internet, incluindo 
os meios para entrar em contato com a comissão 
de Ética. e, desde 2006,  a caiXa inclui no edital 
para o concurso publico de técnico Bancário o con-
teúdo relativo às noções básicas de ética, à ética 
aplicada e ao padrão ético da empresa.
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}} conduta empresarial  G4-56

a exemplo do código de Ética, ele também dis-
ponível na intranet e é abordado em wikivídeos 
e artigos, além de contar com uma verificação 
de conhecimento no ambiente da Universidade 
caiXa. em 2016, o número de  participantes 
alcançou a marca de 58.056 empregados, o 
equivalente a 61,13% do total. 

o código de conduta dos empregados e diri-
gentes da caiXa, aprovado pelo conselho de 
administração, estabelece regras de preven-
ção de conflitos de interesse e norteia todas as 
condutas e ações, seja no exercício de atribui-
ções profissionais, seja em sua vida particular. 
o termo de ciência do código de conduta 
é assinado eletronicamente pelos empregados 
e dirigentes e renovado anualmente, por meio 
eletrônico. até dezembro de 2016, 36,88% de 
um total de 94.978 empregados haviam assi-
nado o termo.

os contratos com os fornecedores possuem um 
termo de compromisso de combate à corrup-
ção e ao conluio entre licitantes e um termo de 
responsabilidade socioambiental, que devem 
ser assinados pela empresa vencedora da lici-
tação. esta última irá, ainda, apresentar uma 
declaração de vedação ao nepotismo, que pas-
sa a integrar o contrato. caso haja descumpri-
mento das cláusulas ou ocorrência de fraudes 
ou práticas ilegais, a caiXa poderá rescindir o 
contrato, de forma unilateral, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

}} canais de denúncia

as denúncias de infrações ao código de Éti-
ca e ao código de conduta dos empregados 
e dirigentes são recebidas por ferramenta 
eletrônica própria, que possibilita a catego-
rização da demanda pelo empregado e pe-
los terceiros. as manifestações são tratadas 
de maneira confidencial e podem ser anôni-
mas, quando permitido por lei e conforme re-
quisição do autor. É possível, ainda, enviar 
mensagem para cored01@caixa.gov.br ou 
comissao.etica@caixa.gov.br. as decisões da 
comissão de Ética relativas às denúncias en-
caminhadas são publicadas sob a forma de 
ementas, tanto na intranet quanto na internet.

cabe à ouvidoria receber denúncias de 
clientes na caiXa. as denúncias registradas 
pelo corpo funcional – empregados e pres-
tadores – são de responsabilidade da vice-
-Presidência de Pessoas (viPes). as manifes-
tações também podem ser feitas pelo Fale 
conosco, ouvidoria interna e órgãos do 
sistema nacional de defesa do consumidor 
(sndc), como Procons, Ministério Público, 
defensoria Pública e órgãos controladores 
da administração pública. 

Uma vez recebida, a denúncia é registrada na 
ouvidoria e encaminhada para a unidade res-
ponsável. o prazo médio de retorno com as 
providências adotadas é de dois a três dias. 
semestralmente, a ouvidoria consolida essas 
informações em um relatório de atividades 
(res. 4.433/2015/cMn), que é submetido 
ao comitê de auditoria, à auditoria interna 
e ao conselho de administração da caiXa. 
em 2016, foram registradas 8.252 denúncias. 
(saiba mais sobre a Ouvidoria na pág. 42 ).

a divulgação dos canais mencionados é rea-
lizada de acordo com o público-alvo de cada 
um deles. Para o público externo – clientes 
e cidadãos – a divulgação ocorre por meio 
do sítio caiXa na internet, via folheteria nas 
agências, lotéricas e correspondentes bancá-
rios, além da informação em contratos e ex-
tratos. Para o público interno – empregados e 
prestadores – ela ocorre através de mensagem 
eletrônica, de matérias no jornal corporativo, 
do código de Ética e do estatuto da empresa.

61,13% de 
todos os 
empregados 
engajados na 
verificação de 
conhecimento 
do Código de 
Conduta dos 
empregados e 
dirigentes.
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11 das 21 
diretorias 
CaiXa 
avaliadas 
em relação 
aos riscos de 
corrupção.

}} combate à corrupção e fraudes      
G4-14, G4-50

em 2016, como desdobramento da Política 
anticorrupção da caiXa, os trabalhos de iden-
tificação de riscos operacionais e o lançamen-
to e reposicionamento de produtos e serviços 
passaram a considerar o risco de corrupção 
como item obrigatório de verificação.  ao todo, 
11 das 21 diretorias da empresa estão sendo 
avaliadas. os processos com maior exposição 
ao risco de corrupção estão relacionados à 
contratação de bens e serviços, gestão de in-
formações sensíveis, operações comerciais e ha-
bitacionais, operação de fundos e programas 
sociais e o relacionamento com terceiros. G4-SO3

ao longo do ano, foram registradas nove de-
núncias relativas à corrupção. sete delas resul-
taram na instauração de processos de apura-
ção de responsabilidade e ainda estavam em 
andamento ao final de 2016. as outras duas 
denúncias, provenientes de ouvidoria externa, 
não se caracterizaram como prática de corrup-
ção e, por isso, foram encaminhadas para as 
áreas pertinentes. G4-SO5

do ponto de vista de treinamentos, em 2016, 
58,06% dos empregados realizaram cursos que 
incluem a temática, que é tratada como um con-
teúdo transversal nas ações educacionais. são 15 
treinamentos disponíveis na Universidade caiXa 
relacionados à ética e à conduta, à prevenção de 
fraudes e lavagem de dinheiro, aos controles inter-
nos, aos riscos operacionais e ao desenvolvimento 
de habilidades gerenciais. Há ainda um módulo 
sobre eficiência de gastos, dentro do Programa 
educacional gestão de Bens e serviços, que abor-
da questões ligadas à corrupção. 

além disso, por meio da campanha institucional 
“identidade caiXa”, a empresa lança periodi-
camente temas, em forma de charges, no sentido 
de reforçar o comprometimento dos empregados 
e dirigentes com os mais altos padrões de con-
duta na realização dos negócios, observando-se 
leis, normas e procedimentos externos e internos 
e visando ao combate sistemático de qualquer 
prática de atos ilícitos em suas dependências e 
nas suas relações com terceiros. G4-SO4  

Para 2017, a caiXa irá formatar cursos especí-
ficos sobre combate à corrupção, inclusive para 
a alta administração. 

}} prevenção à lavaGem de 
dinheiro  G4-45, G4-46, G4-47, G4-SO4

os princípios e diretrizes relacionados à pre-
venção à lavagem de dinheiro e o combate ao 
financiamento do terrorismo são comunicados 
aos empregados da caiXa por meio de política 
específica, sendo que os procedimentos e as res-
ponsabilidades dos empregados e das áreas de 
negócios estão disponíveis em normativo interno. 

além de uma área técnica especializada, a em-
presa possui um comitê de Prevenção contra os 
crimes de lavagem de dinheiro, de caráter autô-
nomo e deliberativo. ambas instâncias se apoiam 
em ferramentas e procedimentos sistematizados 
que detectam, analisam e controlam os indícios 
de lavagem de dinheiro, verificando a fundamen-
tação econômica, assim como a compatibilidade 
entre a capacidade financeira dos clientes e as 
movimentações e operações realizadas por eles.

o Banco conta com dois treinamentos especí-
ficos sobre o tema, disponíveis na Universida-
de caiXa, sendo um curso com questões con-
ceituais e um jogo interativo, com aplicações 
práticas. o curso é obrigatório para todos os 
empregados e figura como pré-requisito para 
processos seletivos internos.

externamente, a caiXa integra e patrocina, desde 
a sua primeira edição, a estratégia nacional de 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro 
(enccla), atuando tanto nas plenárias anuais como 
nos grupos de trabalho. em 2016, teve participa-
ção ativa em três deles, relacionados à criação 
de mecanismos para a adoção de programas de 
integridade em contratações publicas, ao aprimo-
ramento das regras de sigilo bancário e fiscal e 
ao aperfeiçoamento de procedimentos e controles 
de operações envolvendo recursos em espécie. 

+ de 58%

dos empregados treinados 
em relação ao combate à 
corrupção e a fraudes
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treinamentos no combate à corrupção G4-SO4

CateGoria fUnCional emPreGados 
treinados 

emPreGados ativos 
em 31.12.2016

PerCentUal de 
emPreGados 

treinados em 2016

chefia de Unidade 2.196 4.267 51,46%

dirigente 3 37 8,11%

gerencial - demais Fg 10.686 18.082 59,10%

não gerencial 22.849 39.503 57,84%

operacional 18.195 30.542 59,57%

Profissional 1.213 2.547 47,62%

totais 55.142 94.978 58,06%

treinamentos anticorrupção por cateGoria funcional e reGião G4-SO4

reGião diriGente Chefia de 
Unidade 

GerenCial 
- demais fG*

não 
GerenCial oPeraCional Profissional total 

centro-oeste 3 230 1.132 3.727 1.506 203 6.801

norte 0 101 471 863 650 79 2.164

sul 0 431 2.062 4.016 3.574 221 10.304

sudeste 0 1.101 5.324 10.619 9.397 435 26.876

nordeste 0 333 1.697 3.624 3.068 275 8.997

total 
3 2.196 10.686 22.849 18.195 1.213 55.142

0,01% 3,98% 19,38% 41,44% 33,00% 2,20% 100,00%

* Função gratificada: posição adicional à ocupada pelo empregado, obtida mediante reconhecimento de mérito e qualificação técnica.

}} auditorias G4-SO3

vinculada ao conselho de administração, a 
auditoria geral da caiXa (aUdit) vem concen-
trando esforços em processos estratégicos e na 
formação de equipes especializadas. em 2016, 
conduziu 3.079 ações de auditoria, com desta-
que para crédito comercial, crédito imobiliário, 
gestão de pessoas, tecnologia da informação e 
tributos e contabilidade. 

a seleção das atividades considerou as diretri-
zes estratégicas da caiXa, os apontamentos 
dos órgãos de controle e de fiscalização; even-
tos de riscos relatados pela auditoria indepen-
dente e pelas áreas de risco corporativo, de 

controles internos e de ouvidoria; matrizes de 
risco; e sugestões da alta administração e do 
comitê de auditoria. os programas elabora-
dos pela aUdit também são utilizados para 
avaliação dos critérios socioambientais nos 
processos auditados.

Paralelamente, em conjunto com o Ministério da 
transparência, Fiscalização e controle (MtFc), 
a auditoria avaliou as medidas de integridade 
existentes na caiXa e possíveis aprimoramen-
tos, a fim de diminuir o risco de corrupção e 
fraudes e aumentar a capacidade de detecção 
e remediação das irregularidades. tais medidas 
são decorrentes da lei 12.846/13, também co-
nhecida como lei anticorrupção.
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a caiXa possui unidades de gestão de riscos 
que participam ativamente dos processos deci-
sórios da instituição, com o objetivo de assegu-
rar o nível adequado de retorno sobre o capital 
exposto frente aos riscos assumidos, de acordo 
com as boas práticas de gestão do mercado, 
determinações do controlador e as normas do 
conselho Monetário nacional (cMn) e Banco 
central do Brasil (BcB). as atividades de ad-
ministração de risco são segregadas das ativi-
dades negociais e de auditoria, sendo que os 
riscos inerentes a novos produtos e serviços são 
identificados previamente, com análise de sua 
adequação aos procedimentos e controles ado-
tados pela caiXa (veja box).

a Política de gerenciamento de risco e a Políti-
ca de gerenciamento de capital e de distribui-
ção de resultado definem internamente os pro-
cedimentos de gestão das diversas categorias 
de risco e estabelecem os limites de exposição 
e perdas para cada uma delas, zelando assim 
pela solvência, liquidez, rentabilidade e estrutu-
ra de capital da caiXa. outro mecanismo é o 
Processo interno de avaliação da adequação 
de capital (icaap), estruturado a partir da re-
solução nº. 3.988 do conselho Monetário na-
cional. na caiXa, o icaap avalia a suficiência 
do capital mantido pela instituição, tendo em 
vista seus objetivos estratégicos e os riscos aos 
quais está sujeita, como riscos de crédito, ope-
racional, taxa de juros, concentração, liquidez, 
reputação, entre outros.

com relação aos riscos socioambientais, as 
ações de identificação, mitigação e contro-
le estão aderentes à estratégia da empresa e 
permeiam a gestão dos negócios, reduzindo as 
perdas financeiras relativas a eventuais incon-
formidades. a caiXa observa normas, protoco-
los e acordos nacionais e internacionais vigen-
tes, e reconhece que a construção da cultura 
da responsabilidade dentro da organização e 
o caminho para alcançar a gestão e o controle 
adequados dessa categoria de risco.

caso sejam identificados riscos significativos, 
sejam de imagem, sejam financeiros, o conse-
lho de administração é informado pelo conse-

RISCOS   G4-2, G4-45, G4-46, G4-47

lho diretor, pelo comitê de auditoria e também 
pelo conselho Fiscal, a fim de que orientem 
quanto às ações de mitigação condizentes com 
a exposição da empresa. G4-50

}} riscos operacionais 
em produtos e serviços 
G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5

em 2016, o conselho diretor da caiXa apro-
vou uma série de medidas para o fortaleci-
mento dos processos de segurança e de risco 
operacional. Uma delas foi a instalação de um 
comitê específico que se reúne mensalmente, e 
suas comissões temáticas, adotando assim uma 
governança diferenciada para ofertar produtos 
e serviços menos suscetíveis ao risco e aos ata-
ques dos fraudadores. entre os focos de ação 
do comitê, estão os riscos nos processos de ori-
ginação de crédito, fraude eletrônica, seguran-
ça física de pessoas e do patrimônio, além das 
fraudes internas. 

de acordo com o modelo de linhas de defe-
sa adotado pela caiXa, as áreas de negócios 
são responsáveis por mapear seus processos, 
identificar seus riscos e apresentar um Plano 
de tratamento aos riscos, caso necessário. 
esses planos serão posteriormente validados e 
eventuais discordâncias serão arbitradas por 
instâncias deliberativas.

comitê 
reuniões mensais permitem o 
monitoramento contínuo de todos 
os riscos da organização

as áreas de 
negócios são 
responsáveis 
por mapear 
processos e 
atividades 
expostos a 
riscos.
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POlíTICA de 
ReSPONSABIlIdAde 
SOCIOAMBIeNTAl

em 2014, a caiXa estruturou 
e divulgou a sua Política de 
responsabilidade socioambiental. 
desde então, trabalha com um 
plano de ação dividido em seis 
grandes diretrizes para dar impulso 
à temática. confira, a seguir, as 
principais entregas relacionadas a 
cada eixo durante o ano de 2016:

gestÃo de riscos 
socioaMBientais

objetivo – evitar danos ao meio ambiente e às 
comunidades, por meio de modelos de análise de risco 
para financiamentos, bem como considerar o risco 
socioambiental nas atividades e operações da caiXa.
ações – o desenvolvimento de registro de dados 
referentes às perdas efetivas em função de danos 
socioambientais tem passado por contínuas melhorias 
na caiXa. no ano de 2016, foi implementado o 
registro de perdas dos processos administrativos e 
judiciais; também foi estruturado o processo para 
a implementação nas garantias. entre as próximas 
etapas, está a estruturação do processo para o 
registro nas operações de crédito. o financiamento 
responsável realizado em 2016 cerca de  r$ 13,8 
bilhões, para o qual adota-se processo estruturado de 
análise socioambiental. conheça mais na página 80.
realizou-se estudo para melhoria da metodologia 
de avaliação e cálculo da necessidade de capital 
para os riscos decorrentes da exposição a danos 
socioambientais (icaaP), com a finalidade de 
aprimorar o relatório, o qual é dinâmico e a cada  
ano explicita as melhorias no processo de gestão  
de riscos socioambiental.

ProMoçÃo do desenvolviMento 
sUstentável

objetivo – agregar aspectos de sustentabilidade 
ao portfólio de produtos e serviços, incentivar boas 
práticas e promover a inclusão bancária.
ações – Por meio do Fundo socioambiental 
caiXa, em 2016 foram apoiados três projetos 
que visam atuar na recuperação da vegetação 
nativa no entorno de nascentes e áreas florestais, 
nas regiões dos rios  joanes e jacuípe (na região 
metropolitana de salvador); rio Meia Ponte 
(em goiânia-go) e sub-bacia do rio Manso 
(em Belo Horizonte-Mg). o investimento é de 
aproximadamente r$ 8 milhões e os projetos 
preveem, como inovação, a elaboração de planos 
de pagamento por serviços ambientais prestados, 
aliando a preservação das áreas restauradas à 
geração de renda para a comunidade. além disso, 
como maior player no mercado habitacional do 
país, a caiXa possui práticas de sustentabilidade 
incorporadas a esses produtos. Para 2017, será 
elaborada uma avaliação da sustentabilidade de 
empreendimentos, do padrão de sustentabilidade 
para Habitação de interesse social (His) e uma 
metodologia de avaliação pós-ocupação.

governança

objetivo – Políticas integradas, estrutura 
organizacional compatível com o negócio, ética, 
atuação setorial e inclusão de aspectos sociais e 
ambientais nas decisões.
ações – o comitê de sustentabilidade e 
responsabilidade socioambiental (comitê rsa), 
constituído em 2008, é um órgão autônomo, 
de natureza estratégica e caráter deliberativo e 
propositivo. em 2016, foram realizados estudos 
de readequações do comitê, com intuito de 
potencializar sua eficiência, bem como estar mais 
sincronizado com as novas demandas da empresa 
e mercado. também durante o ano, a Política 
anticorrupção passou a integrar o rol de normas e 
regimentos da caiXa, culminando no Programa de 
integridade caiXa.
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divUlgaçÃo e rePorte 
de inForMações

objetivo – comunicação aberta, 
transparente e permanente com os públicos 
de relacionamento.
ações – a participação em pesquisas, 
rankings e premiações é uma prática 
constante. em 2016, por exemplo, 
a caiXa se sagrou campeã no 6º 
Prêmio a3P - Melhores Práticas de 
sustentabilidade, na categoria gestão de 
resíduos, com o projeto lixo eletrônico e 
responsabilidade socioambiental. durante 
o ano diversas ações de comunicação 
e marketing foram realizadas dentro e 
fora da empresa, como a publicação do 
relatório de sustentabilidade, a revisão 
do site caiXa e a campanha interna 
“Poupe o Planeta”, entre outras ações 
de comunicação.

relacionaMento e engajaMento 
coM Partes interessadas

objetivo – envolver a cadeia de 
valor em ações de promoção da ética, 
da diversidade, dos direitos humanos e 
do desenvolvimento de pessoas.
ações – entre as ações relacionadas 
a esse pilar, destaca-se o Programa 
voluntários caiXa, implantado no dia 
internacional do voluntário. o Programa 
possui uma plataforma exclusiva, que 
funciona como uma rede social que 
permite a interação de empregados e seus 
convidados com a divulgação de ações. 
a Universidade caiXa, com foco no 
público interno, possui centro de estudos 
dedicado ao tema sustentabilidade. em 
2016, foi lançado o curso "introdução 
à responsabilidade socioambiental 
no sistema Financeiro", dentre outros. 
conheça mais na página 34.

}} desafios

a Prsa está em linha com a resolução 
4.327/14 do Banco central e teve um 
plano de ação estruturado para o período 
2015-2019. com o lançamento de ações 
como os objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ods) e o acordo de Paris 
para o clima, foi iniciada uma revisão do 
planejamento, balizada pelos ods. outros 
focos incluem a consolidação de sistemas 
de gerenciamento de perdas relativos aos 
danos socioambientais; as normas de ges-
tão de impactos socioambientais nas ope-
rações de créditos; o desenvolvimento de 
produtos e negócios voltados à adaptação 
às mudanças climáticas; o trabalho da 
sustentabilidade na cadeia de valor; e o 
fomento a projetos que promovam a eco-
nomia verde e de baixo carbono.

gestÃo de Práticas adMinistrativas 
e da cadeia de ForneciMento

objetivo – garantir a conformidade 
com a legislação social e ambiental 
na cadeia de fornecimento e nas 
operações próprias.
ações – em 2016, um dos destaques foi 
a elaboração do Plano de ecoeficiência, 
com ações relativas aos temas água, 
energia, construções sustentáveis, emissões 
de gases de efeito estufa, resíduos, 
papel, sensibilização e comunicação e 
monitoramento. também foi desenvolvido o 
modelo do sistema de gestão ambiental. 
outro avanço foi no Programa caiXa 
digital, com implementação concluída 
em 2016 em todo o Brasil, eliminando 
a necessidade de cópias físicas de 
documentos originais. com relação à 
energia renovável, em 2016, 41 usinas 
de geração distribuída de energia solar 
foram finalizadas em suas agências e 
prédios administrativos e 12 delas estavam 
conectadas à rede da concessionária 
local. conheça mais na página 94.
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VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO

Como um dos maiores empregadores do 
País, o Banco busca gerar oportunidades 
de crescimento para seus colaboradores

a presença da caiXa na vida dos brasileiros 
também se faz por meio da ampla geração 
de empregos diretos e indiretos. são cerca 
de 157 mil pessoas, entre empregados com 
ou sem vínculo, prestadores de serviços, es-
tagiários e adolescentes aprendizes, que fa-
zem o dia a dia da empresa e compartilham 
a crença de que juntos, com base na ética e 
no respeito, podem fazer mais pela socieda-
de brasileira.

colaboraDores G4-10 2015 2016

mulher homem ToTal mulher homem ToTal

empregados caiXa ativos 44.012 53.446 97.458 42.863 52.115 94.978

empregados sem vinculo 7 6 13 1 9 10

Prestadores* 29.719 22.810 52.529 27.700 20.588 48.288

adolescentes 1.831 1.479 3.310 1.957 1.405 3.362

jovens** 316 179 495 0 0 0

estagiários 7.193 3.988 11.181 6.875 4.123 10.998

total 83.078 81.908 164.996 79.396 78.240 157.636

Fonte: sisrh – ref. ultimo dia de cada período 
* os prestadores de serviços – 48.288 pessoas em 2016 – desempenham atividades de caráter secundário em relação às atividades principais da caiXa. 
eles são vinculados a empresas especializadas contratadas e executam exclusivamente os serviços prescritos em contrato, conforme enunciado da súmula 
331 do tribunal superior do trabalho (tst). as atividades desempenhadas por esses colaboradores 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 dependências da caiXa ou nas instalações de terceiros indicadas pela caiXa. 
** o programa jovem aprendiz foi encerrado em novembro de 2016, quando estava previsto o término dos contratos de aprendizagem em vigor. a partir 
de então, a caiXa passou a contar apenas com adolescentes aprendizes, com idade entre 14 e 6 meses e 16 anos incompletos.

a política de gestão de pessoas da caiXa é 
orientada para estimular o pensamento inova-
dor, a excelência operacional, a meritocracia 
e a disseminação dos valores e da missão da 
instituição entre o público interno. o clima or-
ganizacional é acompanhado de perto, com o 
objetivo de zelar por um ambiente de trabalho 
que propicie o bem-estar, a identificação dos 
empregados com a caiXa e a melhoria contí-
nua da produtividade das equipes.  
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Para ser um empregado da caiXa, é necessá-
rio que o interessado preste um concurso públi-
co, conforme determina a constituição Federal 
e o estatuto da empresa. Por esse motivo, não 
é possível o direcionamento de vagas para a 
contratação específica da comunidade local. os 
editais são publicados no Diário Oficial e no 
endereço da caiXa na internet, e têm como ob-
jetivo preencher vagas disponíveis ou formar ca-
dastro reserva. após a admissão, o empregado 
passa a ocupar um cargo efetivo, permanente, 
para o qual prestou concurso. 

há dois tipos de cargos efetivos: carreira ad-
ministrativa, para o cargo de técnico bancário 
Novo, e carreira profissional, para os cargos 
de engenheiro, médico do trabalho, advogado 
e arquiteto. já a alta administração é composta 
por dirigentes – com ou sem vínculo – que são 
nomeados conforme os requisitos e impedimen-
tos descritos no estatuto da caiXa (saiba mais 
em modelo de governança).

ao fim de 2016, 94.978 empregados com vín-
culo estavam ativos na empresa, dos quais 370 
foram admitidos no exercício, com destaque 
para os novos empregados entre 30 e 50 anos, 
que representam 60% do total dos admitidos em 
2016. a taxa de desligamentos ficou em 3,02%. 
enquanto o índice de rotatividade ficou em 
1,7%, abaixo do índice de 2015 (2,68%).G4-LA1 

1: [(nº de demissões + nº admissões)/2] / total de emprega-
dos no último dia do período considerado. g4-la1

a Instituição opera no modelo de 
concurso público para admissão 
de novos empregados, com 
editais publicados no Diário 
Oficial e no site CaIXa.

NOssA GeNTe 

Quase 

95 mil
empregados com vínculo direto 
compõem o capital humano da caiXa
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o processo de gestão do desempenho de pes-
soas na caiXa foi criado há dois anos e ainda 
está em fase de implantação. em 2016, houve a 
finalização do segundo ciclo de avaliação, que 
teve como público-alvo os empregados que ocu-
pam funções gerenciais, ou seja, 19,22% do to-
tal (22,37% atuando como chefes de unidades e 
77,63% ocupando funções de média gerência). 
entre os empregados avaliados, 60,04% são ho-
mens e 39,96% são mulheres. G4-LA11

o ciclo de avaliação tem início com o estabele-
cimento de acordos de desempenho, que levam 
em consideração os resultados esperados pela 
atuação do empregado, bem como o desenvol-
vimento das competências fundamentais caiXa. 
após o período de execução dos objetivos acor-
dados, acompanhado e orientado pelo gestor 
imediato, ocorre a mensuração das entregas 

DeseNVOLVIMeNTO

e a avaliação do comportamento conforme as 
competências esperadas. os insumos gerados 
são então utilizados para discussão e consoli-
dação do desempenho por um fórum de líderes 
hierarquicamente superiores ao avaliado. uma 
vez ciente dos resultados, o empregado recebe 
feedback de seu gestor imediato com orientações 
de capacitação, reconhecimentos e homenagens, 
além de participação diferenciada em processos 
seletivos, conforme desempenho alcançado. 

também foi concluída em 2016 a primeira fase 
do visto caiXa, com a aprovação de 99 em-
pregados de seis vice-presidências da empresa. 
o programa integra a frente de gestão de ta-
lentos e procura identificar pessoas que possam 
contribuir de forma diferenciada, qualificando o 
capital intelectual a ampliando o estoque de co-
nhecimento em temas estratégicos para a caiXa. 

1.549 
empregados estudando 
idiomas (565 novos 
incentivos em 2016), 
com investimento 
de r$ 1,9 milhão

pRogRama de apeRfeIçoamento pRofIssIonal 

1.071 
empregados (300 
vagas em 2016) 
com incentivo ao 
curso superior, em 
um investimento de 
r$ 3,9 milhões

844 
empregados 
(316 vagas em 
2016) cursando 
pós-graduação, 
representando um 
investimento de 
r$ 3 milhões.

Gestão de 
desempenho 
de pessoas 
da CaIXa 
valoriza a 
evolução 
contínua dos 
empregados.
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}} unIveRsIdade caIXa

Propulsora do desenvolvimento profissional dos 
empregados e parceiros da caiXa, a universi-
dade corporativa oferece soluções educacionais 
alinhadas à estratégia da empresa para apoiar 
a formação de equipes de alto desempenho. 
Diante de um cenário econômico instável, o ano 
de 2016 foi desafiador em termos de crescimen-
to e no desenvolvimento de caminhos criativos 
baseados na cooperação, em linha com a ten-
dência global na área de educação. 

atualmente, a universidade caiXa possui 20 
acordos de cooperação ativos, envolvendo ins-
tituições como a associação dos Delegados de 
Polícia Federal, banco do brasil, caiXa segu-
radora, Fundação dos economiários Federais 

HoRas de tReInamento – total   G4-LA9

CaTeGorIa funCIonal horas empreGados TreInados empreGados aTIvos
médIa de horas

ToTal de empr. aTIvos

2015

chefia de unidade 363.289,70 4.196 4.264 85,20 

Dirigente* 418,30 18 33 12,68 

gerencial - demais Fg 1.190.042,44 17.352 18.251 65,20 

Não gerencial 2.583.848,87 37.441 40.614 63,62 

operacional** 2.400.875,50 27.606 31.724 75,68 

Profissional*** 176.021,90 2.357 2.572 68,44 

totaIs 6.714.496,71 88.970 97.458 68,90 

2016

chefia de unidade 250.221,53 4.130 4.267 58,64

Dirigente* 423,00 14 37 11,43

gerencial - Demais Fg 1.112.182,39 17.800 18.082 61,51

Não gerencial 1.915.832,02 38.157 39.503 48,50

operacional** 1.453.419,60 28.075 30.542 47,59

Profissional*** 127.939,40 2.286 2.547 50,23

totaIs 4.860.017,94 90.462 94.978 51,17

Fonte 2015: geiNg com cruzamento de informações oriundas da geDec. 2016: sistema  de gestão de treinamento - Posição Dez/2016 (geDec)
* empregados com vínculo empregatício em cargo de dirigente.  ** empregados que não exercem função gratificada das carreiras administrativa e serviços gerais.   
*** empregados que não exercem função gratificada da carreira Profissional.  obs.: os dados de participação dos empregados nas ações educacionais foram extraídos do 
sistema de gestão de treinamentos, consideradas apenas as ações educacionais promovidas pela universidade caiXa e pelas unidades da caiXa de forma descentralizada, 
mas custeadas pela universidade para capacitação e treinamento. Foram excluídas as modalidades de educação formal como graduação, pós-graduação, mestrado e 
doutorado, mesmo com custeio caiXa.

(Funcef), universidade dos correios e Presidên-
cia da república. essas alianças buscam o com-
partilhamento de experiências entre os parceiros, 
fomentando a criação e o desenvolvimento de 
ações que atendam às necessidades de aprimo-
ramento das práticas de gestão dos envolvidos.

todos os empregados da caiXa têm acesso 
a treinamentos oferecidos pela universidade. 
em 2016, mais de 90 mil participaram de 
cursos, chegando a 4,8 milhões de horas-aula 
(uma média de 51,17 horas por empregado). 
o desenvolvimento da liderança é um dos prin-
cipais focos (98% de participação em 2016), 
pois parte-se da premissa de que líderes bem 
preparados superam objetivos, mobilizam e de-
senvolvem suas equipes, levando à excelência 
organizacional. G4-LA9
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}} polítIca de RemuneRação 
G4-52, G4-53

uma equipe técnica especializada é responsá-
vel pelos estudos e propostas de adequação da 
estrutura de remuneração da caiXa. seu traba-
lho é baseado em pesquisas salariais realizadas 
por consultorias de mercado; quando necessá-
rio, são contratados outros consultores exter-
nos com experiência no assunto. além dessas 
pesquisas e dos aspectos legais e normativos 
cabíveis, a política salarial da caiXa conside-
ra a análise da estratégia e das demandas da 
empresa, bem como a complexidade e os níveis 
de responsabilidade de cada cargo e função. 
Dessa forma, procura-se assegurar o equilíbrio 
entre a remuneração praticada internamente e 
pelas demais instituições financeiras compatíveis 
com a caiXa.

já a remuneração dos dirigentes da caiXa é 
respaldada pelas decisões do conselho de ad-
ministração, ministério da Fazenda, ministério do 
Planejamento, orçamento e gestão e o banco 
central do brasil. ela é composta da remuneração 
fixa e pelo pacote de benefícios (de acordo com 
seu nível de responsabilidade, grau de fidúcia e 
os valores praticados no mercado) e pela remune-
ração variável. esta última é calculada com base 
nas avaliações anuais do desempenho individual, 
das unidades sob sua gestão e da caiXa como 
um todo, incluindo a relação entre o desempenho 
alcançado frente os riscos assumidos. De acordo 
com a  lei 12.813/2013, os dirigentes poderão 
ainda receber pagamento de remuneração com-
pensatória no período de seis meses após sua 
exoneração, condicionado à análise e à aprova-
ção da comissão de Ética Pública da Presidência 
da república, conforme orientação dos órgãos 
controladores. a política da caiXa não prevê o 
pagamento de bônus baseados em ações, bônus 
de atração ou incentivos de recrutamento, nem a 
utilização de clawbacks, ou seja, a retomada de 
remuneração já paga ao dirigente. G4-51

Para atender aos indicadores do Programa de 
remuneração variável, a caiXa utiliza instru-
mento de avaliação de desempenho individual, 
com periodicidade anual, e prevê avaliação 
pelo conselho de administração do desempe-
nho individual do Presidente e de cada vice-Pre-
sidente, e ainda a avaliação do Diretor jurídico 
e dos Diretores executivos pelo Presidente da 
caiXa. G4-44 

em 2016, a relação da remuneração anual to-
tal do indivíduo mais bem pago da caiXa e a 
remuneração média anual de todos os empre-
gados no brasil foi de 4,85. o reajuste salarial 
de 8% ocorreu de forma linear para todos os 
empregados. G4-54, G4-55

}} BenefícIos G4-LA2

todos os empregados e dirigentes, indepen-
dentemente da jornada de trabalho, do cargo 
efetivo ou da função gratificada, têm acesso 
aos 66 benefícios oferecidos pela caiXa e 
que são destinados à promoção da qualidade 
de vida e ao estreitamento do vínculo com a 
empresa. além dos benefícios legais (aqueles 
previstos na legislação trabalhista), existem os 
considerados estratégicos, pois são oferecidos 
por liberalidade da caiXa em favor de seus 
empregados. estes, por sua vez, são divididos 
em três categorias:

 § legais ampliados, como a extensão do perío-
do de afastamento para a licença-paternidade 
(mais cinco dias, consecutivos ou não), ausên-
cia por casamento (mais cinco dias consecu-
tivos) e ausência por luto (para oito ou seis 
dias, conforme o grau de parentesco). 

 § acordos coletivos, que incluem o Programa 
de reabilitação ocupacional (que auxilia 
na reinserção ou readequação do emprega-
do ao ambiente de trabalho); a suplemen-
tação do auxílio-doença pago pelo iNss; 
a licença-caixa (pagamento integral da re-
muneração nos casos em que o empregado 
não faz jus ao auxílio-doença, mas pericias 
de avaliação da caiXa indicam a neces-
sidade de afastamento); titularidade da 
Função gratificada (garantida por até 180 
dias em caso de licença para tratamento de 
saúde) e a ausência por interesse Particular 
(direito de ausência por cinco dias ao ano, 
para tratar de interesses externos pessoais). 

 § iniciativas da caiXa, com destaque para 
o convênio com o iNss para a habilitação 
direta (nos casos de licença para tratamento 
de saúde com afastamento superior a 15 
dias); adiantamento de auxílio-doença para 
empregados já em licença e que estejam 
aguardando concessão do benefício pelo 
iNss; ausência remunerada de até 90 dias 
por motivo de doença em familiares; e o 
Plano de Preparação para a aposentadoria.

objetivo é 
tornar a CaIXa 
competitiva 
no mercado, 
com condições 
equilibradas de 
remuneração 
dos empregados.
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Destaque para o porte do plano saúde caiXa, 
hoje um dos maiores planos de assistência à 
saúde do País no modelo de autogestão, que 
atende mais de 293 mil beneficiários (emprega-
dos, cônjuge, filhos, aposentados e pensionis-
tas). as obrigações assistenciais do plano são 
cobertas pelos participantes e pela caiXa, na 
proporção de 30% e 70%, respectivamente. a 
partir de 2016, houve uma ampliação no cus-
teio de procedimentos odontológicos e assisten-
ciais, como o reembolso de aparelho ortodônti-
co, implantes e próteses dentárias, cadeiras de 
rodas e aparelhos auditivos.

a caiXa também oferece a todos os emprega-
dos, sem distinção, planos de previdência com-
plementar administrados pela Fundação dos 
economiários Federais (FuNceF). o mesmo 
valor pago pelos empregados que aderirem é 
aportado paritariamente pela empresa. ao final 
de 2016, 97,39% dos empregados estavam 
registrados nos planos da FuNceF, sejam eles 
de benefício definido, sejam de contribuição 
variável (este último atualmente em vigor para 
as novas adesões, chamado de Novo Plano). 
os benefícios são calculados com base no sa-
lário de participação e nos valores acumulados 
nos saldos de contas, reajustados pelo Índice 
Nacional de Preço ao consumidor (iNPc). as 
obrigações da caiXa, além dos fluxos finan-
ceiros mensais, incluem eventuais contribuições 
extraordinárias e os provisionamentos definidos 
conforme a norma contábil cPc 33 (r1). G4-eC3

}} pRogRama de pRepaRação paRa 
aposentadoRIa G4-LA10

o Programa de Preparação para aposentado-
ria (PPa) da caiXa apoia e orienta o emprega-
do a planejar seu desligamento da instituição, 
contribuindo para o fortalecimento de suas com-
petências. baseado no reconhecimento e na va-
lorização do empregado por sua contribuição 
e na responsabilidade da caiXa na construção 
e gestão do seu projeto de vida futura, o PPa 
também colabora com a manutenção dos la-
ços de convivência com os empregados que se 
aposentam. as ações do programa estão dis-
poníveis aos empregados efetivos que estejam 
aposentados ou com possibilidade de requerer 
aposentadoria integral em até cinco anos.

os participantes contam com a oficina vida 
Futura, que promove a reflexão sobre aspectos 

da vida pessoal e profissional e orienta o em-
pregado a construir o seu projeto de vida futu-
ra; um serviço de aconselhamento Psicológico, 
que auxilia na reflexão e no aprofundamento 
de aspectos que causam impacto nas emoções 
e nos sentimentos da pessoa relacionados com 
a aposentadoria; e um incentivo ao Desenvolvi-
mento de competências, que oferece oportuni-
dade de desenvolvimento do empregado para 
o exercício de novas atividades, capacitação 
técnica, atuação em ações de responsabilidade 
social ou empreendimento de negócio próprio. 
também são disponibilizadas ferramentas de 
planejamento financeiro e compartilhamento de 
conhecimentos corporativos. 

}} dIveRsIdade G4-LA12

Nos últimos três anos, houve um ligeiro au-
mento na diversidade do quadro de emprega-
dos da caiXa, tanto no computo geral quan-
to nas funções gerenciais, evidenciado pela 
maior representatividade negra e de pessoas 
com deficiências. entre os dirigentes, também 
há maior diversidade no quesito raça/cor e 
na diminuição de pessoas acima de 45 anos, 
levando a uma maior participação de pessoas 
de outras gerações nessas posições. No en-
tanto, os quesitos gênero e pessoas com defi-
ciências ainda são um desafio na alta admi-
nistração, com nenhuma representante negra 
e ou pessoa com deficiência, além de uma 
queda na representatividade das mulheres em 
geral, de 12,12% para 7,32%. 

entre as ações de 2016 relativas à promoção da 
diversidade, destacam-se a participação da cai-
Xa na sexta edição do Programa Pró-equidade de 
gênero e raça do governo Federal e a adoção 
de 10 novas ações estratégicas referentes a esse 
tema para o período de 2016 a 2018. tais ações 
envolvem, por exemplo, processos de  recrutamen-
to e seleção, capacitação e treinamento, ascensão 
funcional e plano de cargos e carreira,  salário e 
remuneração, políticas de benefícios, programas 
de saúde e segurança, além de mecanismos de 
combate às práticas de desigualdades, às discri-
minações de gênero e raça e à ocorrência de as-
sédio moral e sexual, entre outras.

Por integrar o Programa empresa cidadã, em 
adesão voluntária, a caiXa estendeu a licen-
ça-paternidade para 20 dias, com registro no 
acordo coletivo de trabalho, contribuindo, 

a CaIXa busca 
contribuir com a 

preparação de 
seus empregados 
para o momento 

da aposentadoria, 
por meio de 

programa 
estruturado.
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emPregaDos 
(%)

em relaçÃo ao total De 
emPregaDos*

gereNtes em relaçÃo ao total 
De FuNções gereNciais

DirigeNtes em relaçÃo 
ao total De cargos De 

DirigeNtes**

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

mulheres negras 9,19% 9,31% 9,43% 7,24% 7,60% 7,95% 0,00% 0,00% 0,00%

homens negros 13,50% 13,72% 13,83% 13,28% 13,65% 13,76% 10,81% 12,12% 12,20%

total de 
negRos 22,69% 23,03% 23,25% 20,52% 21,25% 21,71% 10,81% 12,12% 12,20%

mulheres 45,43% 45,16% 45,13% 41,06% 41,05% 41,45% 10,81% 12,12% 7,32%

Pessoas com 
deficiência 1,29% 1,40% 1,43% 0,73% 0,76% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00%

Pessoas acima  
de 45 anos 38,90% 37,91% 37,98% 50,62% 32,52% 29,40% 83,78% 84,84% 80,49%

Fonte: base geNer – dados extraídos do sisrh – ref. 31.12.2016.
*computados empregados com vínculo
** computados todos os dirigentes – incluindo sem vínculo e caiXa Par.

assim, para a expansão do conceito de pater-
nidade consciente e promovendo maior equilí-
brio entre a vida profissional e o cuidado com 
a família. Pelo diferencial demonstrado em sua 
gestão de pessoas no quesito saúde, segurança 
e bem-estar de todos os trabalhadores e traba-
lhadoras, a caiXa recebeu menção honrosa no 
prêmio WePs brasil 2016 (Women’s empower-
ment Principles).

em 6 de dezembro, os homens também foram 
o foco de ações de conscientização realiza-
das por 17 aPceF (associações de Pessoal 
da caiXa) em virtude do Dia Nacional de 
mobilização dos homens pelo Fim da vio-
lência contra as mulheres, conhecido como o 
Dia do laço branco. Para estimular a partici-
pação dos empregados com deficiência, as 
aPceF incluíram provas paralímpicas em suas 
atividades desportivas.

a campanha anual “16 dias de ativismo”, pro-
movida pelo Programa caiXa de Diversidade, 
teve a “Diversidade que inspira” como tema em 
2016, com divulgações e reflexões a respeito 
das datas comemorativas de Direitos humanos: 
Dia da consciência Negra (20 de novembro), 
Dia internacional pelo Fim da violência contra 
as mulheres (25 de novembro), Dia internacio-
nal das Pessoas com Deficiência (3 de dezem-
bro), Dia do laço branco – homens pelo Fim 
da violência (6 de dezembro), Dia internacional 
dos Direitos humanos (10 de dezembro).

empregados que em algum momento de sua tra-
jetória profissional tiveram de lidar com um tema 
ligado à diversidade gravaram depoimentos em 
vídeo, que serviram de subsídio para que as 
equipes de todo o brasil discutissem as inspira-
ções que poderiam ser obtidas a partir deles.

outro eixo temático que passou a fazer parte no 
Programa de Diversidade foi o de gerações, con-
siderado um assunto relevante para a gestão de 
pessoas atualmente. colocá-lo em pauta significa 
buscar promover a integração de pessoas com 
pensamentos e estilos diferentes, a fim de ampliar 
a visão que norteia os processos de trabalho. 

Campanhas, 
ações de 
conscientização 
e programas 
são adotados 
para estimular 
a diversidade 
na Instituição.

  GeRAÇÃO VeTeRANOs 

(NAsCIDOs ATé 1939) 

  GeRAÇÃO bAby bOOMeR 

(NAsCIDOs eNTRe 1940 e 1960) 

  GeRAÇÃO x 

     (NAsCIDOs eNTRe 1961 e 1980)

  GeRAÇÃO y 

     (NAsCIDOs eNTRe 1981 e 1995)

  GeRAÇÃO Z 

     (NAsCIDOs APós 1995)

  mapeamento das 
geRações na caIXa

55,02%

35,08%

9,87%

0,02% 0,01%
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seGURANÇA e sAúDe DO TRAbALHO   
G4-LA5, G4-LA7, G4-LA8

três pilares estruturam a estratégia de atua-
ção da caiXa para promover a saúde e a se-
gurança dos empregados e propor melhorias 
para a capacidade do trabalho: Prevenção 
(composta pelo Programa de controle médi-
co da saúde ocupacional – Pcmso – e pelo 
Programa de Prevenção a riscos ambientais – 
PPra), recuperação (análise ergonômica de 
postos de trabalho, análise de condições do 
trabalho, Programa de reabilitação ocupa-
cional e gestão do absenteísmo) e Promoção 
(espaço Fique bem, campanhas e  calendá-
rio de saúde, e a semana interna de Preven-
ção de acidentes de trabalho). 

Não há na caiXa, entretanto, atividade ocu-
pacional que apresente alta incidência ou alto 
risco de doença específica. em 2016, a taxa 
de absenteísmo relacionada a acidentes de tra-
balho registrou aumento de 0,03 pontos per-
centuais em relação a 2015, com elevação de 
6.916 dias perdidos. Para efetuar melhorias 
nos métodos de estudo do absenteísmo e en-
tender com mais profundidade as causas dos 
afastamentos, a caiXa lançou o projeto ca-
lendário de saúde, cuja primeira edição em 
2016 abordou a prevenção de doenças crôni-
cas não transmissíveis. 

os membros da comissão interna de Preven-
ção de acidentes (ciPa) representam 100% 
dos empregados da caiXa na prevenção de 
ocorrências e na promoção da saúde no am-
biente de trabalho. as unidades com mais de 
100 empregados possuem ciPa própria; as 
demais escolhem um representante para tratar 
o assunto. em 2016, foram realizadas 2.639 
eleições para a ciPa, sendo indicados ou elei-
tos 3.922 membros. esse contingente se une 
ao demais 67 profissionais que integram as 16 
unidades regionais dos serviços especializados 
em engenharia de segurança e em medicina 
do trabalho (sesmt), todos capacitados para 
monitorar, colher comentários, oferecer orienta-
ções e executar políticas de saúde e segurança 
ocupacional. juntos, eles representam 4,13% da 
força de trabalho da caiXa.

CIpas, grupos 
de trabalho 
e ações de 

conscientização 
buscam reduzir 

e controlar 
a exposição 
a riscos nas 
atividades.

+ de 2,6 mil
eleições para ciPa 
realizadas durante o ano
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}} pRogRama fIQue Bem

criado para estimular a adoção de um es-
tilo de vida saudável e reduzir custos com 
a saúde assistencial, o Programa Fique bem 
contempla as dimensões do bem-estar físi-
co, mental, emocional, profissional e social. 
suas ações incluem ambientes livres de Fu-
maça, campanha de vacinação contra a 
gripe, educação e orientação Nutricional e 
Programa de Promoção da saúde da mulher 
e do homem.

em 2016, a iniciativa propôs oito desafios 
para incentivar o autocuidado dos emprega-
dos dentro e fora do ambiente de trabalho, 
como equilíbrio emocional, alimentação sau-
dável, ergonomia, proteção contra incêndios, 
valorização do talento pessoal e a realização 
dos exames periódicos preventivos. a edição 
2015-2016 da campanha Fique bem contou 
com 1.984 unidades da caiXa inscritas, sen-
do que 316 delas concluíram as tarefas pro-
postas dentro do prazo. 

os acordos coletivos aditivos às correspon-
dentes convenções coletivas de trabalho, as-
sinados com as entidades representativas dos 
empregados, coNtec e coNtraF, também 
abrangem tópicos de saúde e segurança do tra-
balho. em 2016, houve a inclusão de cláusula 
que dispõe sobre a realização de campanhas 
que promovam o bem-estar e a qualidade de 
vida no trabalho. entre as iniciativas previstas 
nos acordos coletivos, estão:

 § plano de assistência à saúde (saúde caiXa); 
 § suplementação do auxílio-doença; 
 § adicionais de insalubridade e de periculosidade; 
 § procedimentos em caso de assalto e sequestro; 
 § licença para tratamento de saúde; 
 § trabalho da gestante; 
 § comissão interna de prevenção de acidentes 
(ciPa);

 § intervalos para descanso; 
 § comunicação de acidentes de trabalho; 
 § segurança e condições de trabalho do tesourei-
ro executivo; 

 § campanhas de promoção da saúde e qualida-
de de vida;

 § constituição de grupos de trabalho para tratar 
do tema saúde do trabalhador e do Plano 
saúde caiXa. G4-LA8

além desses temas, a caiXa ainda observa boas 
práticas presentes em outros acordos de trabalho 
locais e globais. alguns exemplos são o forneci-
mento de equipamentos de proteção individual; 
a formação de comitês conjuntos de segurança e 

acordos sindicais e 
trabalhistas contemplam 
aspectos de saúde e 
segurança, de olho no 
bem-estar dos empregados 
em todo o país.

saúde compostos por diretores e empregados; a 
participação de representantes de empregados 
em inspeções de saúde e segurança, auditorias 
e investigações de acidentes; garantia do direito 
à recusa de trabalho inseguro; inspeções periódi-
cas; e a conformidade com as normas da orga-
nização internacional do trabalho (oit).
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DIÁLOGO E CONFIANÇA

Relacionamento com os clientes é 
pautado pela modernização tecnológica, 
pela transparência e pela elevação dos 
níveis de satisfação

o serviço de atendimento ao cliente (sac) re-
gistrou em 2016 um aumento de sua participa-
ção na distribuição das reclamações entre os 
canais de relacionamento da caiXa. em con-
junto com a ouvidoria, ele respondeu por 87% 
de todos os contatos, o que demonstra o com-
prometimento da caiXa em resolver diretamen-
te as demandas dos clientes sem a necessidade 
de acionamento de órgãos reguladores ou de 
proteção ao consumidor.

essa importante conquista demonstra o aumento 
da confiança dos clientes nos canais de atendi-
mento mantidos pela caiXa, fruto de esforços 
corporativos recentes para a melhoria de produ-
tos e serviços, como cartões de crédito, internet 
banking, benefícios sociais e atendimento das 
centrais telefônicas. com base em informações 
fornecidas (feedbacks) pelos clientes, a caiXa 
reestruturou filiais e revisou a atuação de empre-
gados que agem como interlocutores entre as 
áreas gestoras e o sac e a ouvidoria, tratando 
pontualmente os assuntos mais demandados.

Todas essas ações estão baseadas na Política 
caiXa para gestão de clientes, que é a prin-
cipal diretriz para a adoção de boas práticas 
e a elevação dos patamares de qualidade do 
Banco, enfatizando a comunicação clara e ob-
jetiva, a mobilização de seus empregados, a 
ética e a capacidade de atender clientes de di-
ferentes perfis e regiões. além disso, o Banco 
possui um comitê de atendimento, vinculado ao 
conselho Diretor, que se reúne em escala men-
sal, com participação do presidente da caiXa 
e Vice-Presidências de diferentes áreas, como 
negócios e Habitação.

a caiXa realizou 98 milhões de atendimentos 
telefônicos em 2016, sendo que 34,8 milhões 
referem-se apenas ao caiXa cidadão, historica-
mente o mais demandado no Banco. outro ca-
nal com desempenho relevante no ano foi o Ha-
bitação na Mão do cliente (0800 726-0505), 
com aproximadamente 200 mil atendimentos 

Política caiXa 
para Gestão de 
clientes guia 
as ações de 
relacionamento 
com quem usa 
os produtos 
e serviços do 
Banco.

Banco viRtual

175 mil 
downloads do aplicativo 
cartões caiXa

609 mil 
acessos com o aplicativo 
caiXa celular

1,48 bi
de transações de 
internet Banking
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277 
postagens colaborativas 
no instagram

91 mil 
interações pelo Twitter

5,8 mi 
de interações no Facebook

735 mil 
mensagens sMs

}} ouviDoRia  G4-49, G4-50, G4-57, G4-58

a ouvidoria da caiXa atua como canal de 
atendimento de última instância às demandas 
de clientes e usuários de produtos e serviços não 
resolvidas nos canais primários. em linha com 
a resolução nº. 4.433/15/cMn, sua atuação 
é pautada pelos pilares de transparência, inde-
pendência, imparcialidade e isenção. além dis-
so, ela recebe denúncias de clientes e cidadãos 
sobre fatos ou indícios que envolvem a caiXa 
na infração das leis, códigos ou normas vigentes 
(saiba mais em Ética e integridade, na pág. 23). 

em 2016, a ouvidoria registrou 104.674 ocor-
rências de reclamações, um redução de 7,54% 
em relação ao ano anterior, sendo que 96.422 
foram relativas a reclamações de clientes, a maio-
ria delas provenientes de demandas registradas 
no Banco central. 

De acordo com a resolução 4.433, a ouvido-
ria da caiXa deve, obrigatoriamente, gravar os 
atendimentos prestados por telefone. o prazo 
de resposta para as demandas não pode ultra-
passar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, 
excepcionalmente e de forma justificada, uma 
única vez, por igual período, limitado o número 
de prorrogações a 10% (dez por cento) do total 
de demandas no mês, devendo o demandante 
ser informado sobre os motivos da prorrogação. 

ainda segundo a resolução, o conselho de 
administração deve ser informado sobre os 
problemas e as deficiências detectados no 
cumprimento das atribuições da ouvidoria e 
sobre o resultado das medidas adotadas pe-
los administradores da instituição para solu-
cioná-los. a ouvidoria da caiXa encaminha, 
semestralmente, relatório quantitativo e qua-
litativo acerca das atividades desenvolvidas 
no cumprimento de suas atribuições. G4-37 
os relatórios institucionais da ouvidoria da 
caiXa, voltados ao público em geral, podem 
ser acessados em www.caixa.gov.br/faleco-
nosco, na opção outras informações.

Desde 2014, os empregados da caiXa têm aces-
so ao Painel ouvidoria, que reúne informações 
sobre reclamações registradas nos diferentes ca-
nais – inclusive Banco central, Procon e ouvido-
ria, além do sac. no sistema, é possível extrair 
relatórios analíticos e sintéticos das ocorrências de 
ouvidoria e acompanhar a nota e a evolução de 

por mês, o que evita o deslocamento do cliente 
até a agência e eventualmente reduz os custos 
de impressão, nos casos de envio por sMs do 
código de barras de segunda via do boleto. 

o Portal do consumidor, do Ministério da justiça, 
também teve destaque na solução de conflitos pela 
internet, permitindo ao estado brasileiro a utiliza-
ção das informações para melhorias nas políticas 
públicas de relações de consumo. em 2016, a 
caiXa efetuou 624 postagens no Facebook. o nú-
mero de interações de fãs foi de 5,8 milhões, com 
destaque nos temas cultura e crédito. no Twitter, 
foram 91.005 interações, geradas por campanhas 
e postagens patrocinadas em temas como poupan-
ça e loteria. o perfil @caixa no instagram, que fun-
ciona totalmente de forma colaborativa, teve 277 
postagens com a hashtag #avidapede em 2016, 
seu primeiro ano de utilização.

Para conhecer todos os canais de atendimento 
disponíveis, acesse www.caixa.gov.br e clique 
em atendimento.
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avaliação de desempenho das unidades caiXa, 
de acordo com o indicador ouvidoria. 

em 2016, a caiXa foi mais uma vez premiada 
no concurso de Boas Práticas da controladoria 
geral da união (cgu). ela foi reconhecida na 
categoria “aprimoramento das atividades de 
ouvidoria” em razão das funcionalidades da sua 
Base de conhecimento, que garantem mais agi-
lidade ao tratamento das reclamações e geram 
reflexos positivos na experiência do cliente. a fer-
ramenta auxilia os empregados da ouvidoria na 
solução das demandas dos clientes, fornecendo 
informações atualizadas sobre produtos, serviços 
e legislação relacionada ao caso em análise, o 
que reduz o tempo médio de resposta e confere 
maior celeridade na finalização das demandas.

}} cRéDito consciente 

em todas as formas de relacionamento, seja 
pessoalmente nas agências, seja por telefone, 
folhetos informativos ou no ambiente virtual, 
a caiXa procura utilizar linguagem simples e 
didática que esclareça sobre as condições e 
regras dos produtos e serviços para clientes Pes-
soa Física e Pessoa jurídica. É importante frisar 
que a empresa condena veementemente a ven-
da casada, bem como a recusa de atendimento 
e outras práticas abusivas e, por isso, realiza 
treinamentos específicos para seus empregados, 
monitora as ocorrências e apura as responsa-
bilidades em caso de eventuais desvios. G4-PR3

Há no website da caiXa uma página dedicada 
à educação financeira, com materiais explicati-

inDicaDoRes Da ouviDoRia   G4-57, G4-58

Por tiPo 2015 2016 Variação

Denúncia 6.201 8.252 33,08%

reclamação 107.015 96.422 -9,90%

total 113.216 104.674 -7,54%

oriGem 2015 2016 Variação

BcB 43.764 41.292 -5,65%

Procon 33.870 28.922 -14,61%

ouvidoria 29.381 26.208 -10,80%

Fonte: Base de Dados do aTenDer.caiXa

vos sobre dinheiro e seus conceitos, crédito, dí-
vida, controle de gastos e orçamento doméstico, 
a fim de orientar os clientes e a população bra-
sileira em geral sobre como administrar e plane-
jar as finanças pessoais e da sua empresa. 

em 2016, a caiXa realizou uma campa-
nha de renegociação de dívidas na internet 
e nas agências, que alcançou a marca de 
r$ 2,9 bilhões em contratos revistos, benefi-
ciando 486.712 clientes na retomada de seu 
fluxo financeiro. a política de renegociação 
do Banco se baseia em parâmetros reunidos 
em um sistema que calcula a capacidade de 
pagamento do cliente. ele atribui limites ao 
crédito de acordo com a pontuação indivi-
dual, o comportamento e a propensão a pa-
gamento, respeitando as normas do Banco 
central e os princípios dos acordos de Basi-
leia, do qual o Brasil é signatário.

em paralelo, a empresa lançou um canal de 
atendimento específico para a renegociação 
de dívidas em atraso, incluindo créditos comer-
ciais, habitacionais, cartões de credito e veícu-
los. Por meio do telefone 0800-726-8068, o 
cliente obtém informações sobre a empresa de 
cobrança responsável pelo seu contrato, horário 
de atendimento e as alternativas para sua re-
negociação, sem a necessidade de se deslocar 
para uma agência. esse canal complementa os 
serviços já disponíveis anteriormente nas redes 
sociais e na internet, que possibilitam a emis-
são de segunda via de boletos habitacionais e 
o envio de boletos de renegociação de dívidas 
comerciais, respectivamente. 

apoiar os 
clientes 
quanto ao uso 
responsável do 
crédito é uma 
prática corrente 
na caiXa.
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2,39%

0,63%

97%

  PESSOA FÍSICA – 82.652.224

  PESSOA JURÍDICA – 2.045.040

  GOVERNO – 25.946

 NÃO SEGMENTADOS - 542.330

 QuantiDaDe De clientes poR 
meRcaDo De atuação
DEZ/2016

total
85.265.540

25.946
Mercado de atuação 
Pessoa jurídica – governo 
(dados de dez. 2016)

2,39%  
são pessoas jurídicas 
(não inclui governo)

97% 
dos clientes caiXa estão 
nos segmentos Pessoa Física

 o cliente caixa  G4-8, G4-FS6

De acoRDo com o peRFil
com clientes distribuídos nas mais 
diversas categorias de renda e 
atividade do País, o Banco consegue 
impactar a sociedade brasileira de 
maneira ampla e oferecer produtos 
e serviços customizados conforme as 
necessidades de cada perfil.

0,03%
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total 82.652.224 (100%)

os clientes pessoa física 
estão majoritariamente 
nas faixas de média e 
baixa rendas.

 GRanDe empResa

 FoRtaleceR

 empReenDeR

 coRpoRate

 expanDiR

 DesenvolveR

675.426 
(33%)

473.378 
(23,1%)

373.755 
(18,3%)

51.084 
(2,5%)

22.144 
(1,1%)

2.419 
(0,1%)

2.154 
(0,1%)

444.474 
(21,7%)

 não seGmentaDo (caRteiRas especíFicas)

méDia empResa

 meRcaDo De atuação pessoa 
Física, poR seGmento DEZ/2016

 Gente Que conQuista

Gente Que Realiza

 exclusivo

Gente De valoR

33.491 
(0,04%)

2.389.653 
(2,89%)

5.077.655 
(6,14%)

24.063.991 
(29,11%)

51.087.434 
(61,81%)

 não seGmentaDo (caRteiRas especíFicas)

 meRcaDo De atuação pessoa 
JuRíDica, poR seGmento DEZ/2016

total 2.045.040 (100%)
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}} conFoRto e acessiBiliDaDe nas 
aGências

a caiXa compromete-se a cumprir as leis e 
normas estabelecidas com relação ao tempo 
de espera. Por meio de placa afixada nas 
agências, em local de boa visibilidade, ela 
informa o tempo médio de espera para aque-
la unidade, limitado a 20 minutos, conforme 
normativo da Federação Brasileira dos Bancos 
(Febraban). caso o município possua lei sobre 
o tema, a placa estará de acordo com a regu-
lação local.

com relação à acessibilidade, o internet Ban-
king está adaptado para pessoas com deficiên-
cia visual (áudio e acesso unificado). a caiXa 
também conta atualmente com 76.265 termi-
nais de autoatendimento adaptados para este 
público, com operações do tipo Texto Fala (um 
software que converte números, valores e nomes 
em falas sintetizadas), totalizando 20% dos ter-
minais disponíveis. Todos os caixas eletrônicos 
instalados após 2008 estão adaptados para ca-
deirantes ou pessoas com baixa estatura.

}} De olho na satisFação  G4-PR5

ao longo de 2016, a caiXa realizou uma pes-
quisa de Qualidade do atendimento do FgTs e 
outra sobre a imagem da caiXa, o que permitiu 
levantar as forças, fraquezas, diferenciais, pon-
tos de evolução e tendências importantes para 
a reputação da empresa e a melhoria na sua 
oferta de produtos e serviços. 

tiPo De Ponto De atenDimento terminais sem 
acessiBiliDaDe

terminais com 
software 
falateXto 

terminais com 
software 
VerBiotts

total

Posto de atendimento eletrônico caiXa 542 1.244 48 1.834

sala autoatendimento 23.315 484 3.944 27.793

sala não contígua 840 463 32 1.335

total GeRal 24.697 2.191 4.074 30.962

a pesquisa sobre a Qualidade do atendimento 
do FgTs foi de abrangência nacional, face a 
face, e com a participação de 3.267 entrevista-
dos. a nota média consolidada atribuída pelos 
usuários Pessoas Física e Pessoa jurídica subiu 
para 8,03, uma melhora em relação à nota de 
7,68 computada em 2014. entre os serviços 
avaliados, estavam o uso do FgTs para a mora-
dia, o recolhimento pelo empregador e o saque 
do fundo, tanto em agências bancárias quanto 
em unidades lotéricas. 

já na pesquisa de imagem da caiXa, que en-
trevistou 600 pessoas em domicílio nas capitais 
estaduais, a caiXa recebeu nota 7,64 (em 
uma escala com nota mínima 1 e máxima 10) 
quanto à satisfação geral dos clientes, obtendo 
a maior avaliação dentre os bancos comerciais 
pesquisados. ela é ainda a primeira instituição 
financeira lembrada espontaneamente por 34% 
dos entrevistados, o que lhe posicionou em am-
pla vantagem em comparação à concorrência. 
Percebida como um banco acessível a todos 
por 60,8% dos entrevistados – mas com foco na 
baixa renda, na opinião de 20,6% –, a caiXa 
também foi reconhecida por oferecer a melhor 
relação custo-benefício para 50,3% da popula-
ção bancarizada, o que lhe confere um dife-
rencial estratégico de valor. De maneira geral, 
os resultados apontaram para uma posição de 
relevância da caiXa em 16 dos 17 atributos de 
imagem pesquisados.  o quesito “inovação tec-
nológica”, porém, permanece como um ponto 
frágil na percepção dos clientes, com menção 
positiva de apenas 15,2% dos entrevistados.
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}} seGuRança  G4-PR8

Por meio de sua Política de segurança da in-
formação, a caiXa estabelece princípios e 
diretrizes para a proteção e disciplina no uso 
dos ativos de informação, próprios ou sob sua 
custódia, assegurando a confidencialidade, in-
tegridade, autenticidade e disponibilidade de 
dados. em outra norma interna específica, os 
empregados também são orientados quanto ao 
tratamento adequado da informação de acordo 
com o grau de sigilo, independentemente do su-
porte ou da maneira em que ela e armazenada, 
veiculada ou transportada. 

cabe ao comitê de segurança da informação e 
comunicações caiXa , de caráter deliberativo 
e propositivo e vinculado à Vice-Presidência de 
riscos, zelar pelo cumprimento dessa política, 
além das normas e legislação em vigor, espe-
cialmente as relativas à segurança na adminis-
tração pública federal, emitidas pelo gabinete 
de segurança institucional da Presidência da 

república. esse comitê trabalha em sinergia 
com o recém-criado comitê de risco operacio-
nal e segurança, responsável por definir dire-
trizes e regras para a mitigação de fraudes em 
produtos e serviços. (saiba mais em gestão de 
riscos, na pág. 28) 

os eventuais casos de fraudes envolvendo clien-
tes em agências bancárias, caixas eletrônicos, 
internet e agentes autorizados são encaminha-
dos de acordo com uma série de procedimentos 
internos da área de segurança voltados para 
a detecção, monitoramento, contestação e recu-
peração de valores. os normativos específicos 
dos produtos e serviços também contemplam 
tais procedimentos. 

a área de segurança da caiXa possui ainda 
orientação especifica (aD147) para tratar do 
ressarcimento de bens e valores nos casos de 
roubo e furto qualificado nas dependências 
da empresa, além dos casos de extorsão me-
diante sequestro.

a segurança dos dados de 
clientes é um dos principais 
requisitos para a boa gestão 
de bancos; a caiXa investe no 
tema, com base em sua Política 
de segurança da informação.
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}}melhoRias nos caRtões 
De cRéDito e DéBito 

Finalizada em 2016, a internalização do pro-
cessamento dos cartões de crédito da caiXa re-
fletiu-se na melhoria na experiência dos clientes 
com o produto e na redução de custos, propor-
cionadas pela reformulação de processos e pela 
integração da nova plataforma com os demais 
sistemas e operações da empresa. 

entre as novidades geradas com essa iniciativa es-
tão a implantação do serviço de mensagens sMs 
para efetivação ou recusa de compras; alteração 
de endereço e telefone; remissão de carta senha 
sem a necessidade de emissão de um novo plásti-
co; envio da fatura por e-mail; mais funcionalida-
des no sistema de atendimento de cartões utiliza-
dos pelas agências; e a ampliação de parcerias 
para resgate de pontos de fidelidade. 

o aplicativo cartões caiXa para smartphones, 
destinado aos clientes Pessoa Física, registrou 177 
mil downloads em 2016, seu primeiro ano em ati-
vidade. ao ampliar as possibilidades de atendi-
mento, ele proporciona mais conforto e praticida-
de aos clientes no acesso a diversos serviços – em 
uma interface intuitiva e segura – e posiciona a 
caiXa em linha com as tendências do mercado. 

}} investimentos em tecnoloGia 

nos últimos anos, a caiXa tem investido na 
modernização tecnológica, outro importante 
mecanismo para a proteção de seus próprios 
dados, bem como os de seus clientes e par-
ceiros. o centro Tecnológico caiXa (cTc), 
entregue em agosto de 2015, entrou em ple-
na operação em 2016. seus objetivos são 
proporcionar a salvaguarda de todos os da-
dos do Banco, por meio de replicação com o 
Datacenter; estabelecer alta disponibilidade 
para aplicações de todas plataformas; pro-
piciar condições de expansão para os negó-
cios da empresa; e racionalizar custos, com a 
centralização de estruturas de Tecnologia da 
informação (Ti) distribuídas pelas filiais caiXa 
no Brasil.

o cTc une-se ao complexo Datacenter cidade 
Digital, inaugurado em 2013, com 100% de 
disponibilidade e sem qualquer parada causa-
da por falha. localizado no Parque Tecnológi-
co capital Digital, em Brasília (DF), o parque 
garante segurança às mais de 11 milhões de 
operações por dia efetuadas pelo site da cai-
Xa – o segundo mais acessado do Brasil, assim 
como a cerca de 13,5 milhões de pagamentos 
por mês do Bolsa Família e mais de 15 milhões 
de operações por dia efetuadas nos terminais 
de autoatendimento.

somados, o Datacenter e o centro Tecnológico 
caiXa fornecem uma infraestrutura predial 2,2 
vezes superior à anterior em termos de espaço 
físico para instalação dos equipamentos de tec-
nologia da informação. a capacidade de forne-
cimento de energia elétrica também se tornou 
4,5 vezes maior.

2,2
vezes mais infraestrutura 
predial para armazenamento e 
processamento de dados na caiXa, 
por meio de novas instalações.

Digitalização 
e aumento 

de eficiência 
e segurança 

dos processos 
são focos de 

atuação.
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De forma precursora no Brasil, a caiXa lançou 
em 2016, em parceria com a samsung, uma 
solução de carteira digital que possibilita aos 
clientes digitalizarem seus cartões e utilizá-los 
virtualmente nos pagamentos, por meio de seus 
telefones celulares. isso é possível com a utiliza-
ção da tecnologia nFc (near Field communica-
tion), para a troca de informações entre dispo-
sitivos sem cabos ou fios, e da MsT (Magnetic 
secure Transmission), tecnologia exclusiva da 
samsung que emite um sinal que replica a tarja 
magnética de um cartão tradicional. oferecida 
inicialmente para os cartões de débito Master-
card, a solução será estendida às demais ban-
deiras e aos cartões de crédito, aprimorando a 
experiência tecnológica dos clientes.

sob o ponto de vista de prevenção à fraude, a 
internalização permitiu a absorção de ativida-
des estratégicas no processamento de cartões 
de crédito. com isso, a definição das diretrizes 
de segurança, a criação e a edição de regras 
de autorização e o tratamento dos alertas de 
fraude, além do bloqueio e desbloqueio de car-
tões suspeitos de fraude, passaram a ser rea-
lizados por empregados da caiXa. no plano 
da tecnologia, o sistema de prevenção à fraude 
hoje é de propriedade da caiXa, com maior 
garantia de estabilidade operacional e sigilo 

em 2016, a caiXa reforçou 
suas ferramentas de 
relacionamento com empresas 
de médio porte, por meio do 
Painel de oportunidades e do 
Portal cliente.

}} visão inteGRaDa De 
méDias empResas

em 2016, as equipes de atendimento às em-
presas de médio porte passaram a contar com 
duas importantes ferramentas para a gestão 
de seus clientes. a primeira delas, o Painel de 
oportunidades, oferece uma visão integrada 
dos negócios e subsidia a tomada de decisões 
dos gestores diretos, matriz e rede. com ele, é 
possível acompanhar a carteira de forma ágil, 
dinâmica e interativa, comparar unidades vincu-
ladas e ter acesso às ações de prospecção de 
novas oportunidades.

a segunda é o Portal cliente, desenhado para 
auxiliar na gestão da carteira de clientes mé-
dias empresas, por meio da qualificação ade-
quada das informações e da possibilidade 
de busca individualizada por cnPj e outros 
filtros relevantes. 

nas informações armazenadas. Quando com-
parado ao ano anterior, o resultado é observa-
do com a redução no valor da fraude bruta em 
r$ 70 milhões, o que significa 39% de redução 
em comparação com o período anterior.
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RESILIÊNCIA COM CRESCIMENTO

Para mitigar os impactos do contexto 
macroeconômico desfavorável, a CAIXA 
manteve um ciclo operacional positivo e 
reforçou a gestão de despesas adminis-
trativas e financeiras

no cenário internacional, a expansão modera-
da da economia dos estados Unidos segue em 
curso e os indicadores econômicos correntes 
corroboram esse cenário. na zona do euro, os 
dados de atividade e os indicadores de confian-
ça surpreenderam positivamente, contrariando 
as expectativas de que a economia sofreria, no 
curto prazo, os efeitos negativos das incertezas 
geradas pela saída do Reino Unido da União 
europeia. já na china, os indicadores econômi-
cos recentes apontaram a estabilização da taxa 
de crescimento, proporcionada pela aceleração 
dos investimentos públicos, em contraste com o 
enfraquecimento do setor privado.

já no Brasil, o piB caiu 3,6%, uma queda li-
geiramente menor que a ocorrida em 2015, 
quando havia sido de 3,8%. houve recuo na 
agropecuária (-6,6%), na indústria (-3,8%) e 
nos serviços (-2,7%). Apesar de ter apresenta-
do diversos resultados positivos na margem em 
2016, a produção física da indústria continuou 
acumulando queda no ano. o desempenho re-
gistrado no final do ano passado sugere que a 
retomada será mais gradativa do que se imagi-
nava anteriormente, com a confiança dos em-
presários se recuperando de maneira mais cau-
telosa. o comércio varejista mostrou resultados 
mensais majoritariamente fracos no decorrer do 
ano, mas mostra estabilidade na retração em 
12 meses. nesse contexto, os indicadores de 
confiança dos agentes, que vinham apresentan-
do trajetória de recuperação, voltaram a cair 
no final do ano. 

o déficit em conta corrente recuou, registrando 
um superávit da balança comercial e a redu-
ção do déficit nas contas de serviços e ren-

das. o investimento direto no país continuou 
surpreendendo e permaneceu em patamares 
elevados, enquanto o investimento em renda 
fixa ainda sentiu os efeitos da perda do grau 
de investimento. 

em relação ao mercado de trabalho, o proces-
so de deterioração ainda está em curso, com 
a elevação da taxa de desemprego, que regis-
trou uma média de 11,5% em 2016, em com-
paração aos 8,5% de 2015. os rendimentos 
do trabalho continuam apresentando queda em 
termos reais, influenciados pelo fraco ritmo da 
atividade econômica. 

A inflação apresentou movimento de desace-
leração, influenciada pela menor pressão dos 
preços administrados, principalmente os de 
energia elétrica. os preços livres também desa-
celeraram, influenciados pelo arrefecimento da 
inflação de alimentos com o fim dos efeitos do 
el niño. A inflação de serviços, que exclui gru-
pos de preços mais voláteis, também apresen-
tou desaceleração. com isso, o ipcA encerrou 
o ano com alta de 6,30%, abaixo do teto da 
meta (6,50%).

Diante de um ambiente de inflação mais bem 
comportada e de avanços no campo fiscal, a 
taxa selic foi reduzida, encerrando o ano em 
13,75% a.a. o saldo total de crédito continuou 
em tendência de queda, influenciado por cré-
ditos com recursos livres a pessoas jurídicas e 
créditos direcionados do BnDes. o resultado 
reflete o contexto de contração da atividade 
econômica, a baixa confiança dos agentes, os 
ajustes fiscais em curso e o ainda elevado pata-
mar da taxa básica de juros. 
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DESEMpENhO E ATIvOS G4-9

principais números Da caiXa (r$ milhões) G4-ec1 2013 2014 2015 2016

Resultado bruto da intermediação financeira 19.205 21.364 21.312 24.101

Receita operações de crédito 46.494 66.349 86.600 94.192

provisão para devedores duvidosos (9.191) (13.156) (19.657) (20.109)

Resultado com tvm e derivativos 19.708 30.135 43.667 41.788

Despesas com captação (34.862) (57.413) (82.272) (85.247)

Despesas com empréstimos e repasses (9.092) (12.375) (18.415) (16.179)

Receita prestação de serviços 16.352 18.404 20.715 22.463

Despesas administrativas (25.555) (28.792) (31.286) (33.248)

Despesas de pessoal (15.928) (17.873) (19.757) (21.048)

outras despesas administrativas (9.626) (10.920) (11.529) (12.200)

outras despesas/receitas operacionais (2.703) (2.088) (7.124) (5.999)

Resultado operacional 5.195 6.635 1.086 4.035

tributos sobre os resultados 2.611 2.266 7.944 1.549

Lucro líquido 6.723 7.092 7.112 4.137

em 2016, a cAiXA registrou lucro líquido de 
R$ 4,1 bilhões, resultante do aumento de 3,6% 
nas receitas de intermediação financeira e o 
avanço de 8,4% na receita de prestação de 
serviços e tarifas. o resultado operacional, no 
entanto, cresceu R$ 2,9 bilhões em relação a 
2015, encerrando dezembro em R$ 4,0 bi-
lhões, mesmo com o cenário macroeconômico 
desafiador enfrentado em 2016. contribuíram 
para este resultado a gestão eficiente das des-
pesas de intermediação financeira, que au-
mentaram apenas 2% em 12 meses, e o rígi-
do controle das despesas administrativas, que 
cresceram apenas 6,3% no ano. As despesas 
com provisão para devedores duvidosos evo-
luíram 2,3%, demonstrando a qualidade da 

carteira e as melhorias contínuas das políticas 
e processos de gestão no ciclo do crédito. 

os ativos administrados pela cAiXA somaram 
R$ 2,1 trilhões, com destaque para o FGts, 
com saldo de R$ 502 bilhões; e os Fundos de 
investimento, com saldo de R$ 287,4 bilhões, 
evoluções respectivas de 9,0% e 12,5%, em 
12 meses. 

já os ativos da própria cAiXA totalizaram 
R$ 1,3 trilhão, evolução de 4,3% em 12 meses. 
A carteira de crédito ampla representa 56,5% 
desse total, totalizando R$ 709,3 bilhões, en-
quanto os títulos e valores mobiliários, com 
R$ 181,3 bilhões, correspondem a 14,4%. 

patrimoniais (em r$ bilhões) 2014 2015 2016

Ativos cAiXA 1.065 1.203 1.255

carteira de crédito Ampla 607 679 709

poupança 238 242 252

Recursos Administrados (de terceiros) 724 805 881
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}} evolução Dos inDicaDores 
Da caixa

os depósitos à vista apresentaram um saldo de 
R$ 31,9 bilhões e os depósitos a prazo totaliza-
ram R$ 210,7 bilhões, crescimento de 24,7% 
em relação ao ano anterior. A poupança, com 
crescimento de 4,1% em 12 meses, totalizou 
saldo de R$ 252,4 bilhões em dezembro de 
2016. As letras imobiliárias e hipotecárias tota-
lizaram R$ 101,7 bilhões, redução de 9,2% em 
12 meses, alinhada com a estratégia de funding 
da instituição. 

o patrimônio líquido da cAiXA totalizou 
R$ 63,6 bilhões, incluindo R$ 36,5 bilhões em 
instrumentos híbridos de capital e Dívida ele-
gíveis a compor o capital principal em Basileia 
iii. em dezembro de 2016, o retorno sobre o 
patrimônio líquido médio acumulado em 12 me-
ses foi de 6,6%, enquanto o índice de Basileia 
atingiu 13,5%, 3,0 p.p. acima do valor mínimo 
exigido de 10,5%. 

o índice de cobertura das despesas administra-
tivas melhorou 1,4 p.p. em 12 meses, atingindo 
67,6%. A cobertura de despesas de pessoal, 
por sua vez, aumentou para 106,7%, crescen-
do 1,9 p.p em relação ao mesmo período de 
2015. já o índice de eficiência operacional 
alcançou 52,1%, redução de 1,7 p.p em 12 
meses, atingindo a melhor marca da instituição 
nos últimos dez anos. A melhoria desses índices 
decorre das ações de eficiência implementadas 
para otimização operacional da cAiXA. 

inDicADoRes FinAnceiRos caiXa (%) 2012 2013 2014 2015 2016

Retorno sobre ativos médios (acum. 12m) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3

Retorno sobre pL médio (acum. 12m)* 25,6 24,8 15,2 11,4 6,6

Índice de salvabilidade – Basileia 13,0 15,1 16,1 14,4 13,5

endividamento setor público 29,0 24,7 28,4 30,6 37,6

cobertura de desp. administrativas (acum. 12m) 64,6 64,0 63,9 66,2 67,6

cobertura de desp. pessoal (acum. 12m) 105,6 102,7 103,0 104,9 106,7

Índice de eficiência operacional (acum. 12m) 61,4 60,5 53,7 53,7 52,1

* conforme a Resolução cmn nº 4.192/13, inclui o instrumento híbrido de capital e Dívida 

}} carteira De créDito ampla

Ao final de 2016, a carteira de crédito ampla 
da cAiXA totalizou saldo de R$ 709,3 bilhões, 
evolução de 4,4% em relação ao ano anterior. 
A carteira de crédito comercial totalizou saldo 
de R$ 191,0 bilhões. A qualidade da cartei-
ra continuou elevada, com aproximadamente 
90,8% do seu total classificada nos ratings de 
AA-c, mantendo o perfil histórico. 

o índice de inadimplência total acima de 90 dias 
foi de 2,88% no final de 2016, mantendo-se abai-
xo da média do mercado de 3,71%. esses efeitos 
decorrem de evolução do modelo de risco e das 
políticas de recuperação de crédito, mesmo diante 
de um cenário econômico desafiador. 

As operações comerciais com pessoas físicas 
atingiram o saldo de R$ 101,9 bilhões, diminui-
ção de 0,8% em 12 meses. entre os produtos 
desse segmento, destaca-se o crédito consigna-
do com saldo de R$ 63,9 bilhões, crescimento 
de 7,2% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. A participação da cAiXA nesse mer-
cado foi de 22,2%, no final de 2016. já o seg-
mento pj totalizou saldo de R$ 89,1 bilhões ao 
final de 2016, redução de 7,4% em 12 meses, 
mesmo comportamento observado no sistema 
Financeiro nacional. 

As operações de infraestrutura apresentaram 
evolução de 10,8% em 12 meses, totalizando 
saldo de R$ 78,6 bilhões ao final de dezem-
bro de 2016. 

reflexo das 
estratégias de 
risco e gestão 

da carteira 
de crédito 
da caiXa, 
o índice de 

inadimplência 
superior a 
90 dias se 

manteve abaixo 
da média de 

mercado.
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o crédito Rural cAiXA atingiu saldo de R$ 7,2 bi-
lhões em dezembro de 2016, com destaque para 
a modalidade disponível para pessoa jurídica, 
que apresentou 15,5% de aumento em compara-
ção com o ano anterior. para facilitar o acesso a 
essa linha de crédito, a cAiXA leva às principais 
feiras e eventos do setor o caminhão do Agrone-
gócio, agência volante na qual o produtor pode, 
inclusive, contratar o custeio Fácil cAiXA, e ter 
acesso a diversas informações e produtos. 

o saldo da carteira de crédito imobiliário apre-
sentou evolução de 5,6% em 12 meses, totali-
zando de R$ 406,1, bilhões em dezembro de 
2016, dos quais R$ 203,4 bilhões com recursos 
FGts, R$ 201,9 bilhões com recursos cAiXA/
sBpe e 0,8 bilhão com outros recursos. A cAi-
XA permanece na liderança desse mercado com 
67,0% de participação, excluídos os certifica-
dos de recebíveis imobiliários. 

para o programa minha casa minha vida, em 
2016, foram contratados pela cAiXA R$ 41,4 
bilhões, o equivalente a 355 mil novas unida-
des habitacionais. Dessas novas moradias, 
9,8% foram destinadas à FAiXA 1 do programa, 
que se destina aos beneficiários com renda de 
até R$ 1,8 mil. 

}} operações com títulos e valores 
mobiliários

Ao final de 2016, a carteira de títulos e valores 
mobiliários totalizou saldo de R$ 181,3 bilhões. 
Do total, R$ 160,2 bilhões são representados 
por títulos públicos federais e R$ 20,3 bilhões 
correspondentes a títulos privados. o resultado 
das operações com tvm e derivativos alcançou 
R$ 41,8 bilhões, redução de 4,3% em relação 
ao mesmo período de 2015. 

em atendimento ao disposto no artigo 8o da 
circular Bacen 3.068/2001, a cAiXA de-
clara ter a intenção de manter os títulos clas-
sificados na categoria iii, os quais totalizaram 
R$ 49,5 bilhões, no período, até os seus respec-
tivos vencimentos, bem como possuir capacida-
de financeira para tanto. 

}} Depósitos e captações 
De recursos

As captações totais apresentaram saldo de 
R$ 984,1 bilhões em dezembro de 2016, 

evolução de 4,5% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. A relação entre as 
captações totais e a carteira de crédito cor-
respondeu a 138,7%. 

os depósitos alcançaram o saldo de R$ 512,2 
bilhões, crescimento nominal de R$ 56,5 bi-
lhões em 12 meses. Destaque para os depósitos 
a prazo, com saldo de R$ 210,7 bilhões, evo-
lução de 24,7% em 12 meses. os depósitos à 
vista, por sua vez, totalizaram R$ 31,9 bilhões, 
evolução de 16,3% em 12 meses. 

A poupança, com R$ 252,4 bilhões de saldo, 
cresceu 4,1% em relação a 2015 e alcançou 
38,0% de participação de mercado, evolução 
de 1,2 p.p, apresentando tendência de recupe-
ração. Ao final de dezembro de 2016, havia 
68,8 milhões de contas de poupança, acrésci-
mo de 5,0 milhões de contas em relação ao 
mesmo período de 2015. 

A base de contas correntes totalizou 24,9 
milhões, assim distribuídas: 22,7 milhões de 
contas pessoa Física (incluindo contas simplifi-
cadas - cAiXA Fácil) e 2,2 milhões de contas 
pessoa jurídica. 

os depósitos judiciais apresentaram evolução 
de 19,6 % em 12 meses, apresentando saldo 
de R$ 74,2 bilhões. o saldo de letras totalizou 
R$ 140,9 bilhões, com destaque para as le-
tras imobiliárias e hipotecárias que terminaram 
2016 com saldo de R$ 101,7 bilhões. 

}} serviços bancários

em 2016, foram realizadas 8,4 bilhões de tran-
sações bancárias, evolução de 6,8% em rela-
ção ao registrado no mesmo período do ano 
anterior. o aumento das transações refletiu na 
evolução de 8,4% nas receitas de prestação de 
serviços e tarifas em relação ao mesmo período 
do ano anterior, totalizando R$ 22,5 bilhões ao 
final de 2016. 

os principais destaques foram as receitas 
com contas correntes, convênios e cobrança, 
e administração de fundos de investimento, 
que cresceram, respectivamente, 23,7%, 
12,7 % e 6,8% em 12 meses. Do total de 
transações, 610 milhões foram realizadas 
via celulares e smartphones, crescimento de 
67,0% em 12 meses. 

com quase 
69 milhões 

de contas de 
poupança ao 

final de 2016, 
a caiXa é 

sinônimo dessa 
categoria no 

brasil.
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}} créDito para a construção

A cAiXA lançou uma nova versão do constru-
card, uma linha de financiamento destinada 
a pessoas físicas para construção, reforma ou 
ampliação de imóveis residenciais. Aceito em 
uma rede composta por mais de 80 mil lojas 
em todo o Brasil, o cartão construcard pode 
ser usado na compra de qualquer tipo de mate-
rial de construção, do básico ao acabamento, 
incluindo tijolos, cimento, pisos, revestimentos, 
louças, além de armários embutidos, piscinas, 
dentre outros. 

o cliente conta com prazo de dois a seis meses 
para comprar tudo o que precisar e, durante 
este período, paga somente os juros dos valores 
que utiliza, podendo pagar o financiamento em 
um prazo de até 240 meses. o valor médio dos 
financiamentos é de R$ 14 mil e o limite varia 
de acordo com a capacidade de pagamento do 
cliente, não havendo valor máximo. 

}} serviços De Governo

A cAiXA, como principal agente operador dos 
programas sociais do Governo Federal, contri-
bui ativamente para a erradicação da pobreza 
e para a melhoria da distribuição de renda da 
população brasileira. Ao final de 2016, foram 
pagos cerca de 163,8 milhões de benefícios 
sociais, correspondendo a R$ 28,3 bilhões. o 
principal programa de transferência de renda, 
Bolsa Família, pagou cerca de 158,6 milhões 
de benefícios em 2016. o valor pago, nesse 
período, totalizou R$ 27,4 bilhões. 

em relação aos programas voltados ao tra-
balhador, no acumulado do ano, a instituição 
foi responsável por realizar 164,6 milhões de 
pagamentos de benefícios, que totalizaram 
R$ 242,1 bilhões no período. entre eles, o se-
guro-Desemprego, Abono salarial e pis, corres-
ponderam a R$ 54,0 bilhões. 

As aposentadorias e pensões aos beneficiários 
do inss totalizaram 65,4 milhões de pagamen-
tos, somando R$ 81,5 bilhões em 2016. A ar-
recadação do FGts atingiu R$ 119,1 bilhões 
em 2016 e os saques, R$ 106,6 bilhões. Ao 
final de 2016, o Fundo era composto por 151,1 
milhões de contas. 

50 anos De fGts
em 2016, o Fundo de Garantia do 
tempo de serviço completou 50 anos. 
em comemoração à data, a cAiXA 
lançou o bilhete da Loteria Federal com 
estampa alusiva aos 50 anos do Fundo 
de Garantia do tempo de serviço. 
Desde a sua criação, mais de R$ 426 
bilhões foram aplicados em obras de 
moradias populares, rodovias, portos, 
hidrovias, aeroportos, ferrovias, 
energia renovável e saneamento 
básico. mais de 4 mil municípios 
brasileiros (73%) já tiveram obras 
financiadas com recursos do FGts. 
como operador desses recursos, a 
cada 10 minutos a caixa viabiliza 
o pagamento de recursos do Fundo 
para cerca de mil trabalhadores. são 
mais de 57 mil pontos de atendimento 
espalhados pelo Brasil e no exterior 
que atendem mais de 10 milhões de 
usuários permanentemente. 
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}} participações estratéGicas

o conglomerado cAiXA, grupo de empresas 
formada pela instituição financeira cAiXA e 
suas participações diretas e indiretas, busca 
otimizar seu desempenho a partir da obtenção 
de ganhos originados da integração com suas 
participações estratégicas. 

A política do conglomerado cAiXA estabele-
ce orientações para a gestão, a realização de 
investimentos e as contratações no âmbito do 
conglomerado, abrangendo o relacionamen-
to comercial e a governança entre a cAiXA e 
as empresas integrantes desse conglomerado 
e buscando estabelecer parcerias estratégicas 
que viabilizem o acesso, em condições competi-
tivas, a mercados considerados estratégicos e a 
serviços que possibilitem atingir seus objetivos. 

nesse contexto, destacam-se as seguintes parce-
rias de caráter estratégico comercial: 

 § Banco pan (consignado, veículos, habitação 
segmento alta renda e seguros); 

 § cAiXA seguros (seguros, capitalização, 
previdência e saúde); 

 § elo, vale presente e cieLo: voltadas para o 
mercado de cartões; 

 § cAiXA crescer (microfinanças); 
 § parcerias com perfil de suporte às opera-
ções da cAiXA, como a capgemini (ti) e a 
tecBan (rede de atendimento); 

 § Branes (suporte na captura e tratamento de 
operações de crédito); 

 § habitar (rede de correspondentes para 
habitação). 

}} loterias

em 2016, a arrecadação das Loterias da cAi-
XA foi de R$ 12,9 bilhões. A mega-sena foi 
o produto mais demandado pelos apostadores, 
correspondendo a 39,7% do total arrecadado 
pelas Loterias da cAiXA no período. 

Além de alimentar os sonhos dos apostadores 
por seus prêmios milionários, as Loterias cAi-
XA constituem uma importante fonte de recursos 
para o desenvolvimento social. Dos valores arre-
cadados do portfólio de produtos das Loterias, 
cerca de R$ 4,8 bilhões foram transferidos, no 
período, aos programas sociais do governo fe-
deral nas áreas de seguridade social, esporte, 
cultura, segurança pública, educação e saúde. 

39,7%
do total arrecadado pelas Loterias da 
cAiXA são do produto mega-sena
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composição Da carteira De participações (em r$ milhões) 2015 2016

cAiXA seguros holding 2.635.360 3.046.972

Banco pAn 1.183.161 878.142

capgemini 177.957 117.889

elo serviços 18.542 23.111

cia. Brasileira de securitização (ciBRAsec) 6.956 6.994

crescer - -

Branes 1.841 1.874

Galgo sistemas de informações s.A. - 1.752

BiApe 238 -

FGo – Fundo Garantia de operações (1) 76.069 287.712

FGhAB – Fundo Garantidor habitação popular 262.766 265.210

Fundo de investimento em participações 32.428 32.685

tecBAn 107.004 106.537

pAn corretora (2) 29.381 33.130

pAn seguros 353.709 363.179

outros investimentos (3) (4) 4.734 8.827

total 4.890.146 5.174.014

1 valor do investimento líquido de provisão de (R$ 208.136) em 31/12/2016; (R$ 344.779) em 31/12/2015.
2 valor do investimento líquido de provisão de (R$ 33) em 31/12/2016; (R$ 33) em 31/12/2015.
3 valor do investimento líquido de provisão de (R$ 43.266) em 31/12/2016; (R$ 11.085) em 31/12/2015.
4 investimentos avaliados pelo custo de aquisição.

crescimento e diversidade da 
carteira de participações são 
reflexos da estratégia de longo 
prazo da caiXa, focando 
segmentos que potencializam 
o resultado da instituição em 
setores-chave de mercado.
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Mais que 
uM banco

neste capítulo

 Fomento à cidadania

 apoio ao trabalhador

  cidades sustentáveis 

e habitação

  incentivo à cultura 

e ao esporte

divulGação e reporte 
de inFormações

promoção do desenvolvimento 
sustentável

relacionamento e enGajamento 
com partes interessadas

conexão coM a pRsa
este capítulo está  

alinhado às diretrizes:

Governança
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FOMENTO À CIDADANIA E 
AO DESENVOLVIMENTO
Missão social da CAIXA abrange a operação de 
diversos programas sociais e de transferência de 
renda, além do apoio ao trabalhador brasileiro
como parceira do Governo Federal, a caiXa 
integra diversas políticas públicas em sua estra-
tégia de negócios, que culminam na promoção 
de transformações estruturais e fomentadoras da 
economia do país. o ideal “mais que um banco” 
remonta às origens da empresa, ainda no século 
XiX, quando era possível aos escravos poupar 
para adquirir a alforria. hoje, esse compromis-
so está presente em serviços como a operação 
do FGts e em diversos programas do governo, 
desde o seguro desemprego e o pis até o bolsa 
Família e o minha casa minha vida.

essa atuação, que extrapola as atividades usuais 
do mercado financeiro, ratifica a noção de que 
a sustentabilidade é um tema transversal na em-
presa, presente em todas as áreas, na prática de 
todos os empregados e em todo o processo de 
planejamento, desenvolvimento e entrega de servi-
ços aos clientes, ao poder público e à sociedade.

}} FoMento à cidadania 
G4-FS7, G4-EC7, G4-EC8

ao pagar aproximadamente 167 milhões de 
benefícios sociais relacionados a programas de 
transferência de renda em 2016, a caiXa aplicou 
mais de r$ 28,5 bilhões em recursos para a erra-
dicação da pobreza e a melhoria da distribuição 
de renda entre a população brasileira. somente o 
programa bolsa Família foi responsável por apro-
ximadamente 95% do volume de pagamentos e 
96% do valor total das transferências.

para gerenciar os programas sociais, a caiXa 
mantém o cadastro Único – ferramenta que for-
nece um conjunto de indicadores e informações 
sobre as famílias brasileiras em situação de po-
breza e extrema pobreza. essas informações 
são utilizadas pelo Governo Federal, estados e 
municípios na implementação de políticas públi-
cas que propiciem a melhoria dos padrões de 
vida da população. além disso, elas garantem 

a integração dos programas de transferência de 
renda a outras iniciativas. 

a caiXa realiza capacitação dos servidores mu-
nicipais no cadastro Único e no sistema de be-
nefícios ao cidadão. essa capacitação tem como 
objetivo a qualificação do atendimento aos be-
neficiários do bolsa Família. em 2016, a caiXa 
capacitou 269 novos servidores municipais.

a base de famílias do cadastro Único cresceu 
6,39% em 2016, consolidando dados de 40 mi-
lhões de famílias e 143,9 milhões de pessoas. dia-
riamente, cerca de 5,6 milhões de transações são 
realizadas no ambiente do cadastro Único, relati-
vas a inclusões e alterações cadastrais. a central de 
atendimento caiXa cidadão recebeu 25,9 milhões 
de ligações em 2016, sendo que 4,9 milhões de-
las (19,12%) foram atendidas por operadores. as 
demais 20,9 milhões (80,88%) foram tratadas dire-
tamente pela unidade de resposta audível (ura).

novos canais de atendiMento
em 2016, a caiXa lançou mais uma alternativa 
para o pagamento do bolsa Família: a poupan-
ça caiXa Fácil. essa modalidade oferece faci-
lidade e comodidade no acesso ao benefício, 
pois permite o saque parcial, acompanhamento 
do extrato para controle de despesas e a realiza-
ção de compras por meio do cartão de débito. 
ao final do ano, aproximadamente um milhão 
de beneficiários já utilizavam esse canal. 

essa iniciativa faz parte da estratégia da caiXa 
de ampliação do acesso aos canais de atendi-
mento. o aplicativo bolsa Família, por exemplo, 
lançado no ano anterior, alcançou 1 milhão de 
downloads em 2016. com ele, os beneficiários 
podem conferir saques, o calendário de paga-
mento, além das últimas parcelas pagas, direta-
mente na tela do celular.
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6,41% 

escolheram o 
caiXa aqui

 bolsa FaMília G4-FS7, EC7, EC8

13,6 mi 
de famílias 
beneficiadas

45,7 mi
de pessoas favorecidas 
direta ou indiretamente

5.449 
municípios 
atendidos

158,6 mi 
de benefícios 
pagos

R$ 27,4 bi
pagos (aumento de 3,65% 
em relação a 2015)

r$ 171,73 
pagos, em média, como 
valor mensal do beneficio

52,94%
 
das pessoas receberam 
o benefício nos 
revendedores lotéricos  

24,09%
 
receberam por meio de 
crédito em conta (caiXa 
Fácil e poupança Fácil

15,35% 
optaram pelas salas 
de conveniência 

50,18%

12,42%

25,90%

6,43% 5,08%

  CENTrO-OESTE 

  NOrDESTE 

  NOrTE

  SuDESTE

  SuL

  distRibuição das FaMílias poR Região 
DEzEMbrO/2016

criado para combater a pobreza e 
a desigualdade no brasil, o bolsa 
Família é o principal programa de 
transferência de renda operado 
pela caiXa. veja os principais 
números de 2016:
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}} loteRias 

importante fonte de recursos para o desen-
volvimento social do país, as loterias caiXa 
arrecadaram r$ 12,8 bilhões em 2016, valor 
13,8% menor do que o obtido no ano ante-
rior, em virtude da retração da atividade eco-
nômica. destes, aproximadamente r$ 6,1 bi-
lhões, incluindo tributos, foram transferidos ao 
Governo Federal para aplicação nas áreas de 
seguridade social, esporte, cultura, segurança 
pública, educação e saúde (veja detalhamen-
to dos programas no Anexo). 

as loterias caiXa seguem as melhores prá-
ticas mundiais aplicadas aos associados da 
World lottery association (Wla), entre elas a 
iso/iec 27001, uma norma internacional de 
padrão para sistema de gestão da segurança 
da informação. em 2016, o sistema da cai-
Xa passou por auditoria de manutenção da 
sua certificação, assegurando a eficácia dos 
controles e processos de governança, gestão 
de risco, continuidade dos negócios, controle 
de mudanças e melhoria contínua na opera-
ção de jogos de loteria.

como associada da Wla, as loterias caiXa 
também desenvolvem políticas e práticas voltadas 
para a prevenção do jogo compulsivo e a pro-
teção de pessoas vulneráveis, como menores de 
idade, dos potenciais danos associados aos jogos 
e apostas. Saiba mais em www.jogoresponsavel.
com.br. as ações de destaque em 2016 foram:

 § continuidade da pesquisa de prevalência de 
transtorno do jogo e de jogo problemático, 
realizada com os apostadores das loterias 
caiXa e supervisionada pelo pesquisador 
prof. dr. hermano tavares, do instituto de 
psiquiatria do hospital das clínicas da Facul-
dade de medicina da universidade de são 
paulo. este estudo fornecerá a estimativa do 
percentual de apostadores que são portado-
res de transtorno do jogo no brasil. a fase 
de coleta de dados foi concluída em julho de 
2016 – 23.123 pessoas foram abordadas 
em 494 unidades lotéricas (ul) distribuídas 
por todo o país, incluindo todos os estados 
da federação, em áreas urbanas e rurais. 

 § contratação de duas organizações (uma 
de pesquisa e tratamento do transtorno 
do jogo e outra especializada no desen-
volvimento de solução educativa) para 

gerar conteúdo e desenvolver solução de 
educação à distância (ead). o curso está 
em construção e será disponibilizado aos 
empregados em 2017, por meio da univer-
sidade corporativa caiXa. 

 § inclusão, no código de conduta dos 
integrantes do processo loterias caiXa, da 
obrigatoriedade dos empregados conhece-
rem e cumprirem as diretrizes do programa 
do jogo responsável da caiXa, bem como 
atuar para prevenir o jogo compulsivo e pro-
teger grupos considerados vulneráveis, como 
os menores de idade.

 § treinamento dos revendedores sobre o código 
de conduta para os empresários lotéricos, em 
plataforma digital de educação à distância, 
com a participação de 6.962 pessoas, entre 
empresários e atendentes lotéricos. 
 
os bilhetes da loteria, produzidos com papel 
certificado pela Forest stewardship council 
(Fsc), continuaram divulgando, mensalmente, 
fotos de crianças e adolescentes desaparecidos, 
em uma parceria da caiXa com a secretaria 
de direitos humanos da presidência da repúbli-
ca (sedh) e o conselho nacional dos direitos 
da criança e do adolescente (conanda). as 
fotos estampadas são obtidas por meio de um 
cadastro on-line disponível ao público em geral 
em www.desaparecidos.gov.br.

seguRança nas 
opeRações de loteRia
as loterias caiXa contam com a certificação Wla-
scs:2012, uma norma internacional de padrão de controle 
de segurança da informação do setor de loterias, publicada 
em 2012 pela Wla. essa norma avalia a gestão de 
segurança de informação, incluindo a iso 27001, com 
controles de segurança adicionais específicos de loterias, 
que representam as melhores práticas atuais. 
essa certificação é o reconhecimento da adoção, pela 
caiXa loterias, das melhores práticas de governança 
e gestão da segurança da informação, de risco e de 
continuidade de negócios, na operação das loterias 
federais, garantindo à caiXa a conformidade dos seus 
processos com requisitos legais, a credibilidade de sua 
imagem como operadora de jogos e a confiança de 
apostadores e demais partes interessadas. 
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ApOIO AO TrAbALhADOr  G4-EC8

os programas destinados ao trabalhador bra-
sileiro distribuíram aproximadamente r$ 53,9 
bilhões em 2016, com o pagamento de mais de 
62 milhões de benefícios. o mais representativo 
deles em termos de valores pagos foi o seguro 
desemprego, que somou r$ 36,8 bilhões, in-
cluindo os seguros formal, doméstico e resgata-
do, além do seguro defeso. 

já o abono salarial, responsável por r$ 15,8 bi-
lhões pagos em 2016 a 20,5 milhões de brasilei-
ros, contou com uma nova regra a partir do ano 
calendário 2016-2017. para incentivar a retoma-
da da economia, o Governo Federal passou a 
calcular o abono de acordo com a quantidade de 
meses trabalhados no ano anterior ao ano-calen-
dário, mantendo a referência do salário mínimo 
vigente na data de pagamento. de acordo com 
a nova regra, o trabalhador tem direito ao valor 
correspondente a 1/12 do salário mínimo multi-
plicado pela quantidade de meses em que houve 
registro formal de trabalho.

os recursos utilizados no pagamento do segu-
ro desemprego e do abono salarial integram 
o Fundo de amparo ao trabalhador (Fat) que, 
por sua vez, une os valores arrecadados pelo 
programa de Formação do patrimônio do servi-
dor público (pasep) e pelo programa de integra-
ção social (pis). 

em 2016, a caiXa pagou em torno de 
740 mil quotas do pis, no valor de r$ 908 
milhões, e distribuiu cerca de r$ 411 milhões 
em rendimentos do programa a 7,9 milhões de 
participantes. esses recursos provêm da contri-
buição das empresas empregadoras e são dis-
tribuídos de maneira proporcional ao tempo de 
serviço e ao nível salarial do trabalhador.

o acesso às informações sobre o pis, assim 
como o seguro desemprego e o abono sala-
rial, tornou-se possível em 2016 por meio de 
aplicativo para smartphones. com o caiXa 
trabalhador, disponível para download nas 

Destinação Das LoteRias  (eM R$ MiLhões) 2014 2015 2016

destinação social 4.932 5.450 4.792

prêmios 4.768 5.264 4.519

tributos 1.220 1.344 1.095

despesas de custeio e manutenção 2.608 2.854 2.458

aRRecadação total 13.529 14.911 12.863

19,6%

19% 45,4%

 SEGurIDADE SOCIAL

 ESpOrTE NACIONAL

  FuNDO DE FINANCIAMENTO 

ESTuDANTIL (FIES)

  FuNDO pENITENCIárIO 

NACIONAL

  FuNDO NACIONAL DA CuLTurA

  FuNDO NACIONAL DA SAúDE

 destinação social das loteRias eM 2016

8,1%

7,5%

0,4%
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2015 2016

PRoDuto qtDe. De PaRceLas 
(eM MiLhões)

VaLoR Pago 
(eM biLhões)

qtDe. De PaRceLas 
(eM MiLhões)

VaLoR Pago
(eM biLhões)

abono salarial 10,34 r$ 8,09 20,50 r$ 15,84

pis – Quotas 0,57 r$ 0,75 0,74 r$ 0,90

pis – rendimentos 4,30 r$ 0,21 7,91 r$ 0,41

seguro desemprego 36,94 r$ 37,01 33,00 r$ 36,77

obs.: os benefícios acima não podem ser somados, uma vez que há pagamento dos rendimentos contido no abono salarial.

}} supoRte às FaMílias do caMpo

 § chapéu de Palha: criado pelo Governo do 
estado de pernambuco para combater os 
efeitos do desemprego decorrentes da en-
tressafra da cana-de-açúcar e da fruticultura 
irrigada, bem como de condições adversas 
na pesca artesanal ou situações de emergên-
cia. em 2016, beneficiou 171 mil famílias 
com um valor pago de aproximadamente 
r$ 39,1 milhões;

 § garantia safra: iniciativa do Governo Federal, 
em parceria com o ministério da integração 
nacional, como parte do programa de Gestão 
de riscos e resposta aos desastres. ela oferece 
apoio financeiro a famílias que moram em 
áreas atingidas por desastres e que decretaram 
estado de calamidade pública ou situação de 
emergência. mais de r$ 625,1 milhões foram 
pagos a 3,5 milhões famílias em 2016;

 § bolsa Verde: apoia famílias que desenvolvem 
atividades de conservação ambiental em áreas 
rurais, como florestas nacionais, reservas 
extrativistas e de desenvolvimento sustentável 
federais; em projetos de assentamento e desen-
volvidos pelo instituto nacional de coloniza-
ção e reforma agrária (incra); ou em territórios 
ocupados por comunidades tradicionais, como 
ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas 
ou quilombolas. em 2016, a caiXa pa-
gou r$ 69 milhões a 227 mil famílias. 

R$ 69 mi
pagos a 227 mil famílias, no 
âmbito do programa bolsa verde

 § Programa de Fomento às atividades Produ-
tivas Rurais: repassa recursos a famílias de 
agricultores familiares, silvicultores, aquicul-
tores, extrativistas, pescadores, comunida-
des tradicionais e povos indígenas, com o 
objetivo de estimular a geração de trabalho 
e renda com sustentabilidade, a capaci-
tação dos beneficiários e a organização 
associativa e cooperativa. dos 50 mil  bene-
fícios ativos, foram pagos 46 mil em 2016, 
somando r$ 53,3 milhões. 

plataformas android, ios e Windows phone, 
os usuários podem consultar parcelas disponí-
veis para saque, obter orientações gerais so-
bre como obter os benefícios e esclarecer dú-
vidas sobre os programas. com a ferramenta 
de geolocalização, também e possível saber 

qual a agência da caiXa, sala de autoaten-
dimento ou canal lotérico mais próximo para 
efetuar o saque.
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}} identidade JoveM

lançado no final de 2016, o programa id jovem 
concede um documento para jovens de baixa 
renda (inscritos no cadastro Único), entre 15 e 
29 anos, que permite o acesso a eventos artís-
tico-culturais e esportivos com o pagamento de 
meia entrada, além de vagas gratuitas ou com 
desconto em transporte coletivo interestadual, 
conforme decreto 8.537, de 5 de outubro de 
2015. para facilitar o acesso dos usuários às in-
formações do programa, foram lançadas duas 
versões de aplicativos, uma para os beneficiários 
(id jovem) e outra para os estabelecimentos (id 
jovem promotor). ambas estão disponíveis para 
download em android, ios e Windows phone.

}} bolsa atleta

programa do ministério do esporte que consiste 
em garantir valores mensais aos beneficiados, 
concedidos no período de 12 meses, observa-
das as normas legais específicas. o objetivo 
deste programa é garantir uma manutenção 
pessoal mínima aos atletas de alto rendimento, 
buscando dar condições para que se dediquem 
ao treinamento esportivo e à participação em 
competições que permitam o desenvolvimen-
to pleno de sua carreira esportiva. em 2016, 
foram pagos r$ 85,8 milhões, distribuídos em 
38 mil parcelas mensais. 

}} Fgts

ao celebrar 50 anos de existência em 2016, 
o Fundo de Garantia do tempo de serviço 
(FGts) colecionou histórias de conquistas e 
realizações para o trabalhador e a socieda-
de brasileira (veja infográfico). a caiXa é 
responsável por sua operação desde 1986, 
quando houve a extinção do banco nacio-
nal da habitação (bnh), e sempre buscou a 
excelência, o zelo e a eficiência na gestão 
dos recursos, em linha com as diretrizes do 
conselho curador do FGts.

em 2016, o Fundo registrou uma arrecada-
ção bruta recorde de r$ 119,1 bilhões. os 
saques, contudo, foram superiores a esse 
crescimento, levando a um resultado líquido 
de r$ 10,2 bilhões, uma redução de 29,2% 
em relação ao ano anterior. esse desempenho 
reflete a desaceleração da economia brasilei-
ra e o aumento da taxa de desemprego no 
país, em oposição ao observado no período 
de 2010 a 2014. 

por meio da resolução nº 806/2016, o con-
selho curador do FGts aprovou a aplicação 
de r$ 102,7 bilhões nas operações tradicio-
nais do fundo. somando-se os r$ 11,4 bilhões 
destinados ao Fi-FGts e os r$ 5 bilhões à 
carteira administrada, o orçamento total para 
2016 foi de r$ 119,1 bilhões. além disso, 
foram contratados r$ 10 bilhões em opera-
ções de certificados de recebíveis imobiliários 
(cri) e letras de recebíveis imobiliários (lci). 
o ativo total do fundo ultrapassou a marca de 
r$ 505,8 bilhões, com um saldo de operações 
de crédito superior a r$ 298,4 bilhões.

apesar do fraco desempenho da economia 
nacional em 2016, o FGts manteve sua 
capacidade de investimento na ordem de 
r$ 70 bilhões nas áreas de habitação, sa-
neamento e infraestrutura, com um aumento 
de 5% no número de unidades financiadas. 
os descontos concedidos pelo FGts a pes-
soas de baixa renda no financiamento da 
casa própria ficaram em r$ 6,6 bilhões em 
2016, de um total orçado em r$ 8,9 bilhões. 
também foram aplicados r$ 4,8 bilhões em 
recursos do FGts para contratações de finan-
ciamentos do programa minha casa minha 
vida, no âmbito do Fundo de arrendamento 
residencial (Far).
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contRatações coM RecuRsos do Fgts eM 2016

ÁRea (2016) VaLoR Do eMPRéstiMo/ 
FinanciaMento (R$ MiL)

núMeRo De
uniDaDes

habitação popular 50.413.028 476.517

infraestrutura urbana 384.625 0

demais operações em habitação 19.078.373 180.856

saneamento básico 226.641 0

total 70.108.621 657.432

Fonte: canal FGts

}}MelhoRias no acesso 
à inFoRMação 

a gestão do FGts envolve a administração de 
mais de 760 milhões de contas e cerca de mil 
pagamentos a cada 10 minutos. são mais de 
4 milhões de relacionamentos mensais com em-
pregadores e o envio anual de centenas de mi-
lhões de comunicações para os trabalhadores. 
para aprimorar a gestão de todos esses dados 
em favor da operação do benefício, a caiXa 
lançou em 2016, em caráter experimental, o 
sistema de informações Gerenciais do FGts 
(siiFG-bi). a ferramenta, baseada no conceito 
de business intelligence (ou inteligência de ne-
gócios), possibilita organizar, analisar, compar-
tilhar e monitorar informações para subsidiar os 
processos de tomada de decisão e traçar ten-
dências e cenários relativos à gestão estratégi-
ca, tática e operacional do FGts.

do ponto de vista do atendimento ao trabalha-
dor, houve o lançamento do aplicativo FGts, 
disponível gratuitamente nos sistemas android, 
ios e Windows phone. com ele, o trabalhador 
pode acompanhar a regularidade dos depósitos 
pelo empregador e atualizar seu endereço na 
base do FGts. até o final do ano, a caiXa 
havia registrado 2,7 milhões de downloads do 
aplicativo, que se une ao e-mail e ao sms como 
alternativas de acesso ao extrato da conta vincu-
lada. em 2016, a adesão dos trabalhadores ao 
recebimento por e-mail subiu 21,4%, enquanto 
que o crescimento do sms foi de 60,5%. com 
isso, houve uma redução de 46,7% no volume 
de geração e impressão de extratos.
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CIDADES SuSTENTáVEIS E hAbITAçãO

há 20 anos como o principal operador das 
ações do Governo Federal voltadas às políticas 
públicas de desenvolvimento social e urbano, a 
caiXa injetou, em 2016, mais de r$ 7,9 bi-
lhões em transferências de recursos da união 
para a execução de projetos, aquisições e 
obras públicas, um aumento de 17% em rela-
ção ao ano anterior. em termos de novas contra-
tações, houve um salto de 52%, alcançando a 
marca de 7.562 operações. ao longo do ano, 
foram concluídas e entregues à população bra-
sileira 7.644 projetos (19% a mais que 2015), 
somando mais de r$ 5,2 bilhões em obras e 
serviços que beneficiaram 3.382 municípios. 

atualmente, a caiXa responde por praticamente 
100% das transferências de recursos do orça-
mento Geral da união, que são efetivadas por 
meio de contratos de repasse nos quais os re-
cursos públicos somente são liberados mediante 
o andamento da execução das obras e serviços 
contratados, conforme projetos pré-aprovados. 
a caiXa tem ainda atuação destacada e cres-
cente nas transferências por meio de  convênios 
(com uma participação de  33,88% dos repasses 
realizados por meio do sistema de convênios, 
siconv), de termos de compromisso do pro-
grama de aceleração do crescimento (pac) e 
de repasses na modalidade fundo a fundo, do 
ministério da saúde. neste último, a caiXa res-
ponde por 40,03% dos recursos transferidos pela 
união para os estados e municípios, no âmbito 
do sistema Único de saúde (sus). 

desde 2007, o pac tem na caiXa seu prin-
cipal agente para a execução dos projetos e 
obras prioritários para a população brasileira, 
apoiando-se na ampla presença e capilarida-
de do banco e em uma equipe especializada 
de cerca de 4 mil empregados, distribuídos na-
cionalmente em 72 unidades de atendimento a 
clientes do segmento Governo.

para assegurar a correta aplicação dos recursos 
públicos, de maneira transparente para a socie-
dade, a caiXa atua em parceria com os órgãos 
de controle e o poder judiciário no fornecimen-
to de informações sobre essas operações. em 
2016, ela respondeu a 2.373 questionamentos 
provenientes dessas instâncias. G4-58

  INFrAESTruTurA 

  SANEAMENTO

 TurISMO

 SAúDE

  AGrICuLTurA

  EDuCAçãO E DESpOrTO

  hAbITAçãO

  desbloqueio de RecuRsos da união 
poR áRea de investiMento

47%

23%

1%

3%

7%

12%

7%

RecuRsos 
Repassados da 

união paRa estados 
e Municípios:
r$7,9 bilhões

eM novas 
contRatações:
r$ 3,75 bilhões e 
7.602 operações

no Fundo a Fundo da saúde:
r$ 25,71 bilhões transFeridos para o sistema 

Único de saÚde – sus (40,03% do total 
repassado)

eM obRas e seRviços 
entRegues à 
sociedade:

r$5,2 bilhões em 
3.382 municípios

eM convênios:
r$ 2,27 bilhões 
desembolsados 

(33,88% do siconv)
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}} cRédito paRa saneaMento e 
inFRaestRutuRa

em 2016, a caiXa desembolsou r$ 12,1 bi-
lhões em 64 contratações de financiamento 
para obras de saneamento e infraestrutura. os 
projetos aprovados pela caiXa passam por 
análise técnica de aspectos sociais e ambien-
tais, incluindo os previstos nos princípios do 
equador (saiba mais nas páginas 78, 79 e 80).

de todo o crédito concedido, o maior volume 
(r$ 4,7 bilhões) foi aplicado em projetos de gera-
ção, transmissão e distribuição de energia, incluin-
do usinas hidrelétricas, eólicas e termelétricas, além 
da reestruturação financeira de empresas da área. 
outros r$ 3,9 bilhões destinaram-se a sistemas de 
transporte urbano, como metrô, trens e ônibus, além 
de ações de infraestrutura em 310 municípios. 

as obras de saneamento básico concentraram 
r$ 2,5 bilhões em financiamentos, beneficiando 
295 municípios com abastecimento de água e tra-
tamento de esgoto e de resíduos sólidos. também 
foram liberados r$ 462 milhões para infraestru-
tura urbana, r$ 356 milhões para logística (ro-
dovias, ferrovias, portos e aeroportos), r$ 50 mi-
lhões a empreendimentos multissetoriais (centros 
olímpicos, poliesportivos e telecomunicações) e, 
finalmente, r$ 48 milhões para a construção na-
val (navios, embarcações e estaleiros). G4-FS8

}} pRogRaMa Minha casa 
Minha vida  G4-EC7, G4-EC8 

a caiXa é a instituição financeira responsável 
pela contratação de 90% do volume total de ope-
rações do programa minha casa minha vida. lan-
çado pelo Governo Federal em 2009 como parte 
dos esforços para superar o déficit habitacional do 
país, o programa busca incentivar a produção e 
a aquisição de novas unidades habitacionais ou 
requalificar imóveis urbanos, além da produção e 
reforma de habitações rurais destinadas a famílias 
de baixa renda, por meio de subsídio/desconto. 

em 2016, o banco contratou 356.993  novas 
unidades habitacionais, com um crédito total 
de r$ 41,5 bilhões. ao longo do ano, entregou 
688.990 unidades prontas que haviam sido con-
tratadas anteriormente. as famílias com renda 
entre r$ 1.600,01 e r$ 3.250,00 foram as que 
receberam o maior número de unidades (veja de-
talhes nas tabelas do Anexo).

  contRatação de unidades poR Região
   DEz/2016

  CENTrO-OESTE

  NOrDESTE  

  NOrTE

  SuDESTE

  SuL

1.438.173

753.729

423.078

1.005.338

246.348

  unidades entRegues poR Região
   DEz/2016

  CENTrO-OESTE 

  NOrDESTE 

  NOrTE

  SuDESTE

  SuL

1.088.732

663.819

350.049

784.485

161.580

para monitorar a qualidade dos imóveis entregues 
desde a fase de construção, atuando de forma pre-
ventiva para assegurar a satisfação dos clientes, a 
caiXa mantém, desde 2013, o programa de olho 
na Qualidade. em 2016, foi registrado um volume 
total de 355.450 contatos na central específica 
0800 721 6268 e nos demais canais institucio-
nais da caiXa, incluindo sac, agências e ouvi-
doria. dos contatos, 270.686 referem-se a solici-
tações de informações do programa minha casa 
minha vida e 84.764 são relativos a reclamações 
e denúncias. do total de solicitações registradas 
sobre danos físicos nos imóveis, 66,14% tiveram 
seu tratamento finalizado pelo construtor, graças 
à intermediação da caiXa. em outras 18,05%, o 
banco tomou medidas administrativas de inclusão 
das construtoras que não atenderam às obrigações 
legais em cadastros internos restritivos. G4-58
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contRatações  pnhR – valoRes (R$)

Região 2016 2009 – 2016

centro-oeste 32.558.248,33 190.094.676,67

nordeste 381.069.951,04 1.949.519.237,99

norte 82.230.564,55 619.598.836,47

sudeste 48.666.938,49 636.338.772,00

sul 46.487.789,85 1.254.098.548,78

total geRal 591.013.492,26 4.649.650.071,91

eM 2016

2.976 mil 
contratos de microcrédito 
concedidos a empreendedores 
participantes do programa bolsa 
Família (informações na página 70)

63% 
dos contratos foram concedidos 
a pessoas físicas; dos quais 
66% do total de empréstimos 
foram para mulheres

10.941 mil 
 contratos de microcrédito produtivo 
orientado efetivados em 2016 

os projetos do 
PnhR devem 

apresentar 
declarações 

que certifiquem 
a origem de 

insumos.

}} pRogRaMa nacional de habitação 
RuRal (pnhR)

com foco nos agricultores familiares e trabalhadores 
rurais, o pnhr foi criado pelo Governo Federal, no 
contexto do minha casa minha vida, para facilitar 
o acesso à moradia digna no campo, por meio de 
subsídios ou linhas de crédito que viabilizem a cons-
trução de uma casa nova, reforma ou ampliação de 
uma já existente. 

em 2016, foram contratadas pela caiXa 18.600 no-
vas unidades habitacionais, com a entrega de outras 
19.013 unidades prontas. desde o início do progra-
ma, 98,5% das contratações envolvem famílias com 
renda bruta anual de até r$ 17 mil , sendo 95% 
delas na modalidade construção. para esta faixa de 
renda, não há constituição de financiamento, mas o 
repasse pela caiXa de subsídio do governo (oriundo 
do orçamento Geral da união) a uma comissão de 
representantes eleita pelo grupo de beneficiários. já 
as famílias com renda entre r$ 17.000,01 e r$ 78 
mil recebem financiamento da caiXa com recursos 
do FGts. não há constituição de fundo imobiliário 
específico, nem de hipoteca.

no pnhr, a caiXa não se relaciona diretamente 
com as construtoras, mas com entidades organizado-
ras de direitos privados formadas pelos beneficiários 
do programa. as casas, localizadas em empreendi-
mentos pulverizados pelas áreas rurais, devem ser 
previamente aprovadas e seguir as especificações 
mínimas estipuladas pelo ministério das cidades, 
sendo que as decisões relativas aos projetos (incluin-
do critérios sociais, econômicos e ambientais) são 
tomadas em assembleias com os beneficiários, que 
cedem seus próprios terrenos ou da comunidade tra-
dicional para a construção.

os projetos devem, obrigatoriamente, apresentar a 
declaração de não utilização de madeira nativa 
ou a declaração de origem Florestal. nos casos em 

}}Minha casa sustentável

a caiXa financiou, em 2016, o primeiro prédio 
construído em madeira no brasil, destinado ao 
programa minha casa minha vida. localizado 
em araucária (pr), o empreendimento utiliza a 
tecnologia wood frame, que segue padrões in-
ternacionais e atende às normas brasileiras de 
desempenho estrutural, prevenção de incêndio, 
impermeabilização e conforto acústico. a ma-
deira mais utilizada é a pinus, espécie de rápido 
crescimento e proveniente de florestas renováveis. 
a montagem do prédio de três pavimentos e duas 
torres durou apenas 40 horas, com garantia de 
10 anos e vida útil estimada em 50 anos.

essa já é a segunda iniciativa do programa mi-
nha casa minha vida voltada à adoção de um 
modelo de construção sustentável. em 2015, os 
wood frames também foram utilizados no con-
domínio residencial moradias nilo, em curiti-
ba (pr), destinado a famílias com renda de até 
r$ 1,6 mil e que estavam em uma área de ris-
co. as 66 casas do conjunto habitacional fica-
ram prontas em apenas seis meses, metade do 
prazo normal de uma obra em alvenaria.
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que há financiamento com recursos do FGts, tam-
bém é exigida a utilização de materiais que cum-
pram as normas fixadas pela associação brasilei-
ra de normas técnicas (abnt) e que, conforme a 
regulamentação, sejam qualificados no âmbito do 
programa brasileiro de Qualidade e produtividade 
do habitat (pbQph), da secretaria nacional de 
habitação do ministério das cidades ou, então, 
certificados por órgão acreditado pelo inmetro, de 
acordo com o sistema brasileiro de avaliação de 
conformidade.

com a conclusão do empreendimento, esses be-
neficiários assinam um termo de recebimento da 
unidade habitacional, no qual declaram sua con-
cordância entre o que foi entregue e o que foi pac-
tuado com a caiXa. as orientações de manuten-
ção das casas são repassadas aos beneficiários 
ao longo do desenvolvimento do trabalho social 
realizado pela entidade organizadora.

}} paRceRias paRa o 
desenvolviMento  G4-EC8, G4-FS8 

a caiXa renovou sua parceria para a coope-
ração técnica internacional com o programa 
das nações unidas para o desenvolvimento 
(pnud), por meio da agência brasileira de 
cooperação (abc/mre). a extensão do projeto 
para o final de 2018 possibilitou dar continui-
dade à união de esforços no desenvolvimento 
de temas essenciais para a caiXa e para o 
brasil, como microcrédito, internacionalização, 
sustentabilidade e agronegócios. em 2016, a 
caiXa prosseguiu com a execução dos projetos 
com os países africanos de língua portuguesa 
(moçambique, são tomé e príncipe) e a amé-
rica latina (nicarágua). com isso, houve avan-
ços importantes nas iniciativas previstas:

 § nicarágua: a caiXa promoveu, na cidade 
de manágua, seminário de capacitação de 
técnicos nicaraguenses sobre a habitação 
de interesse social, apoiando aquele país na 
revisão de sua política de moradias para a 
população de baixa renda;

 § moçambique: envio de missão para monitorar 
o projeto de apoio ao desenvolvimento urbano 
do país, em especial a montagem do centro 
tecnológico de namialo (ctn), que oferecerá 
capacitação em novas tecnologias para a 
construção civil e habitação. além disso, em 
conjunto com representantes da universidade 
estadual de campinas (unicamp), a caiXa 

promoveu oficinas para técnicos moçambicanos 
nas cidades de nampula e namialo, com a 
finalidade de capacitá-los para a montagem 
de máquinas de produção de bloco de solo-
-cimento, bem como para o uso de máquinas de 
produção dos blocos e de telhas onduladas de 
argamassa de cimento, areia e biomassa;

 § são tomé e príncipe: apoio ao desenvolvimen-
to urbano local, com ênfase na política habita-
cional e em metodologias não convencionais 
de construção.

no campo da cooperação internacional, foi am-
pliado o relacionamento com a alemanha, por 
meio da parceria com o banco de fomento alemão 
KfW bankengruppe. com base em um acordo assi-
nado entre o banco alemão e o ministério do meio 
ambiente (mma), a caiXa atuou, em 2016, como 
agente operador de recurso para financiar a cons-
trução do cadastro ambiental rural (car) nos esta-
dos de rondônia, mato Grosso e pará. o acordo, 
assinado em 2015, recebeu recurso complementar 
por meio de um novo acordo no ano de 2016. 

já para apoiar o ministério das relações exteriores 
no desenvolvimento da região de fronteira, repre-
sentantes da caiXa participaram das discussões 
para atender ao plano de cooperação e desen-
volvimento da região da fronteira com o uruguai, 
além do destaque à conclusão do plano de traba-
lho para execução do projeto de integração para 
região de Fronteira brasil-colômbia, que tem exe-
cução prevista para 2017, em conjunto com o ban-
co de desenvolvimento da américa latina (caF) e 
a banca de las oportunidades, da colômbia.

Finalmente, em mais um ano de ação conjunta com 
o banco central, a caiXa participou da semana 
da cidadania Financeira, como palestrante e pro-
motora de visitas técnicas a unidades lotéricas e 
correspondentes. realizado em parceria com a 
alliance for Financial inclusion (aFi), o evento re-
cebeu reguladores, supervisores e elaboradores de 
políticas de bancos centrais e de órgãos de super-
visão de 15 países: angola, bangladesh, butão, 
burundi, congo, costa rica, costa do marfim, in-
donésia, malaui, marrocos, ruanda, senegal, sua-
zilândia, tajiquistão e timor leste. o objetivo desta 
semana internacional é compartilhar informações 
sobre as melhores práticas brasileiras de cidadania 
financeira, visando promover o debate e a troca de 
experiências sobre a aplicabilidade dessas práticas 
em outros países, uma vez que o modelo brasileiro 
é um dos mais avançados nessa temática.

acordos de 
cooperação 
técnica e 
parcerias 
abordam 
temas-chaves 
da caiXa e do 
brasil, como 
microcrédito, 
sustentabilidade 
e o agronegócio.
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INCENTIVO À CuLTurA E AO ESpOrTE

o lema “mais que um banco” estende-se às 
ações da caiXa nas áreas cultural e esporti-
va, que fazem dela um dos maiores apoiado-
res desses segmentos no brasil. ela mantém, 
por exemplo, sete unidades da caiXa cultu-
ral pelo país, que abrigam galerias de arte, 
teatros, cinemas, oficinas, museus e espaços 
multiuso. em 2016, esses centros culturais rea-
lizaram, juntos, 527 eventos (inclusive com o 
patrocínio a iniciativas da comunidade local) 
que atraíram um público de mais de 1,18 mi-
lhão de pessoas. além de brasília, curitiba, 
Fortaleza, recife, rio de janeiro, salvador e 
são paulo, a cidade de porto alegre também 
contará com uma unidade da caiXa cultural 
a partir de 2018. a programação dos centros 
culturais está disponível em www.caixacultural.
com.br ou ainda pelo aplicativo para smart-
phones caiXa cultural e as fanpages caiXa 
cultural no Facebook.

contRapaRtidas 
socioaMbientais
as iniciativas culturais e esportivas 
da caiXa preveem a realização de 
parcerias com onGs que coletam e 
dão correta destinação ao resíduos 
sólidos gerados pelos projetos, 
além de reutilizarem materiais de 
divulgação, como o aproveitamento 
de lona de banners para a confecção 
de sacolas ecológicas. todo o 
material de divulgação é produzido 
em papel certificado ou reciclado. 
nas cidades onde acontecem os 
eventos, há plantio de árvores e a 
distribuição de mudas e sementes.

os patrocínios culturais chegaram a aproximada-
mente r$ 76 milhões em 2016, viabilizando a rea-
lização de 483 projetos, seja pelo aproveitamento 
de oportunidades pontuais, seja por meio de pro-
cessos de seleção pública. nesse último caso, a 
caiXa selecionou projetos ligados ao programa 
de ocupação dos espaços da caiXa cultural, 
programa de apoio a Festivais de teatro e dança, 
programa de apoio ao patrimônio cultural brasi-
leiro e à mostra bienal caiXa de novos artistas 
(edição 2017/2018). para conhecer os projetos 
inscritos e selecionados, ou ainda acessar os edi-
tais, visite www.programasculturaiscaixa.com.br 

também o carnaval, a maior festa popular 
brasileira, foi apoiado pela caiXa em 2016, 
especialmente as iniciativas ligadas aos blocos 
de rua, nas cidades de brasília, recife, rio de 
janeiro, salvador e são paulo, com um investi-
mento total de cerca de r$ 4,7 milhões.
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}} FoMento ao espoRte

a caiXa acredita no esporte como ferramenta 
de inclusão social, prática da cidadania e sím-
bolo de superação e orgulho nacional. por isso, 
investiu aproximadamente r$ 261,6 milhões no 
apoio ao esporte brasileiro em 2016, incluindo 
o novo acordo de patrocínio ao basquete, com 
a destinação r$ 5,5 milhões ao novo basquete 
brasil (nbb), que reúne 16 times, e a liga de 
basquete Feminino (lbF).

atualmente, a caiXa é o maior patrocina-
dor oficial do paradesporto brasileiro, em 
um investimento anual de aproximadamente 
r$ 30 milhões ao comitê paralímpico brasileiro, 
provenientes do Fundo para o desenvolvimento 
das loterias (Fdl). ela também é reconhecida in-
ternacionalmente pela criação de programas de 
incentivo a atletas de alto nível (63 atletas em 
13 modalidades) e de circuitos paradesportivos 
inéditos (circuitos loterias caiXa brasil paralím-
picos), bem como pela destinação de recursos 
para a participação de equipes brasileiras em 
campeonatos internacionais. 

em 2016, por meio das loterias caiXa, foi pa-
trocinadora dos jogos paralímpicos do rio de 
janeiro, incluindo os eventos de abertura e en-
cerramento e o apoio ao revezamento da tocha 
paralímpica. as 14 medalhas de ouro conquis-
tadas fizeram o brasil subir do 26o. para o 23o. 
lugar no ranking da competição, superando 
suíça, bélgica e Finlândia. a empresa atuou 
ainda na criação do programa “embaixadores 
do paradesporto”, do qual participam atletas 
aposentados que foram medalhistas de ouro 
em categorias individuais, e apoiou o instituto 
Fernando Fernandes life, cujo projeto canoa-
gem cidadã ensina a prática desta modalidade 
esportiva a crianças maiores de 6 anos, com e 
sem deficiência, e seus familiares. 

no esporte olímpico, o volume de patrocínios 
cresce ano a ano, seja pelo crescimento do 
esporte no brasil, pelo incremento das moda-
lidades apoiadas, seja pelo desempenho dos 
atletas patrocinados. desde 2013, a políti-
ca de investimento da caiXa esteve alinha-
da ao plano brasil medalhas, do ministério 
do esporte, que teve como objetivo colocar 
o brasil em posição de destaque nos jogos 
realizados no rio de janeiro. as modalidades 
olímpicas apoiadas em 2016 foram atletismo, 

ginástica, lutas e ciclismo, por meio de suas 
confederações, com um investimento total de 
r$ 39,5 milhões em 2016.

já no futebol, houve o patrocínio de 21 clubes 
e 5 campeonatos, incluindo o campeonato bra-
sileiro de Futebol Feminino e o torneio interna-
cional de Futebol Feminino (estes com recursos 
do Fundo de desenvolvimento de loterias). ao 
todo, foram investidos r$ 150 milhões nessa 
modalidade esportiva.

os amadores também foram alvo da caiXa, 
com o patrocínio de cerca de 176 corridas 
de rua pelo brasil, com uma média nacional 
de 5 mil participantes. a empresa também 
apoiou 18 projetos sociais ligados ao atletis-
mo, com uma média de 100 atletas beneficia-
dos por projeto. de forma geral, as iniciativas 
visam incentivar os jovens à pratica esportiva, 
promovendo a inclusão social e a qualidade 
de vida, bem como revelar e preparar novos 
talentos que representem o brasil em futuras 
competições internacionais.

a caiXa é um 
dos principais 
fomentadores 

do esporte 
e destaca-se 

pelo incentivo 
a modalidades 

que projetam 
o País em nível 

internacional.
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relatÓrio de sustentabilidade caiXa 2016
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OLHAR PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Da gestão de riscos socioambientais à 
operação de fundos, o Banco busca atuar 
como indutor de boas práticas e sintonizar-se 
aos exemplos do setor financeiro

para a caiXa, atitude sustentável é mais do que 
uma maneira de agir, mas uma visão de negó-
cio que permeia a organização e os interesses 
de todos os envolvidos e de suas relações. essa 
consciência quanto à importância da responsa-
bilidade socioambiental faz parte da missão da 
empresa e é fundamental para que ela supere os 
desafios estratégicos e de gestão. 

ao definir seus temas estratégicos, a caiXa 
construiu uma matriz de materialidade a partir 
do diagnóstico das expectativas de seus stakehol-
ders, em linha com as normas de engajamento 
aa1000, incluindo parceiros de negócios, em-
pregados, lideranças, entidades setoriais, sin-
dicatos e clientes de todas as regiões do país. 
Saiba mais sobre esse processo na página 101.

além dos compromissos preconizados em seu es-
tatuto, missão e valores, a caiXa, como banco 
público e agente operador de políticas públicas, 
também precisa estar em sintonia com as orien-
tações do governo Federal e atenta aos marcos 
regulatórios aplicáveis. ao todo, 28 políticas reú-
nem os princípios e diretrizes que guiam a toma-
da de decisão na empresa. 

entre elas, está a política de Responsabilidade 
Socioambiental (pRSa), divulgada em 2015, 
em cumprimento à resolução 4327/2014 do 
cmn publicada pelo banco central do brasil. 
um plano de ação baseado na pRSa, aprovado 
pelo conselho diretor e pelo conselho de admi-
nistração, tem entregas previstas até 2019 que 
envolvem toda a empresa. esse plano, contudo, 
poderá ser revisado em 2017, em virtude do 
compromisso assumido pela caiXa com a agen-
da 2030 brasil para o atingimento dos objetivos 
de desenvolvimento Sustentável da onu. 

}} centRo de estudos em 
sustentabilidade G4-DMA-FS4

criado em 2014 na universidade caiXa, o cen-
tro de estudos em Sustentabilidade disponibiliza 
conteúdos e informações sobre sustentabilidade 
e responsabilidade socioambiental aos emprega-
dos. os princípios e diretrizes de RSa são com-
partilhados e debatidos de forma que o público 
interno possa trocar experiências e produzir co-
nhecimento. em 2016, o centro recebeu novos 
cursos e ganhou posição de destaque no portal 
da universidade caiXa. entre as novidades in-
corporadas, destacam-se o lançamento do curso 
Introdução à Responsabilidade Socioambiental no 
Sistema Financeiro e a divulgação de uma série 
de oito vídeos sobre eficiência energética, além 
da disponibilização do curso Liderando o Desen-
volvimento Sustentável das Cidades, desenvolvido 
pelo bid na plataforma educacional virtual edX.

voluntáRios caixa
lançado no final de 2016, o programa voluntários 
caiXa nasceu com a intenção de conectar pessoas 
e potencializar ou promover ações integradas de 
estímulo à cidadania, inclusão social, sustentabilidade e 
responsabilidade socioambiental.  o programa utiliza 
uma plataforma on-line, que permite que os empregados 
interajam entre si, participem de ações voluntárias e criem 
ações completamente novas, além de incluir conteúdos 
formativos e informativos. em dezembro, após completar 
um mês de atividades, o portal já contava com 1.557 
usuários ativos e 155 ações voluntárias cadastradas, com 
a participação de 419 pessoas.
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SUSTENTAbILIDADE NOS NEGócIOS  G4-DMA-FS1

a caiXa é signatária de dois importantes 
compromissos internacionais que estabelecem 
a adoção de diretrizes socioambientais e de 
governança nas políticas de investimento e de 
concessão de crédito: os princípios para o in-
vestimento Responsável (pRi), e os princípios 
do equador, respectivamente. por isso, mantém 
práticas que incorporam a análise e o monito-
ramento dos riscos socioambientais na posse e 
aquisição de ativos, bem como na concessão 
de financiamentos. 

}} investimento Responsável G4-15

Supervisionados pela iniciativa Financeira do 
programa das nações unidas para o meio 
ambiente (pnuma) e pelo pacto global das 
nações unidas, os princípios para o investi-
mento Responsável (pRi) buscam contribuir para 
a obtenção de mercados mais sustentáveis. a 
incorporação de elementos socioambientais na 
valoração das companhias listadas em bolsa de 
valores permite ao gestor do fundo considerá-los 
na precificação dos ativos, favorecendo assim 
companhias que adotam boas práticas em sua 
gestão. no caso de fundos estruturados, esses 
mesmos elementos buscam garantir que as com-
panhias investidas assumam compromissos e se-
jam monitoradas desde o início do investimento.

com adesão voluntária ao pRi desde 2013, a 
caiXa está desenvolvendo ações que, futura-
mente, integrarão uma política formal relacio-
nada à inserção de critérios socioambientais e 
de governança nas decisões de investimentos, 
bem como à alocação de seu portfolio levando 
em consideração os riscos materiais de susten-
tabilidade. anualmente, publica o pRi Reporting 
Framework, que traz o detalhamento dos va-
lores sob administração (aum) e as iniciativas 
relacionadas aos investimentos responsáveis em 
ativos de renda variável e outras classes. 

atualmente, para a identificação dos riscos so-
cioambientais ligados aos investimentos, são 
considerados, para fundos líquidos, a participa-
ção em índices de sustentabilidade empresarial 
e a análise de relatórios recebidos de bancos, 
corretoras e consultorias. para os fundos estru-
turados, são adotados os mecanismos previstos 

nas políticas de investimento e/ou nas normati-
zações legais. 

com relação à gestão de fundos estruturados 
que envolvem ativos de terceiros, são adotados 
os mecanismos previstos nas políticas de investi-
mento e/ou normatização legal aplicável e fer-
ramentas de avaliação qualitativa, a exemplo 
de questionários e/ou auditoria realizada por 
assessor legal independente. as cláusulas para 
o cumprimento de requisitos socioambientais 
são incluídas nos instrumentos contratuais das 
operações de investimento e variam conforme 
o contexto do projeto, as negociações entre as 
partes e a abordagem socioambiental à época 
do contrato. esses instrumentos também regem 
o processo de monitoramento, realizado por 
equipe técnica responsável e complementado, 
se necessário, com análises de outras áreas da 
caiXa ou de terceiros independentes, e estabe-
lecem as sanções em caso de descumprimento 
ou identificação de riscos.

para evidenciar a veracidade das informações, 
são solicitados documentos, sempre que apli-
cável, como relatórios de acompanhamento, 
estudos de impacto ambiental e licenças am-
bientais. assim, com o início do fluxo de de-
sembolsos dos projetos, o investimento passa a 
integrar um portfólio de ativos monitorado de 
forma constante, com o acompanhamento do 

Os riscos 
socioambientais 

são avaliados 
por meio 

de diversas 
ferramentas, de 

acordo com o 
nível de risco e 
o segmento do 

cliente.

Fundo Fi ações 
sustentabilidade
o fundo de renda variável Fi ações iSe, ofe-
recido pela caiXa aos seus clientes pessoa 
física e jurídica, e que tem como referência 
o Índice de Sustentabilidade empresarial da 
bm&Fbovespa, contempla empresas que se 
destacam nos pilares de eficiência econômica, 
equilíbrio ambiental, justiça social e governan-
ça corporativa. em 30/12/2016, o patrimô-
nio do Fia iSe era de R$ 3,5 milhões, com a 
participação de 225 cotistas e desempenho 
de 11,99% no ano.



79

A vidA pede mAis sustentAbilidAde
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2016

políticas de 
concessão de 
crédito estão 
alinhadas a 
ferramentas 
e requisitos 
nacionais e 

internacionais.

projeto e do cumprimento das obrigações as-
sumidas pelas companhias investidas, entre as 
quais as de caráter socioambiental. caso iden-
tificados descumprimentos ou riscos, aplica-se o 
que estiver previsto nos instrumentos contratuais. 
desta forma, engaja-se a companhia investida 
no atendimento dos aspectos socioambientais 
que tiverem sido consignados nos instrumentos 
contratuais assinados. as informações obtidas 
são repassadas aos cotistas dos fundos estrutu-
rados em forma de relatórios ou apresentações 
aos comitês de investimento, conforme previsto 
no Regulamento do Fundo.

já nos fundos do setor imobiliário, os critérios 
estão embasados em políticas predefinidas com 
cotistas e investidores. Há a aplicação de meca-
nismos qualitativos de avaliação, a partir de re-
latórios e declarações encaminhados pelas em-
presas investidas, inclusive como documentação 
necessária para a efetivação de investimento. 
os riscos socioambientais também fazem parte 
do escopo da diligência realizada por asses-
sor legal independente. algumas das informa-
ções utilizadas nesses processos são: consulta 
ao licenciamento ambiental, seja on-line, seja 
mediante solicitação de certidão; avaliação de 
impactos ambientais,  mediante análise docu-
mental; verificação da regularidade ambiental 
no que diz respeito à reserva legal e às áreas 
de preservação permanente da propriedade ru-
ral (quando se tratar de empreendimento nesse 
tipo de propriedade); verificação junto aos ór-
gãos ambientais da eventual sobreposição com 
áreas ambientalmente protegidas (unidades de 
conservação) ou seu entorno (zona de amorteci-
mento); e verificação do Zoneamento ecológico-
-econômico, quando se tratar de empreendimen-
to na área rural. G4-FS5, G4-FS10

com o início do fluxo de desembolsos dos pro-
jetos, o investimento passa a integrar um port-
fólio de ativos monitorado de forma constante, 
com o acompanhamento do projeto e do cum-
primento das obrigações assumidas pelas com-
panhias investidas, entre as quais as de caráter 
socioambiental. as informações obtidas são re-
passadas aos cotistas dos fundos estruturados 
em forma de relatórios ou apresentações aos 
comitês de investimento. G4-FS10, G4-FS11

}} política socioambiental do FGts      
G4-DMA-FS1

a política Socioambiental do Fundo de garantia do 
tempo de Serviço (FgtS), aprovada pelo conselho 
curador do FgtS em 2014 (Resolução 761), foi 
regulamentada pelas instruções normativas núme-
ros 10, 11 e 12 do ministério das cidades, publi-
cadas no Diário Oficial da União em 10 de junho 
de 2015. com a aprovação dessa política, foram 
fixadas as diretrizes de aplicação de recursos do 
FgtS nas áreas de saneamento básico, habitação e 
infraestrutura urbana, com foco na prevenção e miti-
gação de impactos ambientais, no uso responsável 
dos recursos naturais, na proteção aos direitos dos 
trabalhadores e dos direitos humanos e na proteção 
aos patrimônios histórico, cultural, artístico, paisagís-
tico e arqueológico.

}} Requisitos socioambientais 
paRa o cRédito G4-15, G4-Ec2, G4-EN27, G4-

DMA-FS2, G4-DMA-FS3, G4-FS9, G4-FS10, G4-FS11

como banco público, a caiXa elabora suas polí-
ticas em sintonia com as orientações do governo 
Federal e em conformidade com os marcos regu-
latórios pertinentes. além da própria pRSa, a em-
presa possui, desde 2014, a política de crédito, 
captação, asset & liability management e preço, 
além de normas internas que tratam a gestão de 
riscos socioambientais a serem observados pelas 
áreas de negócio.

essas políticas orientam a atuação da caiXa em 
seu papel de instituição indutora do desenvolvi-
mento sustentável no país. a aplicação das dire-
trizes socioambientais na gestão de riscos é efe-
tivada por meio da verificação da conformidade 
socioambiental, acompanhamento de ocorrências 
ligadas à degradação ambiental e à violação de 
direitos humanos e trabalhistas, concessão de cré-
dito para regularização e adequação a exigên-
cias dos órgãos ambientais, entre outros.

a caiXa também dispõe de normas internas que 
tratam da gestão de riscos socioambientais com 
diretrizes específicas para a concessão de crédito. 
no caso de operações de crédito cujas atividades 
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são potencialmente poluidoras, degradadoras e/
ou usem recursos naturais, é exigida a apresen-
tação da licença ambiental para a contratação. 
para operações de maior valor, é realizada a 
análise socioambiental da empresa, onde são 
verificados aspectos como a regularidade junto 
aos órgãos ambientais, o recebimento de autos 
de infração, embargos ou termos de ajustamento 
de conduta relacionados a questões socioambien-
tais, além da verificação de autuações de empre-
gadores por práticas de trabalho infantil e/ou 
análogo à escravo. 

já para o financiamento de projetos, a caiXa 
aplica os princípios do equador, da qual é signa-
tária desde 2012. o princípios do equador são 
um conjunto de diretrizes da international Finance 
corporation (iFc) que devem ser adotadas pelos 
bancos na concessão de financiamentos. tais di-
retrizes determinam que as empresas financiadas 
devem incorporar quesitos como o respeito ao 
meio ambiente e aos direitos humanos, o comba-
te à mão de obra escrava ou infantil, a proteção 
à saúde e à diversidade cultural e étnica, além da 
adoção de sistemas de segurança e saúde ocupa-
cional. elas devem ser consideradas na análise 
de projetos financiados na modalidade project 
Finance (com valores de investimento iguais ou 
superiores a uS$ 10 milhões) e, também, em em-
préstimos corporativos, caso estejam vinculados a 
um projeto (com valores de investimento iguais ou 
superiores a uS$ 100 milhões).

ao aderir aos princípios, a caiXa reafirmou o 
compromisso de implementar políticas, procedi-
mentos e processos internos que garantam que o 
crédito concedido a projetos esteja condiciona-
do à análise de parâmetros de responsabilidade 
socioambiental. os projetos são classificados, 
de acordo com seus impactos e riscos socioam-
bientais, em alto, médio e baixo risco/impacto. 
essa categorização envolve a análise de estudos 
e relatórios de impacto ambiental (eia/Rima), dos 
planos básicos ambientais e dos planos de ação. 
também são considerados aspectos de direitos hu-
manos, legislação trabalhista, conformidade ética 
e legal e o impacto em relação às mudanças cli-
máticas. conforme a natureza do projeto, pode-se 
demandar manifestação de órgãos como o insti-
tuto do patrimônio Histórico e artístico nacional 
(iphan), a Fundação nacional do Índio (Funai) e a 
Fundação cultural palmares (quilombolas).

após a contratação do financiamento, os proje-

tos são acompanhados pelas áreas técnicas da 
caiXa, que verificam a documentação de con-
formidade e realizam visitas ao empreendimento, 
fazendo reporte às áreas gestoras, conforme es-
pecificado em contrato. para os projetos no âmbi-
to dos princípios do equador, o acompanhamen-
to é feito pela gerência de Sustentabilidade e 
Responsabilidade Socioambiental (geRSa), que 
comunica ao gestor do contrato sobre o atendi-
mento das questões socioambientais referentes 
ao empreendimento.

os projetos categorizados como alto risco so-
cioambiental (e alguns de médio risco), tais 
como usinas hidrelétricas, termelétricas, portos, 
rodovias e aeroportos é exigida a contratação 
de auditoria independente.  nesses casos, a cai-
Xa valida o plano de ação da auditoria e, quan-
do necessário, acompanha as visitas técnicas 
ao empreendimento. ao final de cada visita, é 
produzido um relatório apontando as não confor-
midades e oportunidades de melhoria para que 
o empreendedor faça as correções necessárias e 
atenda aos requisitos socioambientais exigidos.

a frequência das auditorias independentes de-
pende do porte e do impacto gerado pelo proje-
to, sendo no mínimo anual para projetos de me-
nor impacto e no máximo trimestral para projetos 
de alto impacto.

Financiamento 
Responsável em 2016 

7
projetos contratados sob os 
princípios do equador, cujos 
investimentos por parte da caixa 
somam mais de R$ 1,6 bilhão

105 
pareceres socioambientais referentes 
à análise de clientes pessoa 
jurídica, em grandes operações, 
envolvendo mais de R$ 12 bilhões 
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}} Guias setoRiais G4-DMA-FS5

para orientar os públicos interno e externo sobre 
os critérios socioambientais usados nas análises 
das operações de crédito corporativo e finan-
ciamento de operações estruturadas, a caiXa 
publicou, em 2016, os primeiros Guias Setoriais 
de Boas Práticas. São publicações cujo objetivo 
é abordar os principais impactos socioambien-
tais relativos a cada setor, as melhores práticas 
para a sua gestão e uma síntese dos requisitos 
mínimos para que seja garantida a regularida-
de socioambiental do empreendimento. os se-
tores contemplados, inicialmente, foram os de 
agricultura, pecuária, Floresta plantada, cons-
trução civil e energia elétrica.

A CAiXA é signatária dos 
princípios do equador, 
enquadrando propostas de 
crédito e financiamento de acordo 
com critérios internacionais de 
avaliação de riscos.

os contratos de financiamento possuem cláusulas 
sobre regularidade ambiental, atendimento à le-
gislação trabalhista e direitos humanos. dessa for-
ma, há a garantia de que os projetos financiados, 
além de cumprirem as obrigações socioambientais 
legais, obedecem às diretrizes internacionais.
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}}mecanismo de 
desenvolvimento limpo G4-Ec2

a caiXa é o primeiro banco do país a oferecer 
solução financeira para o cumprimento da política 
nacional de Resíduos Sólidos (lei 12.305/10, de 
erradicação de lixões e implantação de aterros sa-
nitários), conjugada a créditos de carbono, para 
projetos integrantes de um programa de atividades 
(poa) de mecanismo de desenvolvimento limpo 
(mdl). Sua implementação contribui para a redu-
ção das emissões de gases de efeito estufa, objeto 
da política nacional sobre mudança do clima (lei 
12.187/2009).

em 2016, a central de Resíduos Sólidos (ctR) de 
São gonçalo (Rj) passou a integrar o poa caiXa - 
caixa econômica Federal Solid Waste management 
and carbon Finance project, unindo-se ao ctR San-
ta Rosa, no município de Seropédica (Rj). o poa 
caiXa teve, ainda, sua terceira emissão de Rces 
(Reduções certificadas de emissões) auditada pela 
organização das nações unidas, referentes ao vo-
lume gerado em 2015. essa foi a primeira auditoria 
internacional em que a caiXa assumiu o papel de 
agência coordenadora, lidando integralmente com 
as questões técnicas e operacionais do procedimen-
to junto à onu e ao banco mundial. o projeto da 
ctR candeias, localizado em Recife (pe), que é um 
projeto isolado, também foi auditado pelas nações 
unidas em 2016.

com as emissões de 2014 a 2016, a caiXa já 
realizou a intermediação de mais de um milhão 
de toneladas de co2e originados de projetos que 
integram seu portfolio. espera-se que, para 2017, 
sejam emitidas outras 900 mil toneladas de co2e 
referentes ao período de 2016.

}}micRocRédito pRodutivo  
oRientado caixa

criado para impulsionar a ampliação dos negó-
cios e a geração de emprego e renda no país, o 
produto é destinado aos empreendedores formais e 
informais com faturamento anual de até R$ 120 mil. 
o valor concedido varia de R$ 300 a R$ 15 mil 
e depende da capacidade de pagamento do em-
preendedor e da necessidade, porte e evolução do 
negócio. após a concessão do crédito, a caiXa 
acompanha o empreendedor durante a vigência do 
contrato, por meio de seus agentes de microcrédito, 
que podem ser empregados, orientadores da cai-
Xa cReSceR ou aprendizes.

em 2016, foram efetivados 154.405  contratos, que 
somaram aproximadamente R$ 390 milhões. a maio-
ria deles (150.378) foi concedida a pessoas físicas, 
com prevalência de mulheres (59%). do total, des-
tacam-se ainda os 40.705 contratos assinados com 
beneficiários do bolsa Família e outros 8.107 com 
empreendedores individuais (ei).

}} neGócios de impacto social

a caiXa lançou, em 2016, o “desafio de negócios 
de impacto Social”, com foco em educação financei-
ra e serviços financeiros para todos. trata-se de uma 
iniciativa inédita em parceria com a artemísia, com 
apoio do Fundo Socioambiental caiXa. a ideia é 
potencializar a  geração de soluções e negócios que 
promovam a inclusão financeira e atendam às necessi-
dades da população de baixa  renda no brasil. 

dentre as 460 inscrições válidas recebidas, serão se-
lecionadas, inicialmente, até 15 propostas, que rece-
berão aporte individual de R$ 15 mil. a partir daí, as 
startups escolhidas irão aprimorar o seu modelo de 
negócios para que, então, após nova etapa de sele-
ção, sejam escolhidas até cinco  com maior impacto 
social. os empreendedores finalistas receberão até 
R$200 mil para testar as suas soluções em comunida-
des do programa minha casa minha vida e contarão 
com mentoria da caiXa e da artemísia.

}} coopeRação bRasil-alemanha

com base em um acordo assinado entre o banco de fo-
mento alemão KfW bankengruppe e o ministério do meio 
ambiente (mma), a caiXa atuou, em 2016, como agen-
te operador de um recurso complementar de € 10 milhões 
para financiar a realização do cadastro ambiental Rural 
(caR) nos estado de Rondônia, mato grosso e pará. os 
recursos se somam aos € 23 milhões já liberados pelo 
projeto de cooperação financeira entre o brasil e a ale-
manha, assinado em 2015, para reduzir os efeitos da 
mudança climática global. 

desde 2012, a caiXa é responsável também pela exe-
cução e gestão dos repasses financeiros provenientes 
do KfW destinados ao projeto cerrado jalapão, fruto 
de um acordo entre o mma e o ministério do meio 
ambiente, conservação da natureza e Segurança nu-
clear (bmu) da alemanha. voltado à prevenção, con-
trole e monitoramento de queimadas irregulares e de in-
cêndios florestais no cerrado brasileiro, o projeto apoia 
entidades como o centro nacional de prevenção e 
combate aos incêndios Florestais/instituto brasileiro de 
meio ambiente e Recursos naturais Renováveis (prevfo-

A CAiXA está 
em linha com 
ferramentas 
modernas de 
cumprimento 
de compromis-
sos ambientais 
do país.
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go/ibama), instituto nacional de pesquisas espaciais 
(inpe) e Secretarias do meio ambiente e do desenvol-
vimento Sustentável do tocantins, entre outros.

o montante total  doado pelo banco KfW alcançou 
€ 4,3 milhões de euros, com desembolsos propor-
cionais ao ritmo de execução do projeto.  Somente 
em 2016, foram investidos R$ 9,4 milhões na aqui-
sições de bens e serviços, como a realização de um 
seminário regional e pesquisas científicas. a compra 
de motocicletas, caminhões e caminhonetes 4 x 4 
tem contribuído para os trabalhos de mobilização e 
sensibilização das comunidades, além de dar maior 
agilidade às ações de monitoramento e fiscalização 
do parque estadual do jalapão e facilitar o desloca-
mento de brigadistas, com segurança e rapidez. em 
troca do apoio, os beneficiários do projeto devem 
colocar à disposição bens, serviços e horas de traba-
lho. até hoje, já foram contabilizados aproximada-
mente R$ 27 milhões em contrapartidas.

}} convênio FiemG/caixa G4-FS8

desde 2013, o financiamento de projetos de ade-
quação ambiental com linhas de crédito caiXa já 
beneficiou mais de 40 empresas mineiras, que obti-
veram o crédito adequado e se regularizaram junto 
ao órgão ambiental competente. 

a caiXa e a Federação das indústrias do estado de 
minas gerais (Fiemg) renovaram, em 2015, convê-
nio que possibilita a parceria em soluções de financia-
mento para regularidade ambiental no âmbito do pro-
grama minas Sustentável. durante o ano de 2016, o 
programa foi ampliado, tendo suas ações expandidas 
gradativamente para todo o estado de minas gerais.

isso significa também a expansão de oportunidades 
de negócios para a caiXa, uma vez que o convê-
nio continua em andamento.

a caiXa abriu canal de diálogo com a Fiemg para 
aprimorar a estratégia de divulgação do convênio 
para todas as Superintendências Regionais de minas 
gerais no ano de 2017.  

esse tipo de convênio facilita a identificação e qualifi-
cação das indústrias que necessitam de soluções téc-
nicas e financeiras para obtenção da licença ambien-
tal. a empresa participante tem acesso ao portfólio de 
produtos e serviços financeiros da caiXa, e a Fiemg 
oferece equipe de profissionais de meio ambiente que 
orientam gratuitamente em todos os procedimentos ad-
ministrativos, jurídicos e técnicos necessários.

ação madeiRa leGal G4-EN27

a madeira legal é um conjunto de 
medidas articuladas entre a caiXa, o 
instituto brasileiro do meio ambiente 
e dos Recursos naturais Renováveis 
(ibama) e o ministério do meio 
ambiente (mma) para monitorar o uso 
de madeiras de origem legal em obras 
e empreendimentos habitacionais 
viabilizados pela caiXa. São exigidas 
a apresentação do documento de 
origem Florestal (doF) das madeiras 
nativas utilizadas nas obras dos 
empreendimentos com contratos 
celebrados diretamente com as 
construtoras e uma declaração com 
detalhes sobre o volume e a destinação 
final dessas madeiras na obra. 

}} habitações de inteResse social    
G4-FS7, G4-FS8, G4-Ec2, G4-Ec8

em parceria com a Secretaria nacional de Ha-
bitação do ministério das cidades (SnH), a 
caiXa está discutindo os temas de qualidade e 
sustentabilidade na concepção, implementação 
e pós-ocupação de novos empreendimentos ha-
bitacionais, com o propósito de aproveitá-los 
como geradores de desenvolvimento urbano e 
socioambiental.

com a consultoria do building Research esta-
blishment (bRe), foram desenvolvidas e testadas, 
em 2016, as ferramentas de balanced Scorecard 
para a elaboração de planos diretores e urba-
nísticos, o padrão de Sustentabilidade da Habi-
tação de interesse Social (HiS) e a metodologia 
de avaliação pós-ocupação. elas agora serão 
finalizadas para a definição do modelo de go-
vernança do projeto e sua implementação.

outras iniciativas também se unem aos esfor-
ços da caiXa voltadas ao desenvolvimento 
humano local e ao incentivo a construções sus-
tentáveis, entre elas:
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 § Selo casa azul caiXa: busca reconhecer e 
incentivar a adoção de práticas de sustentabili-
dade no desenvolvimento de empreendimentos 
habitacionais. São 53 ideias que podem ser 
incorporadas aos projetos financiados pela 
caiXa, divididas em seis categorias de ava-
liação (qualidade urbana, projeto e conforto, 
eficiência energética, conservação de recursos 
materiais, gestão da água e práticas sociais). 
desde o lançamento, o selo foi concedido para 
20 empreendimentos, totalizando 7.963 unida-
des habitacionais mais sustentáveis. G4-Ec2 

 § geração de Renda e energia: geração de 
renda para famílias de baixo poder aquisi-
tivo, por meio da instalação de sistemas de 
microgeração eólica e solar, em unidades 
habitacionais do programa minha casa minha 
vida agrupadas em condomínios ou associa-
ções de moradores. a central Fotovoltaica dos 
condomínios Sol morada do Salitre e praia 
do Rodeadouro, ambos em juazeiro (ba), é 
a maior do brasil instalada em telhados, com 
potência de 2,1 mW, para o fornecimento de 
energia às áreas comuns dos condomínios. 
desde o início da operação da central, em fe-
vereiro de 2014 a outubro de 2016, o projeto 
gerou 8,077 gWh de energia, vendida ao 
consumidor livre. a receita líquida gerada foi 
de R$ 2,651 milhões, já distribuídos para os 
condomínios e proprietários. cada família be-
neficiada recebeu R$ 1.590,66 nesse período, 
com uma média de R$ 64/mês. 

 § melhores práticas em gestão local: iniciativa 
que reconhece projetos de excelência realiza-
dos com apoio financeiro e/ou técnico da cai-
Xa. lançado em 1999, a ação baseia-se no 
modelo das nações unidas “best practices and 
local leadership programme” e auxilia a imple-
mentação da agenda Habitat, documento da 
onu que reúne diretrizes para a criação de 
padrões de vida sustentáveis em assentamentos 
humanos. a 9ª edição do prêmio, referente ao 
biênio 2015/2016, reconheceu 20 melhores 
práticas entre as 300 inscritas, a 10ª. edição 
do prêmio, referente ao biênio 2017/2018, 
reconhecerá as 10 melhores práticas nas cate-
gorias Habitação, gestão ambiental e Sanea-
mento, gestão municipal, desenvolvimento lo-
cal e inclusão Social, e trabalho Social. todas 
as práticas corretamente inscritas integram o 
acervo do programa, disponível para inspirar a 
criação e o desenvolvimento de novos projetos.  
(para saber mais acesse: www.caixa.gov.br/
melhorespraticas).

 § microcrédito melhorias Habitacionais: como 
desdobramento de sua parceria com o pro-
grama das nações unidas para o desen-
volvimento (pnud), a caiXa contratou um 
estudo propositivo de arranjos institucionais 
e financeiros que incentivem melhorias ha-
bitacionais, incluindo a elaboração de um 
programa de microcrédito orientado. ape-
sar do programa minha casa minha vida 
já ter entregue mais de 1 milhão de mora-
dias, ainda é grande o número de habita-
ções inadequadas no brasil, especialmente 
nos assentamentos informais que estão em 
processo de urbanização nos grandes cen-
tros. no entanto, são quase inexistentes as 
linhas de crédito para as famílias de baixa 
renda que demandam materiais de cons-
trução, mão de obra e assistência técnica 
para construir muros, instalar pisos, janelas 
e outras reformas necessárias para melhorar 
a salubridade da habitação. instituições 
que já implantaram no passado projetos de 
reformas e melhorias em habitações sociais 
estão contribuindo para o estudo, com a tro-
ca de experiências, resultados de pesquisas 
e discussão de possíveis modelos de negó-
cios. as soluções propostas irão comple-
mentar o cartão Reforma, linha de crédito 
lançada pelo governo Federal para a aqui-
sição de materiais de construção a famílias 
com renda mensal de até R$ 1.800,00.

 § iniciativa cidades emergentes e Sustentá-
veis: fruto de um termo de compromisso 
entre a caiXa e o banco interamericano 
de desenvolvimento (bid), o programa atua 
nos desafios mais urgentes das cidades, 
utilizando uma metodologia que elabora 
planos de ação locais voltados à constru-
ção de uma agenda de sustentabilidade de 
longo prazo. por meio do Fundo Socioam-
biental caiXa, o banco aportou cerca de 
R$ 1 milhão para cada uma das quatro 
cidades-piloto beneficiadas pelo projeto: 
joão pessoa (pb), vitória (eS), Florianópo-
lis (Sc) e palmas (to). com seus planos 
de ação já concluídos e lançados, essas 
localidades estão agora desenvolvendo 
suas redes de monitoramento cidadão, 
cujo papel será controlar e avaliar a evo-
lução dos temas prioritários, estimulando a 
transparência na gestão e a mobilização e 
participação dos cidadãos. G4-8

selo Casa 
Azul, projeto 
de geração de 
renda e energia 
e prêmio 
melhores 
práticas são 
algumas das 
ações que 
reconhecem 
boas práticas 
na cadeia de 
valor.
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FUNDO SOcIOAMbIENTAL cAIXA G4-FS7, FS8, Ec8

a caiXa possui uma trajetória de mais de 150 
anos no apoio à superação das persistentes de-
sigualdades econômicas, sociais e regionais, 
e como agente estratégico no fomento às ações 
governamentais de redução da pobreza e do 
combate à exclusão social. esse desempenho ga-
nhou reforços em 2010 com a criação do Fundo 
Socioambiental caiXa (FSa), cuja finalidade é 
apoiar financeiramente projetos e ações de caráter 
social e ambiental cujo público beneficiário seja, 
prioritariamente, a população de baixa renda.

os recursos são compostos por até 2% do lucro 
líquido da caiXa, apurados de acordo com le-
gislação específica, e são aplicados por meio 
de um rigoroso padrão de governança, que pre-
vê a validação de um comitê gestor de Respon-
sabilidade Socioambiental e a aprovação pelo 
conselho diretor da caiXa. também poderão 
compor os recursos de aplicação do FSa caiXa 
repasses de fundos externos, públicos e priva-
dos, nacionais e internacionais.

em estreito alinhamento com a visão e os va-
lores da caiXa, as principais áreas apoiadas 
pelo FSa são: habitação de interesse social; 
saneamento e gestão ambiental; geração de 
trabalho e renda; saúde, educação, esporte 
e cultura; alimentação e desenvolvimento ins-
titucional; desenvolvimento rural e desenvolvi-
mento sustentável.

em 2016, o FSa caiXa assinou 11 acordos de 
cooperação Financeira, totalizando um compro-
metimento de R$ 24.739.769,88, distribuídos 
nas temáticas Sustentabilidade Hídrica, cidades 
Sustentáveis, promoção Socioeconômica e Sus-
tentabilidade agroflorestal. Somando-se aos pro-
jetos que já estavam em vigor, a carteira atual 
é composta de 58 acordos que representam o 
monitoramento da execução dos projetos e a 
gestão financeira, no montante de R$ 86,2 mi-
lhões relativo aos recursos aportados pelo FSa 
caiXa. os dez maiores projetos respondem por 
35% deste montante.

10 maioRes pRojetos da caRteiRa ativa do Fsa caixa em 2016

prOjetO Agente eXeCutOr AtuAçãO pArtiCipAçãO 
FsA (r$)

parceria caSa (109 projetos) Fundo casa brasil 4.000.000,00

parque Fluvial juazeiro prefeitura de juazeiro ba 3.324.402,25

parque Fluvial januária prefeitura de januária mg 3.261.233,73

parque Fluvial petrolina prefeitura de petrolina pe 3.068.487,15

diSt agência barco ilha do 
marajó ieb pa 2.999.990,95

Reabilitação Florestal de app 
(recursos hídricos) Salvador embaSa ba 2.900.641,87

biodigestores diaconia RS, Sc, mg, ba, pe, go 2.787.757,42

Recuperação de app (recursos 
hídricos) belo Horizonte copaSa mg 2.644.780,48

parque Fluvial pirapora prefeitura de pirapora mg 2.546.082,20

Recuperação Florestal (recursos 
hídricos) goiânia Saneago go 2.435.284,36

total 29.968.660,41
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DESENVOLVIMENTO DE cOMUNIDADES  G4-FS7, G4-Ec7, G4-Ec8

Fortalecer a governança, articular e revitalizar re-
des sociais, democratizar as relações e integrar 
políticas públicas em localidades especificas são 
os objetivos que integram a metodologia de de-
senvolvimento integrado e Sustentável do território 
(diSt), implementada pela caiXa. por meio do 
apoio do Fundo Socioambiental, o diSt é aplica-
do em áreas contempladas pelo programa minha 
casa minha vida e na região de tráfego da agên-
cia-barco ilha do marajó, territórios compostos, em 
sua maioria, por beneficiários do bolsa Família. 

para cumprir esse objetivo, a caiXa celebra parce-
rias de até três anos com entidades sem fins lucrati-
vos, reconhecidas pela qualidade na execução de 
projetos. de acordo com o perfil do território, as ini-
ciativas são adaptadas para contemplar os quatro 
eixos de atuação (veja abaixo as ações de 2016). 

}} dist mcmv

em 2016, o projeto foi ampliado de 12 para 
18 territórios, com a inclusão de mais um em 
campinas (Sp), além de Fortaleza (ce), lauro 
de Freitas (ba), Ribeirão das neves (mg), Rio 
largo (al) e São josé do Ribamar (ma). com 
isso, o número de empreendimentos atendidos 
saltou de 48 para 89, beneficiando ao todo 
mais de 59.386 famílias, com investimentos do 
FSa de cerca de R$ 29,22 milhões.

}} GoveRnança teRRitoRial

 § elaboração do plano de Futuro da comunidade 
em todos os territórios, a partir das oficinas de 
governança territorial;

 § criação do Fórum de desenvolvimento do terri-
tório em arapiraca (al), que conta com partici-
pação de assessoria da prefeitura municipal;

 § criação do Fórum de desenvolvimento territorial 
do bosque das bromélias (integração cidadã e 
gestão Social do território) em Salvador (ba), 
constituído por instâncias locais de organização 
comunitária e governança territorial;

 § operação borboleta (comissão de gestão do 
território): lideranças comunitárias atuando na 
gestão do território e na articulação de parce-
rias públicas e privadas;

 § constituição da associação de moradores do 

mcmv em Queimados (Rj);
 § criação de duas instâncias de governança em 
goiânia (go): o grupo de gestão intermu-
nicipal, iniciativa da prefeitura e composto 
também pelo Sebrae, caiXa e Secretarias de 
governo do estado do goiás; e o conselho de 
gestão Social do território (cgSt) composto 
por representantes locais. 

}} dinamização econômica

 § capacitações em manaus (am) para a 
organização do jornal e rádio comunitária de 
80 participantes (30 em técnicas de rádio e 
50 em técnicas de elaboração de jornal). dos 
participantes, 10 foram integrados ao mercado 
de trabalho, em rádios e jornais privados;

 § criação de cinco negócios de produção orgâ-
nica em manaus (projeto crescer e Florescer): 
biofertilizante, plantas ornamentais, hortaliças 
agroecológicas, composto orgânico, sabão 
barra e líquido;

 § criação do crédito Solidário e banco comuni-
tário em manaus (am): capacitação de grupo 
de empreendedores em educação financeira 
e oferta de microcrédito via crédito solidário. 
dos 50 empreendedores que inscreveram 
proposta de acesso ao crédito e à incubação, 
40 foram selecionados. eles estão sendo 
assessorados tecnicamente para a elaboração 
dos seus planos de negócios, contabilidade 
básica e recebem orientação individual sobre 
o andamento dos seus empreendimentos;

 § Formalização, em manaus (am), da coopera-
tiva de catadores Reciclar da vida, que comer-
cializou 65 toneladas de materiais recicláveis 
em 2016;

 § banco comunitário brisa do lago, em arapira-
ca (al): apoio financeiro individual a 24 em-
preendimentos, com valor total de R$ 18.500, 
uma média de R$ 770,00 por empreendimen-
to (arapiraca);

 § capacitação e consultoria em instalação e ges-
tão de negócios para a criação de pequenos 
negócios e empreendedorismo em Salvador 
(ba) e londrina (pR);

 § incubação de empreendimentos econômicos, 
sociais, culturais e ambientais em arapiraca 
(al) e goiânia (go). nesta última, já são 40 

estratégia 
dist busca 
promover 
impacto social 
positivo em 
localidades-
chave do país 
onde a CAiXA 
opera.
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negócios em incubação;
 § constituição da associação dos empreende-
dores do brisa do lago, em arapiraca (al) 
e assinatura do termo de cessão de uso do 
galpão com a prefeitura para a instalação do 
centro de negócios;

 § criação e operacionalização da cooperati-
va de alimentos e padaria comunitária dos 
moradores do jd. bassoli, em campinas (Sp), 
em parceria com a Secretaria de trabalho e 
Renda, da prefeitura;

 § Horta bons Frutos, na baixada Santista (Sp): 
projeto comunitário, que conta com a par-
ticipação de oito empreendedores (quatro 
remunerados e quatro voluntários). a cpFl 
cedeu o terreno, a Sabesp doou as instalações 
de água para irrigação e a prefeitura realiza a 
manutenção da horta. a produção, que utiliza 
biotécnicas, é vendida para a comunidade a 
preço mais baixo que o mercado e sob enco-
menda para outros parceiros;

 § Festival de economia criativa “bromélias em 
ação”, em Salvador (ba): exposição e divulga-
ção dos trabalhos produzidos por moradores 
locais para toda a comunidade, incentivando a 
cultura, o lazer e a economia do bairro.

}} Gestão ambiental

 § em manaus (am), implantação de Sistema 
agroflorestal (SaF); viveiro de mudas de plan-
tas ornamentais; unidade produtiva de apro-
veitamento do óleo de cozinha, produzindo 
sabão em barra, sabão líquido e detergente 
ecológico; unidade demonstrativa de produção 
de adubo orgânico e biofertilizante, com 12 
compartimentos de compostagem de minhoca 
e resíduos orgânicos domésticos;

 § criação da cooperativa de reciclagem 
cReSceR, em goiânia (go), que está sendo 

incubada pelo projeto em parceria técnica 
com a universidade Federal de goiás. ela está 
vinculada à rede de cooperativas de recicla-
gem de goiás e recebe caminhões todos os 
dias diretamente da prefeitura. a cooperativa 
separa os resíduos e vende através da rede, 
e desenvolve ações em escolas discutindo a 
questão ambiental e de resíduos;

 § na baixada Santista (Sp), entrega de praça 
para a comunidade, a partir da articulação do 
projeto com os moradores, o poder público e 
outros parceiros. a praça ganhou uma acade-
mia ao ar livre e os moradores foram capaci-
tados em permacultura urbana com o objetivo 
de revitalizá-la. o resultado foi o renascimento 
do lago (que já tem peixes), a construção de 
pergolados de bambu e bancos feitos com 
madeira abandonada em terrenos baldios;

 § plantio de 980 mudas de árvores em manaus 
(am), requalificando os espaços coletivos 
com jardinagens e paisagismo em 76 blocos 
de moradias. também foram realizados 56 
mutirões de limpeza e conservação em 35 
quadras de moradores.

}} pRomoção sociocultuRal

 § escola diSt, em londrina (pR): em parceria 
com o Sesi, 130 pessoas participaram de 
disciplinas ou cursaram o ensino fundamental 
ou médio da educação de jovens e adultos. 
os alunos e a comunidade também fazem uso 
do laboratório de informática da comunidade, 
instalado na escola;

 § eita bromélias - educação, integração, teatro e 
artes, em Salvador (ba): oficinas de teatro e de 
artesanato com materiais reciclados organiza-
das por duas moradoras do empreendimento. 
ao todo, foram inscritas 40 crianças e adoles-
cente de 12 a 17 anos assíduos à escola;

 § criação do jornal comunitário em manaus 
(am), elaborado por moradores capacitados 
por meio de cursos e oficinais;

 § parceria com a biblioSeSc, em Salvador 
(ba): o empreendimento recebe a biblioteca 
itinerante três vezes ao mês, com atividades 
de empréstimo de livros e acesso local a livros, 
jornais e revistas;

 § bromélias cineclube, em Salvador (ba): 
por meio do cinema, fortalecer a noção de 
coletividade e identidade do grupo. É um 
momento que mistura lazer e a estruturação 
de mais um espaço de diálogo entre os mo-
radores, já que ao final do filme é realizado 

18
territórios em todo o brasil 
impactados pela estratégia 
diSt em 2016, seis a mais 
que no ano anterior
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um debate. também foi realizada 1ª oficina 
de formação de cineclubista das bromélias, 
com a presença dos jovens que integram o 
grupo gestor do cineclube; 

 § cinema na comunidade e bairros vizinhos 
da baixada Santista (Sp), capitaneado pelo 
coletivo guerreiros da progresso (grupo gestor 
criado a partir do projeto). parte do projeto 
trata da exibição de filmes sobre cidadania e 
mediação de conflitos e estimulam o debate 
entre os moradores;

 § centro cultural brinquedoteca, na baixada 
Santista (Sp): o projeto capacitou agentes 
comunitários do brincar e investiu na infraes-
trutura do local, a partir das diretrizes do 
instituto internacional do direito do brincar. a 
brinquedoteca é um espaço de livre acesso e 
funciona como contraturno para as crianças. 
o espaço é também usado para capacita-
ção e exibição de filmes;

 § em Queimados (Rj), criação de veículos de 
comunicação e operação em rede, como os 
websites do projeto valdariosa, grupo da asso-
ciação de moradores do conjunto mcmv em 
Queimados e grupo de agentes ambientais, 
com comunicação dentro do território.

}} a expeRiência em maRajó 

o desenvolvimento integrado e Sustentável 
de território (diSt) também é aplicado pela 
caiXa nos 10 municípios por onde trafega a 
agência barco ilha do marajó. Seu objetivo 
é interconectar as dimensões de governança 
territorial, dinamização econômica, promoção 
sociocultural e gestão ambiental, tendo como 
base o protagonismo das comunidades locais 
atendidas pela agência-barco, juntamente 
com a articulação de parcerias públicas e 
privadas e redes de apoio aos territórios nos 
quais os projetos são implementados. a inicia-
tiva atende a cerca de 3.200 pessoas, com 
o investimento de R$ 3 milhões dos recursos 
do FSa caiXa. em 2016, destacaram-se as 
seguintes ações:

 § construção da agenda Socioambiental pau-
tada pelos objetivos de desenvolvimento 
Sustentável (odS), a partir do curso de ca-
pacitação de gestores públicos municipais 
(4 módulos), que focou no fortalecimento da 
governança local, com ênfase nos aspectos 
organizacionais;

 § criação de duas moedas sociais, com a 
participação da comunidade, para a práti-
ca de economia solidária;

 § instalação de dois bancos comunitários: 
banco pracuuba, em muaná, e banco Rio 
canaticu, em curralinho. eles também são 
correspondentes caiXa aQui e já estão 
incluídos na Rede nacional de bancos 
comunitários;

 § elaboração do plano de manejo Florestal 
comunitário e Familiar, com fins sociais 
(elaboração de nota técnica sobre utiliza-
ção da madeira na construção de casas 
populares, via pnHR);

 § instituição de quatro Fundos Florestais 
comunitários, localizados nos municípios 
de curralinho, portel e Soure. esses fun-
dos, oriundos de atividades extrativistas 
de  açaí, castanha, andiroba, entre outros, 
foram incluídos na Rede amazônica de 
Fundos Solidários;

 §  Fortalecimento social e produtivo das ca-
deias da madeira (portel), açaí, andiroba e 
camarão (curralinho e Salvaterra).
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EcOEFIcIêNcIA AMbIENTAL

previsto no plano de ação da política de Res-
ponsabilidade Socioambiental, o plano de ecoe-
ficiência caiXa foi elaborado e validado em 
2016, em um trabalho conjunto da gerência 
de RSa e a consultoria contratada, com con-
tribuições das áreas envolvidas nos processos 
mapeados, especialmente infraestrutura, se-
gurança, logística e tecnologia. o documento 
contém ações de curto, médio e longo prazos 
que serão executadas no período de 2017 a 
2019. os temas trabalhados serão água, ener-
gia, construções sustentáveis, emissões de gases 
de efeito estufa, resíduos, papel, sensibilização 
e comunicação, e monitoramento.

também foi desenvolvido o modelo do Sis-
tema de gestão ambiental, que incorpora 
medidas para o gerenciamento de resíduos e 
emissões de gee e para o uso eficiente de 

campanha 
poupe o planeta
Realizada pelo segundo ano 
consecutivo, a iniciativa procurou 
sensibilizar os empregados da 
caiXa a adotarem atitudes 
sustentáveis em temas ambientais. 
eles foram estimulados a participar, 
desafiando seus colegas, de um 
jogo interativo de perguntas e 
respostas. além disso, puderam 
publicar depoimentos no hotsite da 
campanha sobre ações ecoeficientes 
que suas unidades já praticaram 
no dia a dia. ao final, houve um 
sorteio de prêmios entre os 6.218 
participantes dos desafios propostos.

água, energia e materiais de consumo. dada 
a dimensão da empresa, foram definidas uni-
dades “espelho” de excelência: dois prédios 
administrativos (matriz e filial), um site, uma 
agência bancária de grande porte, uma agên-
cia bancária de médio porte e uma agência 
bancária de pequeno porte, todos localizados 
em brasília (dF).

em paralelo, a caiXa deu sequência às inicia-
tivas que já estavam em andamento para pro-
mover a sustentabilidade em suas atividades 
diárias. de um lado, houve ações para apri-
morar a ecoeficiência das operações, como o 
consumo de energia e o descarte de resíduos. 
de outro, a evolução dos processos de com-
pras sustentáveis e o desenvolvimento da ca-
deia de fornecimento nas questões estratégicas 
de responsabilidade socioambiental.
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}} iniciativas opeRacionais G4-EN27

eficiência energética G4-Ec7

desde 2014, a caiXa vem adotando iniciativas 
de eficiência energética e de redução no consu-
mo e gastos com energia elétrica. dentre essas 
ações, destaca-se, em 2016, a delimitação dos 
horários de ativação e desligamento dos equi-
pamentos, principalmente do ar-condicionado, e 
do ajuste da temperatura do ambiente, ratificada 
por ata do conselho diretor, o que levou à redu-
ção de 3,2% do consumo de energia (que foi de 
670 gWh) em relação ao inicialmente previsto 
(693 gWh). em termos financeiros, houve uma 
economia de R$ 40,5 milhões entre o valor pre-
visto e o realizado para 2016. esse resultado foi 
potencializado por ações internas de conscienti-
zação no uso de recursos naturais.

a caiXa conta ainda com o apoio de uma 
empresa especializada no monitoramento 
e diagnóstico energético. o contrato prevê 
o acompanhamento das 200 unidades com 
maior consumo de energia elétrica da empresa, 
distribuídos por todos os estados brasileiros, e 
já apresentou resultados importantes, como a 

verificação das demanda e das tarifas dessas 
edificações, análise do perfil de consumo, pro-
posição de ações de eficiência energética, den-
tre outros. nos últimos três anos de contrato, o 
monitoramento já refletiu em uma economia de 
mais de R$ 2 milhões para a caiXa.

com a realização de três licitações para a 
substituição de 212 mil lâmpadas fluorescentes 
por outras com tecnologia tuboled, nas unida-
des do distrito Federal, paraná, Santa catari-
na e Rio grande do Sul, estima-se uma nova 
redução de consumo de energia da ordem de 
10,6 gWh e economia de R$ 6,8 milhões. 

com relação à energia renovável, a usina 
fotovoltaica da agência da caiXa em vazan-
te (mg), composta por 276 painéis solares 
com potência total de 74,5kWp, produziu 
92 mWh em 2016. a meta da caiXa é in-
vestir R$ 100 milhões na instalação de aproxi-
madamente 200 usinas de geração distribuída 
de energia solar em suas agências e prédios 
administrativos. em 2016, 41 unidades foram 
finalizadas e 12 delas estavam conectadas à 
rede da concessionária local.

A CAiXA 
mantém há mais 

de dois anos 
um programa 

para eficiência 
energética, 

que abrange 
diagnóstico, 

investimento em 
modernização 
e projetos de 

redução do 
consumo.
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  mapa da GeRação de eneRGia solaR da caixa 
UNIDADES ONDE OS SISTEMAS FOTOVOLTAIcOS SERãO INSTALADOS

  númeRos do pRojeto

GO
43

SP
42

MG
52

DF
14

PI
12

CE
17

MA
15

195
unidades

19
gWh gerados ao ano, o 
suficiente para abastecer  

10 mil casas por 12 meses

3%
será a redução no 

consumo de energia

13
milhões de 
reais anuais 

economizados

100
milhões de reais de 

investimento

a expectativa é de que todos os sistemas entrem em 
operação até meados de 2017
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selo pRocel/inmetRo 
paRa ubatuba
o projeto da agência da caiXa em 
ubatuba (Sp) recebeu do inmetro o 
Selo procel de economia de energia, 
na categoria ence aaa. além do 
reaproveitamento de água pluvial, 
haverá a instalação de sistema de 
geração de energia fotovoltaica. 
desde 2009, a caiXa exige, no 
mínimo, o ence b para os projetos 
de novas construções, com a 
aplicação de soluções de engenharia 
de alta eficiência em sua envoltória, 
sistemas de climatização e de 
iluminação, com pontuação extra pela 
racionalização do uso de água. o 
processo de contratação de escritórios 
de engenharia está alinhado à política 
de Responsabilidade Socioambiental 
da caiXa e deve priorizar, além dos 
quesitos de sustentabilidade, aqueles 
relacionados à segurança física do 
imóvel e dos usuários, bem como o 
conforto acústico e a qualidade do ar.

redução do consumo de água
as ações para a redução do consumo e do 
desperdício de água tiveram continuidade em 
2016, com a diminuição de 7% no uso do re-
curso em relação ao ano anterior, o que equi-
vale a 132 mil m3 de água. as iniciativas vão 
desde reparos de vazamentos, regulagem de 
registros, instalação de novas válvulas de des-
carga e de redutores de vazão em torneiras até 
a orientação a empresas de limpeza contrata-
das para que utilizem métodos com o menor 
consumo possível de água. nos casos de uso 
compartilhado em condomínios, há interações 
com o síndico ou empresa administradora para 
a adoção de práticas que reduzam o consumo 
geral da edificação. 

materiais de consumo
o programa caiXa digital foi validado após 
a realização de piloto nas agências de brasí-
lia (dF). a partir dos aprendizados obtidos, 
definiu-se a estratégia de expansão simultâ-
nea do modelo para todo o brasil. agora 
denominado conformidade digital centrali-
zada, o programa foi concluído em 2016 e, 
consequentemente, houve o encerramento de 
todas as Representações de Filial Retaguarda 
de agências (ReRet). com ele, a digitaliza-
ção dos documentos originais do cliente eli-
minou a necessidade de cópias físicas, o que 
representa considerável economia no volume 
de papel utilizado.

o contingenciamento de materiais de consumo, 
por sua vez, foi mantido para o ano de 2016. 
os envelopes depositários, um dos três itens 
com maior representatividade nos gastos, será 
objeto de estudos de racionalização no próxi-
mo ano. também está prevista para a próxima 
licitação de prestação de serviços de impressão 
a inclusão de itens em que a empresa contra-
tada deverá, preferencialmente, possuir um 
acordo de neutralização e/ou compensação 
para emissões de gases de efeito estufa, além 
de, obrigatoriamente, responder pela logística 
reversa de equipamentos e insumos (cartuchos, 
tintas, bandejas, entre outros) e fazer a coletiva 
seletiva dos resíduos gerados, como carcaças 
e cilindros.

Controle de resíduos de obras civis
a cartilha de gestão de Resíduos Sólidos em 
obras da caiXa orienta sobre a gestão ade-
quada desses resíduos e é voltada para cons-
trutoras de pequeno, médio e grande porte, e 
profissionais responsáveis pelo processo cons-
trutivo, para o atendimento das legislações 
pertinentes, incluindo a política nacional de 
Resíduos Sólidos (lei 12.305/2010). o geren-
ciamento dos resíduos nos canteiros de obras 
de todos os portes deve começar já na fase do 
projeto e é indispensável para a qualidade da 
gestão ambiental nos centros urbanos. 

Aquisição de mobiliário
todas as aquisições de mobiliário pela cai-
Xa cumprem exigências relacionadas aos 
fornecedores e a matéria-prima utilizada. os 
fabricantes, por exemplo, devem estar inscri-
tos no cadastro técnico Federal de atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de 
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Recursos ambientais, mantido pelo ibama. 
no caso de mesas, armários e gaveteiros, o 
licitante deverá possuir o Rótulo ecológico, 
conforme especificações normativas da abnt. 
todos os produtos ou subprodutos da madeira 
que compõem o mobiliário deverão, obrigato-
riamente, ser oriundos de florestas nativas ou 
plantadas de procedência legal e certificadas 
por seu manejo florestal sustentável.

GhG pRotocol G4-15, G4-EN27

de 2013 a 2015, os inventários 
de emissões de gases de efeito 
estufa (gee) elaborados pela 
caiXa receberam o Selo ouro 
do programa brasileiro gHg 
protocol, pela sua abrangência, 
confiabilidade e por terem passado 
por um processo de verificação 
externa. os dados do inventário de 
2016, bem como as eventuais ações 
de mitigação, estarão disponíveis no 
site www.registropublicodeemissoes.
com.br/ a partir do segundo 
semestre de 2017.

}} piloto no tRanspoRte de valoRes

os critérios de responsabilidade socioambiental 
serão incluídos nas licitações para contratação 
de transporte de numerário e acionamento técni-
co de caixas eletrônicos. inicialmente, está sen-
do realizado um projeto-piloto na região de São 
josé dos campos (Sp). alguns dos requisitos exi-
gidos são a melhoria do controle de emissão 
de gases de efeito estufa, o recolhimento e o 
descarte adequado de materiais potencialmente 
poluidores (pneus usados, óleo lubrificante, en-
tre outros) e a realização de cursos de formação 
e reciclagem de vigilantes, com a realização de 
exames de saúde e aptidão psicológica. 

lixo eletroeletrônico G4-Ec7, G4-Ec8, G4-FS7

em parceria com o instituto gea - Ética e meio 
ambiente, com apoio financeiro do Fundo So-
cioambiental caiXa, o projeto lixo eletrônico e 
Responsabilidade Socioambiental continuou ge-
rando renda para os catadores de cooperativas 
de materiais recicláveis nas cidades de belém, 
belo Horizonte, curitiba, Recife, Fortaleza, Sal-
vador, Rio de janeiro, São paulo, porto alegre, 
goiânia e brasília. a iniciativa engloba a capa-
citação dos cooperados, repasse de informações 
técnicas e o acompanhamento da doação de ma-
teriais que não são mais utilizados pela caiXa até 
sua destinação ambientalmente correta. esses re-
síduos incluem não somente materiais eletroeletrô-
nicos, como também equipamentos de segurança, 
de linha branca e mobiliário. ao todo, a caiXa já 
capacitou 119 cooperativas e doou 18.502 uni-
dades de resíduos, que geraram aproximadamen-
te R$ 158 mil em vendas para os cooperados.

}} FoRnecedoRes G4-12, G4-DMA-FS3, 

Ec9 [IDEc]

em 2016, a caiXa contratou aproximadamen-
te R$ 4 bilhões em aquisições de bens e servi-
ços, por meio de 7.242 contratos firmados com 
2.284 fornecedores (95% deles são pessoas ju-

somente em 
2016, foram 
cerca de r$ 
4 bilhões em 
aquisições de 
bens e serviços 
de fornecedores.

rídicas). deste montante, cerca de R$ 3 bilhões 
foram contratados com a utilização de pregão 
eletrônico.

a seleção de fornecedores da caiXa 
é feita com base na lei geral de licita-
ções nº 8.666/1993, na lei do pregão 
10520/2002 e no decreto 5450/2005, que 
regulamentam as licitações e os contratos feitos 
por empresas públicas. a priorização na esco-
lha dos fornecedores segue as diretrizes da lei 
complementar nº 123/2006, alterada pela lei 
complementar nº 147/2014, que estabelece o 
direito de preferência às microempresas e em-
presas de pequeno porte como forma de estimu-
lar a economia dos municípios.

a decisão quanto à contratação de mão de 
obra local cabe unicamente aos fornecedores 
contratados pela caiXa. pela natureza civil dos 
contratos e por questões legais, não pode haver 
interferência por parte da administração pública 
nas questões trabalhistas das empresas contra-
tadas. doze filiais de logística (belém, belo Ho-
rizonte, brasília, curitiba, Fortaleza, goiânia, 
porto alegre, Recife, Rio de janeiro, Salvador e 
São paulo) fazem a gestão das contratações, de 
forma descentralizada.

a verificação exter-
na do inventário de 
emissões de gases 
efeito estufa (gee) 
da caiXa foi rea-
lizada pelo instituto 
totum.
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os contratos firmados com os fornecedores 
incluem cláusulas relacionadas à ética, à res-
ponsabilidade socioambiental e aos direitos hu-
manos. elas incluem itens como a comprovação 
de pagamentos das obrigações trabalhistas e 
sociais, bem como o recolhimento de impostos 
e taxas, além da obrigação das empresas con-
tratadas de observarem com rigor as premissas 
de comportamento estabelecidas no código de 
conduta do Fornecedor caiXa, elaborado em 
função da lei 12.846/2013 e entregue no ato 
da assinatura do contrato. Ressalta-se ainda que 
os contratos possuem um termo de compromis-
so de combate à corrupção e ao conluio en-
tre licitantes e um termo de Responsabilidade 

paGamento aos FoRnecedoRes em 2016

regiãO vAlOr % vAlOr gilOg

centro-oeste (*) 8.058.311.698,66 55,84% bR e go

norte 216.545.208,32 1,50% be

nordeste 1.153.645.235,37 7,99% Fo, Re e Sa

Sul 1.056.422.145,02 7,32% ct e po

Sudeste 3.945.154.979,39 27,34% bH, bu, Rj e Sp

total 14.430.079.266,76 100,00%  

*na região centro-oeste foram incluídos os pagamentos realizados em Ro e to, devido ao atendimento da Filial de 
logística de goiânia/go, informação não segregada no sistema

Socioambiental, que devem ser assinados pela 
empresa vencedora da licitação.

a caiXa tem o direito de fiscalizar a observân-
cia das disposições contratuais, podendo abrir 
processos administrativos nos casos de denún-
cias de práticas antiéticas, fraude ou corrupção, 
e promover as diligências que julgar necessá-
rias para verificar a aderência da contratada 
à legislação. o fornecedor que descumprir 
quaisquer obrigações contratuais estará sujeito 
a penalidades que variam da advertência, im-
pedimento de participar de licitações ou con-
tratos com a união, até à declaração de inido-
neidade.

}}  compRas sustentáveis

por meio do manual normativo ad020, os 
gestores da caiXa são orientados a estabele-
cer critérios e práticas de sustentabilidade na 
especificação das compras de bens e serviços. 
tais regras se unem ao conjunto de princípios e 
diretrizes previstos na política de compras Sus-
tentáveis e Relacionamento com Fornecedores, 
que busca o envolvimento de todas as áreas 
gestoras na avaliação do impacto socioambien-
tal gerado pelo objeto das contratações. com 
isso, essas áreas devem indicar as formas de 
prevenção e/ou mitigação dos efeitos da con-
tratação ou, ainda, identificar oportunidades 
para agregar critérios socioambientais aos bens 
e serviços, induzindo os fornecedores e, conse-
quentemente, o mercado, a adotá-los, impulsio-
nando um movimento de evolução permanente 
para a excelência na sustentabilidade.

em 2016, em linha com essa estratégia, a cai-
Xa aderiu ao programa cdp Supply chain, com 
o intuito de engajar a cadeia de fornecimento 
nos temas de mudanças climáticas e crise hídri-
ca. a iniciativa ofereceu aos fornecedores ca-
pacitação, diagnóstico de riscos relacionados 
às emissões de gee e à gestão da água, além 
de suporte na elaboração de plano de trabalho. 

para engajá-los, foi fundamental a formação dos 
multiplicadores da política de compras Sustentá-
veis nas questões envolvendo as mudanças cli-
máticas e gestão da água. metade das empresas 
convidadas para o programa responderam ao 
questionário do cdp (carbon disclosure project), 
e essas informações serão utilizadas para mensu-
rar o risco na cadeia de fornecimento. as boas 
práticas dos participantes foram promovidas em 
um evento de reconhecimento, com destaque para 
ibm, bic e a empresa brasileira de correios e telé-

Adesão da 
CAiXA ao 
programa 
Cdp supply 
Chain foi um 
dos destaques 
de 2016, 
engajando a 
cadeia em temas 
de mudanças 
climáticas 
e recursos 
hídricos.
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grafos (ect). esta última também foi selecionada 
para apresentar seu caso de sucesso em um work-
shop realizado pelo cdp no final do ano.

além do cdp Supply chain, houve a manuten-
ção do programa gestão de bens e Serviços, 
com foco na eficiência de gastos. ele abrange 
todos os participantes do processo de compra 
da caiXa, buscando a qualificação das aqui-
sições da empresa, com eliminação de perdas 
e redução do impacto ambiental. em 2016, 
3.972 empregados da caiXa participaram dos 
cursos oferecidos pelo programa. 

}} Redes paRceiRas G4-SO4, G4-FS5

o programa de capacitação continuada da 
Rede parceira da caiXa inclui ações presen-
ciais e à distância, nas quais temas como o 
atendimento ao cliente, direitos do consumidor, 
técnicas de venda e responsabilidade socioam-
biental são abordados. 

na capacitação à distância, a caiXa desenvolveu 
o programa parceiros caiXa ead,  composto por 
33 cursos, incluindo Relação com o consumidor; 
gestão da Qualidade no atendimento; gestão de 
pessoas e gestão de conhecimento de processo. 
disponível desde abril de 2015, a capacitação já 
foi realizada por 10.789 empresários; 5.222 aten-
dentes e 2.228 gestores da Rede parceira.

exclusivamente para os parceiros lotéricos, há 
duas ações presenciais: os programas lapidar 
e o Recepção e captação dos novos lotéri-
cos. ambos abordam disciplinas como Ética na 
gestão do negócio; excelência no atendimen-
to; código de defesa do consumidor; venda 
consultiva e gestão de pessoas. até o final de 
2016, foram capacitadas 7.108 das 13.069 
unidades lotéricas.

os correspondentes caiXa aQui, por sua 
vez, participam de ação presencial focada 
em temas como a leitura de cenários socioe-
conômicos e o planejamento com instrumentos 
de sustentabilidade, incluindo relacionamento 
com o cliente e risco de crédito. dos 11.120 
correspondentes, 8.678 deles participaram 
da capacitação em 2016, o primeiro ano da 
iniciativa. É importante ressaltar que o modelo 
de remuneração dos correspondentes caiXa 
aQui contempla valores progressivos de acor-
do com a produtividade, mas prevê a redu-
ção dos mesmos nos casos de reincidência de 
inconformidades no atendimento ao clientes, 
na qualidade da documentação dos processos 
apresentados à caiXa, na padronização da 
atuação perante ao público ou ainda na sina-
lização visual aos clientes sobre seus direitos 
(como tabela de tarifas, contatos da ouvido-
ria e código de defesa do consumidor), entre 
outras irregularidades.

A instituição busca mobilizar 
seus parceiros de negócios 
em temas-chave do país e 
do planeta, além de verificar 
suas práticas socioambientais 
e de negócios.
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COMUNICAÇÃO ABERTA À SOCIEDADE

Mais uma vez, este relatório apresenta 
o desempenho e os principais projetos 
socioambientais e de negócios do 
Banco durante o ano

a caixa divulga à sociedade brasileira seu 
nono relatório de Sustentabilidade consecutivo. 
Somando a experiência do Banco na divulga-
ção de sua performance financeira e não finan-
ceira – desde a publicação dos antigos Balan-
ços Sociais –, a trajetória destes relatos permite 
a prestação de contas sobre projetos, indicado-
res, desempenho e estratégias adotados pela 
instituição financeira – pela qual passam quase 
100% dos brasileiros.

este relato contém indicadores e informações re-
ferentes ao período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2016, com base na versão G4 das 
diretrizes de relato da Global reporting initiative 
(Gri), opção abrangente. o conteúdo foi verifi-
cado por uma auditoria independente. G4-32

as informações abrangem as agências e unida-
des administrativas caixa no território nacio-
nal, além de dados sobre os impactos externos 
de seus programas sociais e de transferência, 
operados em parceria com o Governo Federal. 
também consta deste relato a síntese das linhas 
de negócios desenvolvidas para os clientes.

os indicadores financeiros se baseiam no rela-
tório de administração caixa e seguem diretri-
zes contábeis brasileiras (Br GaaP). já os não 
financeiros baseiam-se na perspectiva dos prin-
cipais públicos de relacionamento da instituição 
– internos e externos –, a partir de uma consul-
ta direta, executada em 2015, que resultou na 
nova materialidade da organização.

o teste de materialidade realizado abrangeu 
todo o território nacional e se baseou nas di-
retrizes Gri e mas normas de engajamento 
com Stakeholders da aa1000, além de docu-
mentos setoriais e corporativos. Foram enga-

jados 11 grupos de stakeholders pertencentes 
à rede de relações do banco, como emprega-
dos e lideranças, entes setoriais, sindicatos, 
clientes e parceiros de negócios. os públicos 
foram mapeados a partir da experiência acu-
mulada do Banco em suas relações com a 
sociedade brasileira. G4-18, G4-24, G4-25, G4-26

outras fontes importantes de tópicos sociais, 
econômicos e ambientais relevantes no contexto 
da operação da caixa foram estudos da robe-
coSam, SaSB e Gri, além das políticas, normas 
e documentações internas da própria instituição. 
Participaram do teste de materialidade mais de 
3.330 pessoas, somando entrevistas direciona-
das e consulta on-line. na consulta, os públicos 
selecionaram os temas prioritários com base em 
uma lista mapeada pela empresa que levou em 
consideração os temas e documentos mencio-
nados acima, os assuntos pertinentes do setor e 
aqueles aos quais a caixa possui exposição ao 
risco de reputação. G4-18

o cruzamento da percepção dos stakeholders 
e da relevância dos temas para o negócio (em 
aspectos como implicações financeiras, influên-
cia sobre o desempenho de longo prazo, nível 
de risco e impacto sobre a vantagem competi-
tiva da organização) resultou no mapeamento 
de cinco macrotemas materiais: Governança 
e liderança; modelo de negócio e inovação; 
desenvolvimento do capital Humano; capital 
Social; e capital natural. G4-27

esse conjunto de temas se conecta aos aspec-
tos e indicadores Gri selecionados para apre-
sentação neste documento, em base análoga à 
apresentada já no relatório de Sustentabilidade 
anterior – referente ao ano de 2015 e disponí-
vel em www.CAIxA.GOv.BR. 
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Gestão de riscos de continuidade  
de negócios e tecnologia

 Segurança da informação

Marca e reputação

 Adaptação ao contexto externo

 Gestão de risco sistêmico

 Desenvolvimento do capital humano (educação)

 Relações com clientes e consumidores

 Cobertura geográfica e novos mercados

Cultura organizacional

 Inovação e oportunidades

Educação financeira

 Empréstimo responsável e prevenção da dívida

 privacidade do cliente e segurança das informações

Inclusão financeira

fraudes

 Segurança e saúde ocupacional

 finanças sustentáveis

Integração de fatores ambientais, sociais  
e de governança na análise de risco de crédito

 Transparência das informações e orientações  
justas para os clientes

 Medidas de minimização de impacto ambiental

Condições de trabalho
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alta  
administração

conselho, diretoria, 
Superintendências

acionistas caixaPar

Clientes Varejo, corporate, Prefeituras

Comunidades metrópoles, regiões remotas

Fornecedores
Principais (maiores volumes e/
ou mais frequentes), lotéricas 
(amostragem – regiões do país)

Parceiros
Bancos, correspondentes caixa, 
caixa aqui, Banco interamericano 
de desenvolvimento (Bid), lotéricas

Governo  
(federal,  
estadual e 
municipal)

ministérios (Fazenda, meio 
ambiente, Planejamento, orçamento 
e Gestão, integração nacional, 
justiça, desenvolvimento agrário, 
trabalho e emprego, turismo, 
desenvolvimento Social e combate 
à Fome e desenvolvimento industrial 
e comércio exterior), BndeS e 
câmara Federal

órgão regulador Banco central do Brasil

Público interno

Próprios (empregados com e sem 
função gerencial e empregados 
sem função gratificada/cargo em 
comissão), terceiros (prestadores de 
serviço)

Representatividade 
interna

Febraban, aBde, aBdiB, aBeciP, 
aBcS, aBVcaP, acreFi, ceBdS, 
ethos, iBGc, WSBi, the equator 
Principles association, iclc, conar e 
cities alliance

Sindicatos 
Sindicatos dos bancários e demais 
sindicatos com os quais a caixa 
mantém relacionamento

A
Sp

EC
TO

S 
G

RI
 

A
SS

O
C

IA
D

O
S

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

G
RI

 
A

SS
O

C
IA

D
O

S

G
RU

pO

q
U

EM
?

SA
IB

A
 M

A
IS

• Perfil Organizacional
• Perfil do relatório
• Governança
• Ética e Integridade
• Privacidade do Cliente
• Desempenho Econômico
• Impactos Econômicos Indiretos
• Práticas de Compra
• Combate à Corrupção

G4-2, G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, 
G4-8, G4-9, G4-13, G4-14, 
G4-34, G4-42, G4-43, G4-45, 
G4-46, G4-47, G4-56, G4-57, 
G4-58, G4-ec1, G4-ec2, G4-ec7, 
G4-ec9, G4-So3, G4-So4, G4-
So5, G4-Pr8

G4-ec3, G4-la2, G4-la5, G4-
la6, G4-la7, G4-la8, G4-la9, 
G4-la10, G4-la11, G4-la16,  
G4-dma-FS4

G4-24, G4-27, G4-37, G4-dma-FS1, 
G4-dma-FS2, G4-dma-FS3, 
G4-dma-FS4, G4-dma-FS5, G4-FS6, 
G4-FS10, G4-25, G4-26, G4-34, 
G4-47, G4-43, G4-45, G4-FS7, 
G4-FS8, G4-ec7, G4-ec4

G4-dma-FS2, G4-49, G4-50, 
G4-Pr3, G4-Pr4, G4-Pr5, 
G4-dma-FS3, G4-Pr8, G4-ec8

G4-en27, G4-ec2, G4-14,  
G4-42, G4-46, G4-47, 
G4-FS9, G4-FS11

• Emprego
• Saúde e Segurança no Trabalho
•  Treinamento e Educação
• Diversidade e Igualdade de Oportunidades
•  Mecanismos de Queixas e Reclamações 

relacionadas a Práticas trabalhistas
• Carteira de produtos

• Engajamento de Stakeholders  
• Governança
• Carteira de produtos
• Propriedade ativa

• Carteira de produtos
•  Governança
• Rotulagem de Produtos e Serviços
• Impactos Econômicos Indiretos
• Privacidade do Cliente

• Produtos e Serviços
• Emissões
• Perfil Organizacional
• Governança
• Auditoria
• Propriedade ativa
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SUMáRIO DE CONTEúDO DA GRI 

ConteúdoS-PadRão GeRaiS PáGina/ReSPoSta omiSSõeS VeRiFiCação 
exteRna

conteúdoS-Padrão GeraiS

estRatéGia e análise

G4-1 declaração do decisor mais graduado da organização (p. 
ex.: seu diretor-presidente, presidente do conselho de administra-
ção ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilida-
de para a organização e sua estratégia de sustentabilidade

Página 8 Sim, pag 112

G4-2 descrição dos principais impactos, riscos e oportunida-
des: enfocar os principais impactos da organização sobre a 
sustentabilidade e seus efeitos para stakeholders.

  Páginas 8 e 27 Sim, pag 112

peRfil oRGanizacional

G4-3 nome da organização Página 11 Sim, pag 112

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços Página 1, 12 e 20 Sim, pag 112

G4-5 localização da sede da organização Página 11 Sim, pag 112

G4-6 número de países nos quais a organização opera e 
nome dos países nos quais a suas principais operações estão 
localizadas ou que são especificamente relevantes para os 
tópicos de sustentabilidade abordados no relatório

Página 14 Sim, pag 112

G4-7 natureza da propriedade e forma jurídica da organização Página 11 Sim, pag 112

G4-8 mercados em que a organização atua (com discri-
minação geográfica, setores cobertos e tipos de clientes e 
beneficiários)

Páginas 12, 44 e 86 Sim, pag 112

G4-9 Porte da organização Páginas 11, 12 e 52 Sim, pag 112

G4-10 número total de empregados unGc Páginas 31, 121, 124 e 125 Sim, pag 112

G4-11 Percentual do total de empregados cobertos por acor-
dos de negociação coletiva unGc

100% Sim, pag 112

G4-12 descrição da cadeia de fornecedores da organização Página 97 Sim, pag 112

G4-13 mudanças significativas ocorridas no decorrer do 
período coberto pelo relatório em relação ao porte, estru-
tura, participação acionária ou cadeia de fornecedores da 
organização

Página 15 Sim, pag 112

G4-14 Se e como a organização adota a abordagem ou 
princípio da precaução Página 25 Sim, pag 112

G4-15 lista das cartas, princípios ou outras iniciativas desen-
volvidas externamente de caráter econômico, ambiental e 
social que a organização subscreve ou endossa

Páginas 78, 79,  97 e 114 Sim, pag 112

G4-16 lista da participação em associações (p. ex.: associações 
setoriais) e organizações nacionais ou internacionais de defesa Página 114 Sim, pag 112

aspectos mateRiais identificados e limites

G4-17 lista de todas as entidades incluídas nas demonstra-
ções financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da 
organização

Página 14 Sim, pag 112

G4-18 explicação do processo adotado para definir o conteú-
do do relatório e os limites dos aspectos Página 101 Sim, pag 112

G4-19 lista de todos os aspectos materiais identificados no 
processo de definição do conteúdo do relatório Página 102 Sim, pag 112
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ConteúdoS-PadRão GeRaiS PáGina/ReSPoSta omiSSõeS VeRiFiCação 
exteRna

G4-20 Para cada aspecto material, relate o limite do aspecto 
dentro da organização Página 102 Sim, pag 112

G4-21 Para cada aspecto material, relate seu limite fora da 
organização Página 102 Sim, pag 112

G4-22 efeito de quaisquer reformulações de informações 
fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas 
reformulações

não houve. Sim, pag 112

G4-23 alterações significativas em relação a períodos cober-
tos por relatórios anteriores em escopo e limites de aspecto eventuais casos são descritos ao longo do relato. Sim, pag 112

enGajamento de stakeholders

G4-24 lista de grupos de stakeholders engajados pela orga-
nização Página 101 Sim, pag 112

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakehol-
ders para engajamento Página 101 Sim, pag 112

G4-26 abordagem adotada pela organização para envolver 
os stakeholders, inclusive a frequência do seu engajamento 
discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de que 
algum engajamento foi especificamente promovido como 
parte do processo de preparação do relatório

Página 101 Sim, pag 112

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante 
o engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela 
organização para abordar esses tópicos e preocupações, 
inclusive no processo de relatá-las. relate os grupos de 
stakeholders que levantaram cada uma das questões e preo-
cupações mencionadas

Página 101 Sim, pag 112

peRfil do RelatóRio

G4-28 Período coberto pelo relatório (p. ex.: ano fiscal ou 
civil) para as informações apresentadas

1º de janeiro a 31 de dezembro  
de 2016. Sim, pag 112

G4-29 data do relatório anterior mais recente (se houver) novembro de 2016 Sim, pag 112

G4-30 ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc) anual. Sim, pag 112

G4-31 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou 
seu conteúdo gersa03@caixa.gov.br Sim, pag 112

G4-32 opção “de acordo” escolhida pela organização Página 101 Sim, pag 112

G4-33 Política e prática corrente adotadas pela organização 
para submeter o relatório a uma verificação externa

o Relatório de Sustentabilidade da CAIXA tem 
verificação externa, realizada por auditoria inde-

pendente. a área de auditoria interna acompanha 
o processo.

Sim, pag 112

GoVeRnanÇa

G4-34 estrutura de governança da organização, incluindo os 
comitês do mais alto órgão de governança. identifique todos 
os comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho 
na tomada de decisões que possuam impactos econômicos, 
ambientais e sociais

Páginas 19 e 116 Sim, pag 112

G4-35 Processo usado para a delegação de autoridade 
sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais pelo mais 
alto órgão de governança para executivos seniores e outros 
empregados

Páginas 21 e 116 Sim, pag 112

G4-36 Se a organização designou um ou mais cargos e 
funções de nível executivo como responsável pelos tópicos 
econômicos, ambientais e sociais e se esses responsáveis se 
reportam diretamente ao mais alto órgão de governança

Páginas 21 e 22 Sim, pag 112
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ConteúdoS-PadRão GeRaiS PáGina/ReSPoSta omiSSõeS VeRiFiCação 
exteRna

G4-37 Processos de consulta usados entre os stakeholders 
e o mais alto órgão de governança em relação aos tópicos 
econômicos, ambientais e sociais. Se a consulta for delegada 
a outras estruturas, órgãos ou pessoas, indique a quem e 
quaisquer processos existentes de feedback para o mais alto 
órgão de governança

atendendo à resolução 4.433 do BcB, a caixa 
mantém a alta liderança informada sobre problemas 
e deficiências detectados no cumprimento das atri-
buições empresariais, bem como sobre o resultado 
das medidas adotadas para solucioná-los (saiba 

mais em Governança, Gestão e ética).

Sim, pag 112

G4-38 composição do mais alto órgão de governança e dos 
seus comitês Páginas 19 e 116 Sim, pag 112

G4-39 Se presidente do mais alto órgão de governança é 
também um diretor executivo (e, nesse caso, sua função na 
gestão da organização e as razões para esse acúmulo).

Páginas 20 e 116 Sim, pag 112

G4-40 Processos de seleção e nomeação para o mais alto 
órgão de governança e seus comitês, bem como os critérios 
adotados para selecionar e nomear os membros do mais alto 
órgão de governança

Página 22 Sim, pag 112

G4-41 Processos usados pelo mais alto órgão de governança 
para garantir a prevenção e administração de conflitos de 
interesse. relate se conflitos de interesse são revelados aos 
stakeholders

Página 22 Sim, pag 112

G4-42 Papéis desempenhados pelo mais alto órgão de 
governança e pelos executivos seniores no desenvolvimen-
to, aprovação e atualização do propósito, declaração de 
missão, visão e valores e definição de estratégias, políticas 
e metas relacionadas a impactos econômicos, ambientais e 
sociais da organização

Página 22 Sim, pag 112

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

a caixa possui ações para o desenvolvimento dos 
profissionais ocupantes dos cargos de alta gover-
nança e intenciona sistematizar essas ações em 

normativo interno.

Sim, pag 112

G4-44 Processos de avaliação do desempenho do mais alto 
órgão de governança no que diz respeito à governança 
de tópicos econômicos, ambientais e sociais. relate se essa 
avaliação é independente ou não e com que frequência ela é 
realizada. relate se essa avaliação é uma autoavaliação

Página 35 Sim, pag 112

G4-45 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de go-
vernança na identificação e gestão de impactos, riscos e 
oportunidades derivados de questões econômicas, ambientais 
e sociais. mencione o papel desempenhado pelo mais alto 
órgão de governança na implementação de processos de 
due dilligence

Páginas 25 e 27 Sim, pag 112

G4-46 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de gover-
nança na análise da eficácia dos processos de gestão de 
risco da organização para tópicos econômicos, ambientais 
e sociais

Páginas 25 e 27 Sim, pag 112

G4-47 Frequência o mais alto órgão de governança analisa 
impactos, riscos e oportunidades derivados de questões 
econômicas, ambientais e sociais

Páginas 25 e 27 Sim, pag 112

G4-48 órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa 
e aprova formalmente o relatório de sustentabilidade da 
organização e garante que todos os aspectos materiais 
sejam abordados.

além das áreas responsáveis, o texto
é aprovado pelo  comitê de Sustentabilidade e

responsabilidade Socioambiental.
Sim, pag 112

G4-49 Processo adotado para comunicar preocupações 
críticas ao mais alto órgão de governança Página 42 Sim, pag 112
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ConteúdoS-PadRão GeRaiS PáGina/ReSPoSta omiSSõeS VeRiFiCação 
exteRna

G4-50 natureza e número total de preocupações críticas 
comunicadas ao mais alto órgão de governança e o(s) 
mecanismo(s) adotado(s) para abordá-las e resolvê-las

Páginas 25, 27 e 42 Sim, pag 112

G4-51 Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto órgão 
de governança e a executivos seniores Página 35 Sim, pag 112

G4-52 Processo adotado para a determinação da remunera-
ção. relate se consultores de remuneração são envolvidos na 
determinação de remunerações e se eles são independentes 
da administração. relate quaisquer outras relações entre os 
consultores de remuneração e a organização

Páginas 35 e 118 Sim, pag 112

G4-53 como opiniões dos stakeholders são solicitadas e 
levadas em conta em relação à remuneração, incluindo os 
resultados de votações sobre políticas e propostas de remune-
ração, se aplicável

Páginas 35 e 118 Sim, pag 112

G4-54 Proporção entre a remuneração anual total do indiví-
duo mais bem pago da organização em cada país em que a 
organização possua operações significativas e a remunera-
ção média anual total de todos os empregados (excluindo o 
mais bem pago) no mesmo país.

Páginas 35 Sim, pag 112

G4-55 Proporção entre o aumento percentual da remunera-
ção total anual do indivíduo mais bem pago da organização 
em cada país em que possua operações significativas e o au-
mento percentual médio da remuneração anual total de todos 
os empregados (excluindo o mais bem pago) no mesmo país

o reajuste salarial ocorreu de forma linear, cujo 
percentual foi de 8% (oito por cento) para todos os 

empregados.
Sim, pag 112

ética e inteGRidade

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comporta-
mento da organização, como códigos de conduta e de ética Páginas 11, 23 e 24 Sim, pag 112

G4-57 mecanismos internos e externos adotados pela 
organização para solicitar orientações sobre comportamentos 
éticos e em conformidade com a legislação, como canais de 
relacionamento (p. ex.: ouvidoria)

Páginas 42 e 43 Sim, pag 112

G4-58 mecanismos internos e externos adotados pela 
organização para comunicar preocupações em torno de 
comportamentos não éticos ou incompatíveis com a legisla-
ção e questões relacionadas à integridade organizacional, 
como encaminhamento de preocupações pelas vias hierár-
quicas, mecanismos para denúncias de irregularidades ou 
canais de denúncias

Páginas 42, 43, 68 e 69 Sim, pag 112
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aSPeCto deSCRição PáGina/ReSPoSta omiSSão
VeRiFiCação 
exteRna

conteúdoS-Padrão eSPecÍFicoS

cateGoRia econômica

desempenho eco-
nômico unGc

G4-DMA Forma de gestão
Páginas 36, 52, 79, 

84, 85 e 86
Sim, pag 112

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído Página 52 Sim, pag 112

G4-EC2 implicações financeiras e outros riscos e 
oportunidades para as atividades da organização 
em decorrência de mudanças climáticas

Páginas 79, 84, 85 e 86 Sim, pag 112

G4-EC3 cobertura das obrigações previstas no plano 
de pensão de benefício da organização 

Página 36 Sim, pag 112

G4-EC4 assistência financeira recebida do governo 
não foi recebida ajuda financeira 

do governo.
não.

impactos econômi-
cos indiretos

G4-DMA Forma de gestão
Páginas 59, 62, 69, 71, 85,  90, 

94,  97, 127 e 128
Sim, pag 112

G4-EC7 desenvolvimento e impacto de investimentos 
em infraestrutura e serviços oferecidos 

os valores reportados para empre-
endimentos atendidos e famílias 
beneficiadas não incluem o diSt 

- Barco marajó.
Páginas 59, 69, 90, 94, 97, 127 

e 128

Sim, pag 112

G4-EC8 impactos econômicos indiretos significativos, 
inclusive a extensão dos impactos

Páginas 59, 62, 69, 71, 85,  90,  
97, 127 e 128

Sim, pag 112

Práticas de com-
pras

G4-DMA Forma de gestão Página 98 Sim, pag 112

G4-EC9 Proporção de gastos com fornecedores 
locais em unidades operacionais importantes 

todas as unidades da rede são con-
sideradas unidades operacionais 
importantes. Para a caixa, forne-
cedores locais são os fornecedores 

que atendem no Brasil.

Sim, pag 112

cateGoRia ambiental unGc

Produtos e serviços G4-DMA Forma de gestão Páginas 79, 85, 94 e 97 Sim, pag 112

G4-EN27 
extensão da mitigação de impactos ambientais de 
produtos e serviços

Páginas 79, 85 , 94 e 97 Sim, pag 112

G4-EN28 Percentual de produtos e suas embalagens 
recuperados em relação ao total de produtos vendi-
dos, discriminado por categoria de produtos

não se aplica às operações 
caixa. iniciativas ligadas 
à eficiência ambiental de 
produtos e serviços estão 
descritas no indicador 

G4-EN27 e na forma de 
gestão correspondente.

Sim, pag 112

cateGoRia social – pRáticas tRabalHistas e tRabalHo decente unGc

emprego G4-DMA Forma de gestão Páginas 32, 35, 120 e 121 Sim, pag 112

G4-LA1 número total e taxas de novas contratações 
de empregados e rotatividade de empregados por 
faixa etária, gênero e região

Páginas 32 e 120 Sim, pag 112
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aSPeCto deSCRição PáGina/ReSPoSta omiSSão
VeRiFiCação 
exteRna

G4-LA2 Benefícios concedidos a empregados de 
tempo integral que não são oferecidos a empregados 
temporários ou em regime de meio período, discri-
minados por unidades operacionais importantes da 
organização 

Página 35 Sim, pag 112

G4-LA3 taxas de retorno ao trabalho e retenção após 
uma licença maternidade/paternidade, discriminadas 
por gênero 

Página 121 Sim, pag 112

Saúde e segurança 
no trabalho

G4-DMA Forma de gestão Página 38, 39 e 122 Sim, pag 112

G4-LA5 Percentual da força de trabalho representada 
em comitês formais de saúde e segurança, compostos 
por empregados de diferentes níveis hierárquicos, 
que ajudam a monitorar e orientar programas de 
saúde e segurança no trabalho 

Página 38 Sim, pag 112

G4-LA6 tipos e taxas de lesões, doenças ocupacio-
nais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos 
relacionados ao trabalho, discriminados por região 
e gênero 

Página 122
não reportado o  
número do óbitos

Sim, pag 112

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

Página 38 Sim, pag 112

G4-LA8 tópicos relativos à saúde e segurança cober-
tos por acordos formais com sindicatos 

Página 38 e 39 Sim, pag 112

treinamento e 
educação

G4-DMA Forma de gestão Páginas, 33, 34, 36 e  123 Sim, pag 112

G4-LA9 número médio de horas de treinamento 
por ano por empregado, discriminado por gênero e 
categoria funcional 

Páginas 34 e 123 Sim, pag 112

G4-LA10 Programas de gestão de competências 
e aprendizagem contínua que contribuem para a 
continuidade da empregabilidade dos empregados em 
período de preparação para a aposentadoria 

Página 36 Sim, pag 112

G4-LA11 Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de desen-
volvimento de carreira, discriminado por gênero e 
categoria funcional 

Página 33 Sim, pag 112

diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

G4-DMA Forma de gestão Páginas 36 e 124 Sim, pag 112

G4-LA12 composição dos grupos responsáveis 
pela governança e discriminação de empregados 
por categoria funcional, de acordo com gênero, 
faixa etária, minorias e outros indicadores de 
diversidade

Páginas 36 e 124 Sim, pag 112

mecanismos de 
queixas e recla-
mações relacio-
nadas a práticas 
trabalhistas

G4-DMA Forma de gestão — Sim, pag 112

G4-LA16 número de queixas e reclamações relacio-
nadas a práticas trabalhistas registradas, processa-
das e solucionadas por meio de mecanismo formal

a informação é considera-
da sigilosa pela caixa e, 
por isso, não será repor-

tada.

não.

cateGoRia social – sociedade 

combate à cor-
rupção unGc

G4-DMA Forma de gestão Páginas 25, 26, 27 e 119 Sim, pag 112

G4-SO3 número total e percentual de operações 
submetidas a avaliações de riscos relacionados à 
corrupção e os riscos significativos identificados 

Páginas 25, 26, 27 e 119 Sim, pag 112
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aSPeCto deSCRição PáGina/ReSPoSta omiSSão
VeRiFiCação 
exteRna

G4-SO4 comunicação e treinamento em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção  

Páginas 25, 26 e 27 Sim, pag 112

G4-SO5 casos confirmados de corrupção e medidas 
tomadas 

Páginas 25 e 27 Sim, pag 112

cateGoRia social – Responsabilidade pelo pRoduto 

rotulagem de pro-
dutos e serviços

G4-DMA Forma de gestão Páginas 43 e 46 Sim, pag 112

G4-pR3 tipo de informações sobre produtos e servi-
ços exigidas pelos procedimentos da organização 
referentes a informações e rotulagem de produtos 
e serviços e percentual de categorias significativas 
sujeitas a essas exigências 

Página 43 Sim, pag 112

G4-pR4 número total de casos de não conformidade 
com regulamentos e códigos voluntários relativos 
a informações e rotulagem de produtos e serviços, 
discriminados por tipo de resultados 

em razão da natureza das opera-
ções, produtos e serviços prestados 

pela caixa, não há registro de 
violações a rótulos ou de incon-
formidade com regulamentos e 

códigos voluntários.

não.

G4-pR5 resultados de pesquisas de satisfação do 
cliente 

Página 46 Sim, pag 112

Privacidade do 
cliente

G4-DMA Forma de gestão — Sim, pag 112

G4-pR8 número total de queixas comprovadas 
relativas à violação de privacidade e perda de dados 
de clientes 

Página 47

o dado quantitativo é de 
caráter sigiloso e estratégi-

co, por isso não é reportado 
pela caixa neste relátorio.

não.

cateGoRia setoRial – suplemento setoRial financeiRo 

carteira de 
produtos

G4-DMA fS1 Políticas com componentes socioambien-
tais específicos aplicadas às linhas de negócios

Páginas 22, 78 e79 Sim, pag 112

G4-DMA fS2 Procedimentos para avaliação e 
triagem de riscos socioambientais nas linhas de 
negócios

Página 79 Sim, pag 112

G4-DMA fS3 Processos para o monitoramento da 
implantação por parte do cliente do cumprimento 
de exigências ambientais e sociais incluídas em 
contratos ou transações

Páginas 79 e 97 Sim, pag 112

G4-DMA fS4 Processo(s) para melhorar a compe-
tência do pessoal na implantação das políticas e 
procedimentos ambientais e sociais aplicados nas 
linhas de negócios

Páginas 77 Sim, pag 112

G4-DMA fS5 interações com clientes/empresas 
controladas/parceiros de negócios referentes a riscos 
e oportunidades socioambientais

Página 81 Sim, pag 112

G4-fS6 Percentual do portfólio por linhas de negócio 
por regiões específicas, tamanho e setor

Páginas 12 e 44
as linhas de serviços adotadas pela 
caixa no âmbito deste indicador 

no Brasil são: Pessoa Física, Pessoa 
jurídica, Governo e não segmenta-
dos. já no cenário internacional são 

as operações internacionais.

Sim, pag 112

G4-fS7 Valor monetário dos produtos e serviços cria-
dos para proporcionar um benefício social específico 
para cada linha de negócios, dividido por finalidade

Páginas 59, 60, 85, 87, 90, 97 Sim, pag 112
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aSPeCto deSCRição PáGina/ReSPoSta omiSSão
VeRiFiCação 
exteRna

G4-fS8 Valor monetário dos produtos e serviços 
criados para proporcionar um benefício ambiental 
específico para cada linha de negócios, dividido por 
finalidade

Páginas 69, 71, 85 e 87 Sim, pag 112

auditoria G4-DMA Forma de gestão Páginas 79 Sim, pag 112

G4-fS9 abrangência e frequência das auditorias 
para avaliar a implementação de políticas am-
bientais e sociais, e procedimentos de avaliação 
de riscos 

Páginas 79 Sim, pag 112

Propriedade ativa G4-DMA Forma de gestão Página 79 Sim, pag 112

G4-fS10 Percentual e número de empresas na 
carteira da instituição com as quais a organização 
interagiu em questões ambientais ou sociais

Página 79. com relação às 
interações junto às companhias 

investidas em 2016, houve: (i) dois 
engajamentos por meio da equipe 
de Pesquisa e cenários da Gerên-
cia nacional de risco de ativos 
de terceiros Gerat/Viter, a fim 
de obter mais informações com 

relação aos indicadores de eSG/
aSG das companhias. isso repre-
senta aproximadamente 25% das 
empresas que são cobertas pela 

equipe de Pesquisa e cenários da 
Gn de risco de ativos de terceiros 

Gerat/Viter.

Sim, pag 112

G4-fS11 Percentual de ativos sujeitos a triagem 
ambiental ou social (positiva e negativa)

Página 79. no caso da área de 
Gestão de Fundos estruturados da 
Viter, a própria equipe técnica 

é a responsável pelos acom-
panhamentos dos indicadores 

socioambientais, quando cabíveis. 
tais indicadores são estruturados 
durante a constituição dos investi-
mentos integralizados e são veri-
ficados pelos agentes envolvidos 
na gestão dos ativos, conforme a 

legislação pertinente.
Sobre o modelo de triagem, os 

ativos sob gestão estão sujeitos a 
uma triagem ambiental e/ou social 

positiva, formato que não é, em 
qualquer caso, especificado nas 
leis que regulamentam a constitui-
ção dos investimentos sob gestão.
em relação ao total de recursos 

geridos pela área de fundos estru-
turados, o percentual é de 89% 

de ativos sujeitos a alguma forma 
positiva de triagem ambiental ou 

social. em relação ao total de 
recursos de terceiros geridos pela 
caixa, o percentual é de aproxi-

madamente 9,5%.

Sim, pag 112
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}} intRoduÇão

Fomos contratados pela administração da cai-
xa econômica Federal - caixa (“caixa” ou 
“instituição”) para apresentar nosso relatório 
de asseguração limitada sobre os indicadores 
contidos no relatório anual de Sustentabilida-
de, com base nas diretrizes do Global repor-
ting iniciative (“Gri”), versão G4, relativos ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015 
(“relatório”).

}} Responsabilidades da 
administRaÇão da caixa 

a administração da caixa é responsável pela 
elaboração e apresentação de forma adequa-
da das informações constantes no relatório de 
acordo com critérios, premissas e metodologias 
Gri (opção de reporte “abrangente”) e pelos 
controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração dessas 
informações livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro.

}} Responsabilidade dos auditoRes 
independentes 

nossa responsabilidade é expressar conclusão 
sobre as informações constantes no relatório, 
com base no trabalho de asseguração limitada 
conduzido de acordo com o comunicado técni-
co do ibracon (ct) № 07/2012, aprovado pelo 
conselho Federal de contabilidade e elaborado 
tomando por base a nBc to 3000 (trabalhos 

de asseguração diferente de auditoria e revi-
são), emitida pelo conselho Federal de conta-
bilidade – cFc, que é equivalente à norma in-
ternacional iSae 3000, emitida pela Federação 
internacional de contadores, aplicáveis às infor-
mações 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 seguran-
ça limitada de que os indicadores constantes no 
relatório, estão livres de distorções relevantes.

um trabalho de asseguração limitada conduzido 
de acordo com a nBc to 3000 (iSae 3000) 
consiste principalmente de indagações à adminis-
tração e outros profissionais da caixa que foram 
envolvidos na elaboração das informações cons-
tantes do relatório através da aplicação de pro-
cedimentos analíticos para obter evidências que 
nos possibilite concluir na forma de asseguração 
limitada sobre os indicadores do relatório. um 
trabalho de asseguração limitada requer, tam-
bém, a execução de procedimentos adicionais, 
quando o auditor independente toma conheci-
mento de assuntos que o leve a acreditar que 
as informações constantes do relatório podem 
apresentar distorções relevantes.

os procedimentos selecionados basearam-se 
na nossa compreensão dos aspectos relativos 
à compilação e apresentação das informações 
constantes no relatório de acordo com critérios, 
premissas e metodologias próprias da caixa. 
os procedimentos compreenderam:

Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Inde-
pendentes do Relatório Anual de Sustentabilidade da 
Caixa Econômica Federal, com base nas diretrizes 
GRI, versão G4 e opção de reporte “Abrangente”.

aos 
administradores 

e acionista da 
Caixa econômica 
Federal – Caixa

aGuaRdando caRta final



113

RelatóRio e mateRialidade
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2016

(a) o planejamento dos trabalhos, considerando 
a relevância, o volume de informações quantitati-
vas e qualitativas e os controles internos que ser-
viram de base para a elaboração das informa-
ções constantes do relatório; (b) o entendimento 
da metodologia de cálculos e dos procedimentos 
para a preparação e compilação do relatório 
através de entrevistas com os gestores responsá-
veis pela elaboração das informações;

(c) aplicação de procedimentos analíticos e ve-
rificação amostral de determinadas evidências 
que suportam os dados utilizados para a elabo-
ração do relatório;

(d) confronto dos dados de natureza financeira 
com as demonstrações financeiras e/ou regis-
tros contábeis. 

os trabalhos de asseguração limitada compreen-
deram, também, a aderência às diretrizes da es-
trutura de elaboração dos indicadores da Gri 
- G4, aplicável na elaboração das informações 
constantes no relatório.

entendemos que as evidências obtidas em nosso 
trabalho foram suficientes e apropriadas para 
fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

}} alcance e limitaÇões

os procedimentos aplicados em um trabalho de 
asseguração limitada são substancialmente menos 
extensos do que aqueles aplicados em um traba-
lho de asseguração que tem por objetivo emitir 
uma opinião sobre as informações constantes no 
relatório. consequentemente, não nos possibilitam 
obter segurança de que tomamos conhecimento 
de todos os assuntos que seriam identificados 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. dessa forma, não expressamos uma 

opinião sobre essas informações. adicionalmente, 
os controles internos da caixa não fizeram parte 
de nosso escopo de asseguração limitada. 

os dados não financeiros estão sujeitos a mais 
limitações inerentes do que os dados financeiros, 
dada à natureza e a diversidade dos métodos uti-
lizados para determinar, calcular ou estimar esses 
dados. interpretações qualitativas de materialida-
de, relevância e precisão dos dados estão sujeitos 
a pressupostos individuais e a julgamentos. adi-
cionalmente, não realizamos qualquer trabalho 
em dados informados para os períodos anteriores, 
nem em relação a projeções futuras e metas.

os indicadores G4-ec4, G4-Pr4, G4-Pr8 e 
G4-la16 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, descri-
tos neste relatório, nada chegou ao nosso conheci-
mento que nos leve a acreditar que os indicadores 
Gri constantes no relatório anual de Sustentabili-
dade da caixa, relativo ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2015, não tenham sido elabo-
radas, em todos os aspectos relevantes, de acor-
do com critérios, premissas e metodologias para 
elaboração dos indicadores da Global reporting 
initiative - G4 (opção de reporte “abrangente”).

São Paulo, 09 de novembro de 2016.

ernSt & YounG 
auditores independentes S.S
crc - 2SP 015.199/o-6

Flávio Serpejante Peppe
contador crc-1SP 172167/o-6
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ANExO
Relação de cartas e compromissos externos dos quais 
a CAIXA é signatária G4-15, G4-16

Pacto Global – PnUd
é uma iniciativa desenvolvida pela organização 
das nações unidas (onu), com o objetivo de 
mobilizar a comunidade empresarial internacio-
nal para a promoção de valores fundamentais 
nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio 
ambiente, sustentabilidade e mercados inclusivos.

World Water Council/Conselho mundial da 
água/WWC-
o conselho mundial da água é uma rede de 
competências distribuídas em todo o mundo. 
trabalhar para o futuro da água não se resume 
a ser um substituto para as capacidades des-
ta rede. Pelo contrário, pretende ampliar suas 
ações e fazer a maioria deles para criar novas 
sinergias e propor soluções inovadoras.

entidade com sede em marselha, França, e cuja 
missão é promover a conscientização, reforçar 
o empenho e empreender ações de cunho po-
lítico sobre questões críticas da oferta e uso da 
água em todos os níveis, incluindo o mais alto 
nível de tomada de decisão política.

etHoS
o instituto ethos de empresas e responsabilida-
de Social é uma oSciP (organização da So-
ciedade civil de interesse Público) cuja missão 
é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas 
a gerir seus negócios de forma socialmente res-
ponsável, tornando-as parceiras na construção 
de uma sociedade justa e sustentável. 

declaração do Capital natural
em 2012, por ocasião da conferência rio+20, 
a caixa assinou a declaração capital natural 
(natural capital declaration – ncd), que é a 
maior coalizão de empresas e organizações fo-
cadas na integração do capital natural no setor 
financeiro em todo mundo que, atualmente, tem 
a iFc – international Finance corporation presi-
dindo o seu comitê Gestor.

Princípios do equador
conjunto de procedimentos adotados por institui-
ções financeiras na gestão de questões socioam-
bientais associadas às operações de financiamen-

tos de projetos. a caixa aderiu ao programa em 
agosto de 2009. (res. cd 4073/2009) a caixa 
assumiu o compromisso de executar o Plano de 
ação, conforme anexo i da referida resolução.

Climate action
trabalha em uma parceria única, contratual com 
o Programa das nações unidas para o ambiente 
(uneP) - órgão mais importante do mundo em ma-
téria de proteção ambiental e administração. 

ação climática estabelece e cria parcerias en-
tre empresas, governos e organismos públicos 
para acelerar o desenvolvimento internacional 
sustentável e promover a “economia verde”. 

CeBdS
é uma associação civil sem fins lucrativos que 
promove o desenvolvimento sustentável, nas 
empresas que atuam no Brasil, por meio da 
articulação junto aos governos e a sociedade 
civil além de divulgar os conceitos e práticas 
mais atuais do tema.

Pacto nacional pela erradicação 
do trabalho escravo
Promove a atuação em prol da prevenção e da 
erradicação do trabalho escravo e/ou análogos 
à escravidão, em âmbito nacional e internacional.

empresa Pró-Ética
Programa do ministério da transparência, Fis-
calização e controladoria Geral da união que 
fomenta a adoção voluntária de medidas de in-
tegridade pelas empresas, comprometidas com 
a prevenção e o combate à corrupção e outros 
tipos de fraudes.

Princípios para o investimento Responsável  - PRi
uma iniciativa do Secretariado-Geral das 
nações unidas implementado pela iniciati-
va Financeira do Programa das nações uni-
das para o meio ambiente – unep Fi e pelo 
Pacto Global – Global compact.
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}} outRas RelaÇões setoRiais

Para contribuir em discussões setoriais, relacio-
nar-se com seus públicos de interesse e forta-
lecer sua atuação como empresa promotora e 
agente de políticas públicas federais, a caixa 
participa de uma série de associações, grupos, 
fóruns e organizações. São elas: 

 § associação Brasileira de anunciantes (aBa)  
 § associação Brasileira de educação a distância 
(abed)  

 § associação Brasileira de educação corporati-
va (abec)  

 § associação Brasileira de empresas de cartões 
de crédito (abecs)  

 § associação Brasileira de engenharia Sanitária 
e ambiental (abes)  

 § associação Brasileira de entidades de crédito 
imobiliário e Poupança (abecip) 

 § associação Brasileira de entidades dos merca-
dos Financeiro e de capitais (anbima)  

 § associação Brasileira de infraestrutura e indús-
tria de Base (abdib)  

 § associação Brasileira de instituições Financei-
ras de desenvolvimento (aBde) 

 § associação Brasileira de marketing direto 
(abemd)  

 § associação Brasileira de marketing e negó-
cios (aBmn)  

 § associação Brasileira de normas técnicas 
(aBnt)  

 § associação Brasileira de Private equity e Ventu-
re capital (aBVcaP)  

 § associação Brasileira de recursos Humanos 
(aBrH)  

 § associação Brasileira de telesserviços (aBt)  
 § associação central nipo-brasileira (acnB)  
 § asociación latinoamericana de instituciones 
Financieras para el desarrollo (alide) 

 § associação nacional das instituições de crédi-
to, Financiamento e investimento (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 Brasileiro para o desen-
volvimento Sustentável (cebds)

 § conselho nacional de autorregulamentação 
Publicitária (conar)

 § corporación iberoamericana de loterias y 
apuestas de estado (cibelae)  

 § declaração capital natural (natural capital 
declaration– ncd)

 § Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
 § Fundação centro de estudos do comércio exte-
rior (Funcex)

 § institute of internacional center for local credit 
(iclc)

 § instituto Brasileiro de Governança corporativa 
(iBGc)

 § instituto ethos de empresas e responsabilidade 
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 (unia-
pravi) 

 § World lotery association (Wla)
 § World Savings Banks institute (WSBi).
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atRiBUição ComPoSição

conselho de 
administração

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

- 4 (quatro) conselheiros indicados pelo 
ministro de estado da Fazenda;
- Presidente da ceF;
- 1 (um) conselheiro indicado pelo ministro 
de estado do Planejamento, orçamento e 
Gestão;
- 1 (um) conselheiro representante dos 
empregados.

conselho diretor órgão colegiado responsável pela gestão e representação da 
ceF. 

- o conselho diretor é composto pelo 
Presidente da ceF, que o presidirá, e por 
até dez vice-presidentes, a serem nomeados 
e demitidos ad nutum pelo Presidente da 
república, por indicação do ministro de 
estado da Fazenda, ouvido o conselho de 
administração.

conselho de Gestão de 
ativos de terceiros

órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e 
representação da ceF quanto à gestão de ativos de terceiros

- Presidente da caixa;
- Vice-Presidente designado para 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 
ceF quanto à administração ou operacionalização das loterias 
federais e dos fundos instituídos pelo Governo federal, incluído 
o FGtS.

- Presidente da caixa;
- Vice-Presidente designado para a 
administração ou operacionalização das 
loterias federais e dos fundos instituídos pelo 
Governo Federal, incluindo o FGtS;
- Vice-Presidente designado para a função de 
controle e riscos;
- Vice-Presidente designado para a gestão do 
atendimento, distribuição e negócios.

a GoVeRnanÇa da caixa   G4-34, G4-35, G4-37, G4-38, G4-39

GoVeRnanÇa e lideRanÇa
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conselho Fiscal

Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento 
dos seus deveres legais e estatutários; opinar sobre a prestação 
de contas anual da caixa e dos fundos e programas por ela 
operados ou administrados; analisar, ao menos trimestralmente, 
os balancetes e demais demonstrativos contábeis da ceF e dos 
fundos e programas por ela operados ou administrados; examinar 
as demonstrações financeiras semestrais e anuais da caixa e as 
de encerramento do exercício social dos fundos e programas por 
ela operados ou administrados, manifestando sua opinião, inclusive 
sobre a situação econômico-financeira da empresa; manifestar-se 
sobre alienação ou oneração, exceto penhora em ações judiciais, 
de bens imóveis de uso próprio; denunciar aos órgãos de 
administração os erros, as fraudes ou outras irregularidades que 
tiver conhecimento e sugerir-lhes as providências cabíveis;
opinar sobre as propostas:
a)  orçamentárias da ceF e dos fundos e programas por ela 

operados ou administrados;
b)  de destinação do resultado líquido;
c)  de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio;
d)  de modificação de capital;
e)  de constituição de fundos, reservas e provisões;
f)  de absorção de eventuais prejuízos com as reservas de lucros; e
g)  de planos de investimento ou orçamento de capital.
avaliar os relatórios semestrais relacionados com os sistemas de 
controles internos da ceF; apreciar os resultados dos trabalhos 
produzidos pelas auditorias externa, interna e integrada, 
relacionados com a avaliação dos processos de gestão de crédito, 
de análise de mercado e de deferimento de operações da ceF e 
respectivos fundos e programas por ela operados ou administrados; 
exercer as demais atribuições atinentes ao seu poder de 
fiscalização, consoante a legislação vigente.

5 (cinco) membros efetivos e respectivos 
suplentes, escolhidos e designados pelo 
ministro de estado da Fazenda.

comitê delegado de 
negócios, ativos e 
Passivos

debater as estratégias de negócios, ativos e passivos, 
previamente à aprovação pelo conselho diretor, e deliberar sobre 
questões relacionadas ao negócio dos segmentos corporativo, 
Governo, Habitação, negócios emergentes e Varejo, incluindo 
empresas que atuam no segmento de saneamento, infraestrutura, 
construção civil e de negócios emergentes, serviços e negócios 
de forma integrada aos objetivos estratégicos do Governo, nas 
instâncias federal, estadual e municipal, inclusive pessoa jurídica 
pública, e questões relativas à gestão de ativos e passivos da 
caixa, inclusive margens  e taxas, garantindo criação de valor 
e o retorno desejado pelo órgão controlador, respeitados os 
limites de exposição a risco, nos limites de suas atribuições e 
competências delegadas, estabelecidas em seu regimento interno.

i. Presidente da caixa
ii. Vice-Presidência Finanças e controladoria
iii.  Vice-Presidência clientes, negócios e 

transformação digital
iV. Vice-Presidência corporativo.
V. Vice-Presidência Produtos de Varejo
Vi. Vice-Presidência Habitação
Vii. Vice-Presidência Governo
Viii. Vice-Presidência de riscos

comitê delegado de 
crédito e negócios

deliberar sobre operações de crédito, negócios e renegociação 
dentro de sua alçada e garantir sua integração com as demais 
Vice-Presidências nos limites de suas atribuições e competências 
delegadas, estabelecidas em seu regimento interno.

i. Vice-Presidência Finanças e controladoria
ii. Vice-Presidência corporativo
iii. Vice-Presidência Habitação
iV. Vice-Presidência Governo
V. Vice-Presidência Produtos de Varejo
Vi.  Vice-Presidência clientes, negócios e 

transformação digital
Vii. Vice-Presidência de riscos

comitê delegado de 
risco e de capital

deliberar sobre a gestão e controle dos riscos e do capital do 
conglomerado financeiro caixa e garantir seu alinhamento 
com as demais Vice-Presidências, nos limites de suas atribuições 
e competências delegadas, estabelecidas em seu regimento 
interno.

i. Presidente da caixa
ii. Vice-Presidência riscos
iii. Vice-Presidência Finanças e controladoria
iV.  Vice-Presidência tecnologia da 

informação
V. Vice-Presidência logística e operações
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comitê delegado de 
Pessoas e atendimento

deliberar sobre assuntos relacionados à gestão de pessoas, 
bem como sobre questões relacionadas ao atendimento e 
satisfação dos clientes da caixa e garantir seu alinhamento 
com as demais Vice-Presidências, nos limites de suas atribuições 
e competências delegadas, estabelecidas em seu regimento 
interno.

i. Presidente da caixa
ii. Vice-Presidência Gestão de Pessoas
iii.  Vice-Presidência clientes, negócios e 

transformação digital
iV. Vice-Presidência logística e operações
V. Vice-Presidência corporativo
Vi. Vice-Presidência Produtos de Varejo
Vii. Vice-Presidência Habitação
Viii. Vice-Presidência Governo
ix.  Vice-Presidência tecnologia da 

informação

comitê delegado de 
tecnologia e eficiência

estabelecer a governança corporativa de tecnologia da 
informação da caixa, debater a estratégia de tecnologia da 
informação, previamente à aprovação pelo conselho diretor, 
bem como deliberar e coordenar as iniciativas de melhoria 
de eficiência e as ações de integração das Vice-Presidências 
de operações corporativas e de tecnologia da informação 
com a estratégia e os negócios da caixa, nos limites de suas 
atribuições e competências delegadas, estabelecidas em seu 
regimento interno.

i. Presidente da caixa
ii. Vice-Presidência operações corporativas
iii.  Vice-Presidência Finanças e controladoria
iV. Vice-Presidência Gestão de Pessoas
V. Vice-Presidência tecnologia da informação
Vi.  Vice-Presidência clientes, negócios e 

transformação digital
Vii. Vice-Presidência de riscos

comitê de auditoria

regulamentado pelo conselho monetário nacional, tem por 
finalidade acompanhar e fortalecer as atividades de auditorias 
interna e externa e de controles internos e externos, em 
consonância com a legislação vigente. 

3 membros titulares e 1 suplente, 
escolhidos e nomeados pelo conselho de 
administração, sem mandato fixo.

comitê de remuneração 
GRI G4-52, G4-53

órgão de caráter deliberativo e de assessoramento ao conselho 
de administração, com a finalidade de elaborar, propor e 
supervisionar a implementação e operacionalização da política 
de remuneração dos administradores da caixa.

integrado por 3 membros titulares e 1 
suplente.
os membros titulares, neles incluído o 
Presidente do comitê, e o suplente serão 
escolhidos e nomeados pelo conselho de 
administração, observadas as condições 
estabelecidas no estatuto 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.

até 5 membros indicados pela Presidência 
da caixa, conforme estatuto.

comitê de compras e 
contratações da matriz

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 direto.

até 5 membros indicados pela Presidência 
da caixa, conforme estatuto.

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.

5 membros indicados pela presidência, 
conforme estatuto.

comissão de ética 
GRI G4-57

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

3 membros titulares e 3 suplentes, escolhidos 
entre os empregados do quadro permanente, 
e designados pelo Presidente da caixa, 
sendo um deles indicado como Presidente.
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tRabalHos Realizados pela auditoRia da caixa (audit) em 2016   G4-SO3

tipo

unidades 
contempladas  
poR tRabalHos  

de auditoRia inteRna

total
poRcentaGem de 

unidades aValiadas

agências e Postos de atendimento 959 4.249 23%

Gerências de Filial 116 228 51%

Superintendências regionais 83 106 78%

Gerências nacionais 65 143 45%

Superintendências nacionais 45 63 71%

Vice-Presidências e Presidência 13 13 100%
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Quem faz a caixa

total de empReGados admitidos em 2016, discRiminado poR GêneRo, faixa etáRia e ReGião   G4-LA1

admitidoS em 2016 Por Faixa etária

aBaixo de 30 anoS de 30 a 50 anoS acima de 50 anoS total

ReGião mulHeR Homem mulHeR Homem mulHeR Homem mulHeR Homem subtotal

centro-oeste 1 2 2 7 0 0 3 9 12

norte 2 5 4 2 0 0 6 7 13

Sul 0 1 0 4 0 0 0 5 5

Sudeste 61 42 107 66 4 5 172 113 285

nordeste 11 13 12 18 0 1 23 32 55

total

75 63 125 97 4 6 204 166 -

138 222 10 370

37,30% 60,00% 2,70% 100,00%

Fonte: Base Gener – extração do SiSrH em 31.12.2016

taxa de desliGamento em 2016, discRiminada poR GêneRo, faixa etáRia e ReGião   G4-LA1

taxa de deSliGamento - 2016

aBaixo de 30 anoS de 30 a 50 anoS acima de 50 anoS total

ReGião mulHeR Homem mulHeR Homem mulHeR Homem mulHeR Homem subtotal

centro-oeste 1,38% 2,30% 0,67% 0,72% 12,48% 7,08% 2,82% 2,48% 2,63%

norte 0,86% 2,20% 0,61% 1,19% 7,22% 6,37% 1,71% 2,36% 2,09%

Sul 1,30% 2,18% 1,26% 0,83% 11,17% 6,44% 3,49% 2,80% 3,11%

Sudeste 1,88% 1,77% 1,01% 1,07% 10,43% 8,19% 3,16% 3,16% 3,16%

nordeste 0,79% 1,35% 0,53% 0,95% 12,52% 7,43% 3,48% 2,94% 3,15%

total
1,45% 1,88% 0,91% 0,96% 11,09% 7,47% 3,16% 2,91% -

1,70% 0,94% 8,86% 3,02%

Fonte: Base Gener – extração do SiSrH em 31.12.2016
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licenÇas adoÇão, mateRnidade e pateRnidade concedidas em 2016   G4-LA3

tiPo de 
licença 

QuAnTIDADE DE 
EMPREGADOS* QuE 

Gozaram a licença em 
2016

QuAnTIDADE DE 
EMPREGADOS QuE 

Gozaram a licença 
e retornaram ao 
traBalHo em 2016

QuAnTIDADE DE 
EMPREGADOS QuE 

Gozaram a licença em 
2015 e Permaneceram 
no traBalHo 12 meSeS 

aPóS o término da 
licença

taxa de retenção***

  mulHeR Homem mulHeR Homem mulHeR Homem mulHeR Homem

maternidade 1.902 0 1.897 0 1.798 0 98,41% -

adoção 19 4 15 3 16 3 88,89% 100,00%

Paternidade 
(**) 0 1.878 - 1.878 1 2.276 100,00% 98,96%

Fonte: SiSrH – ref. 31.12.2016.
 * computados empregados com vínculo.
** em 2016, o gozo da licença era não continuo – a caixa proporcionou ao empregado o usufruto dos 10 dias úteis de forma não consecutiva até 180 
dias do nascimento.

*** os desligamentos no período não são vinculados ao gozo da licença. na caixa, o usufruto de licenças para o exercício da maternidade e Paterni-
dade não se vincula aos desligamentos – pois a rescisão contratual involuntária na caixa é passível somente para processos administrativos (justa causa), 
não aprovação do estágio probatório, decisão judicial ou falecimento. as demais motivações envolvem ato voluntário do empregado, ou seja, o mesmo 
deve requerer o desligamento.

alterada a metodologia para apuração dos empregados que usufruíram da licença paternidade em 2016, considerando a partir do 10º dia da licença, 
uma vez que o empregado tem 180 dias para usufruir dos 10 dias de licença, permitindo que a licença continue no ano seguinte ao fato gerador.

total de empReGados, discRiminado poR caRReiRa, GêneRo e ReGião   G4-10

adminiStratiVa ProFiSSional carreira em extinção total

mulHeR Homem total mulHeR Homem total mulHeR Homem total mulHeR Homem total

centro-
oeste 6.635 8.054 14.689 207 416 623 4 4 8 6.846 8.474 15.320

norte 1.583 2.204 3.787 57 127 184 2 4 6 1.642 2.335 3.977

Sul 7.272 8.757 16.029 155 449 604 0 4 4 7.427 9.210 16.637

Sudeste 20.156 21.346 41.502 410 786 1.196 7 58 65 20.573 22.190 42.763

nordeste 6.199 9.360 15.559 174 511 685 2 35 37 6.375 9.906 16.281

total
41.845 49.721 - 1.003 2.289 - 15 105 - 42.863 52.115 -

91.566 3.292 120 94.978

Fonte: Base Gener – extração do SiSrH em 31.12.2016.
carreiras: administrativa – cargo efetivo técnico Bancário novo (tBn).
Profissional – composta pelos cargos efetivos: advogados, engenheiros, arquitetos, médicos, Psicólogos e dentistas.
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lts

emPReGadoS diaS PeRdidoS emPR. Com ltS total de 
emPReGadoS

diaS de ContRato 
de tRaBalHo

taxa de 
aBSenteíSmo PoR 

ltS

Homens 371.551 21.921 52.115 18.989.444 1,96

mulheres 416.209 24.611 42.863 15.606.905 2,67

total caixa 787.760 46.532 94.978 34.596.349 2,28

Fonte: SiSrH – ref. 31.12.2016.
observação: o indicador não é gerado por região geográfica, pois a lotação administrativa do empregado é variável durante o exercício e, em situações 
de afastamentos extensos, a lotação é alterada para uma unidade de Gestão de Pessoas – a qual é responsável pelo acompanhamento e reintegração do 
empregado.

licenÇas poR acidente de tRabalHo (lat) e poR tRatamento de saúde (lts) em 2016   G4-LA6

lat doença ProFiSSional ACIDENTE TIpICO ACIDENTE DE pERCURSO
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Homens 18.989.444 52.115 43.145 236 0,227% 1.927 31 0,010% 4.606 53 0,024%

mulheres 15.606.905 42.863 47.063 267 0,302% 3.099 55 0,020% 3.209 72 0,021%

total 
caixa 34.596.349 94.978 90.208 503 0,261% 5.026 86 0,015% 7.815 125 0,023%

Fonte: SiSrH – ref. 31.12.2016.
* acidentes de trabalho típico: são aqueles sofridos pelo empregado no local e no horário do trabalho em consequência 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 imprudência, 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.

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.

doenças do trabalho/profissionais: são aquelas produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo ministério do trabalho e da Previdência Social.
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HoRas de tReinamento em 2016 (poR GêneRo)   G4-LA9

HoraS emPreGadoS treinadoS 
atiVoS em 31/12/2016

emPreGadoS atiVoS em 
31/12/2016

média de HoraS P/ 
total de emPr. atiVoS

CateGoRia 
FUnCional Fem. maSC. Fem. maSC. Fem. maSC. Fem. maSC.

chefia de 
unidade 74.903,20 175.318,33 1.177 2.953 1.211 3.056 61,85 57,37

dirigente* 8,00 415,00 1 13 3 34 2,67 12,21

Gerencial - 
demais FG 490.827,15 621.355,24 7.937 9.863 8.053 10.029 60,95 61,96

não gerencial 943.357,43 972.474,59 18.546 19.611 19.061 20.442 49,49 47,57

operacional** 689.044,00 764.375,60 12.816 15.259 13.703 16.839 50,28 45,39

Profissional*** 40.375,40 87.564,00 752 1.534 832 1.715 48,53 51,06

Subtotal 2.238.515,18 2.621.502,76 41.229 49.233 42.863 52.115 52,22 50,30

total 4.860.017,94 90.462 94.978 51,17

Fonte: Sistema de Gestão de treinamento - Posição dez/2016 (Gedec)
(*) empregados com vínculo empregatício em cargo de dirigente.
(**) empregados que não exercem função gratificada das carreiras administrativa e Serviços Gerais.
(***) empregados que não exercem função gratificada da carreira Profissional.

HoRas de tReinamento em 2016   G4-LA9

HoraS de treinamento total

CateGoRia FUnCional HoRaS
emPReGadoS 

tReinadoS atiVoS em 
31/12/2016

emPReGadoS atiVoS 
em 31/12/2016

mÉdia de HoRaS 
total de emPR. atiVoS

chefia de unidade 250.221,53 4.130 4.267 58,64

dirigente* 423,00 14 37 11,43

Gerencial - demais FG 1.112.182,39 17.800 18.082 61,51

não Gerencial 1.915.832,02 38.157 39.503 48,50

operacional** 1.453.419,60 28.075 30.542 47,59

Profissional*** 127.939,40 2.286 2.547 50,23

totais 4.860.017,94 90.462 94.978 51,17

Fonte: Sistema de Gestão de treinamento - Posição dez/2016(Gedec)
(*) empregados com vínculo empregatício em cargo de dirigente.
(**) empregados que não exercem função gratificada das carreiras administrativa e Serviços Gerais.
(***) empregados que não exercem função gratificada da carreira Profissional.
obs.: os dados de participação dos empregados nas ações educacionais foram extraídos do sistema de gestão de treinamentos, consideradas apenas as 
ações educacionais promovidas pela universidade caixa e pelas unidades da caixa de forma descentralizada, mas custeadas pela universidade para 
capacitação e treinamento. Foram excluídas as modalidades de educação formal como graduação, pós graduação, mestrado e doutorado, mesmo com 
custeio caixa.
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peRfil de diVeRsidade no QuadRo de empReGados poR GêneRo, faixa etáRia e ReGião G4-10

aBaixo de 30 anoS de 30 a 50 anoS acima de 50 anoS total
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centro-oeste 724 998 1.722 4.920 5.385 10.305 1.202 2.091 3.293 6.846 8.474 15.320

norte 232 364 596 1.147 1.516 2.663 263 455 718 1.642 2.335 3.977

Sul 694 917 1.611 5.068 5.280 10.348 1.665 3.013 4.678 7.427 9.210 16.637

Sudeste 1.705 1.977 3.682 14.312 13.898 28.210 4.556 6.315 10.871 20.573 22.190 42.763

nordeste 636 1.182 1.818 4.182 5.763 9.945 1.557 2.961 4.518 6.375 9.906 16.281

total
3.991 5.438 9.429 29.629 31.842 61.471 9.243 14.835 24.078 42.863 52.115 -

9,93% 64,72% 25,35% 94.978

Fonte: Base Gener – extração do SiSrH em 31.12.2016.

total de empReGados atiVos, discRiminado poR níVel funcional e escolaRidade G4-LA12

diriGente cHeFia de unidade Gerencial - demaiS FG

eSColaRidade mUlHeR Homem total mUlHeR Homem total mUlHeR Homem total

alfabetizado sem cursos 
regulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primeiro grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segundo grau ou técnico 0 0 0 4 35 39 606 1.193 1.799

Superior 0 6 6 515 1.390 1.905 4.068 4.968 9.036

aperfeiçoamento / 
especialização / 
Pós-graduação

3 25 28 659 1.535 2.194 3.258 3.673 6.931

mestrado 0 3 3 27 91 118 112 190 302

doutorado/Pós- 
-doutorado/Phd 0 0 0 6 5 11 9 5 14

total
3 34 - 1.211 3.056 - 8.053 10.029 -

37 4.267 18.082
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empReGados poR níVel de escolaRidade G4-10

não Gerencial oPeracional ProFiSSional total

eSColaRidade mUlHeR Homem total mUlHeR Homem total mUlHeR Homem total mUlHeR Homem total

alfabetizado sem 
cursos regulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primeiro grau 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Segundo grau ou 
técnico 2.339 4.603 6.942 3.472 5.700 9.172 38 105 143 6.459 11.636 18.095

Superior 8.874 9.579 18.453 7.122 7.893 15.015 314 712 1.026 20.893 24.548 45.441

aperfeiçoamento/
especialização /
Pós-graduação

7.583 6.007 13.590 2.966 3.050 6.016 381 746 1.127 14.850 15.036 29.886

mestrado 250 236 486 134 175 309 89 140 229 612 835 1.447

doutorado/Pós- 
-doutorado/Phd 15 17 32 9 19 28 10 12 22 49 58 107

total

19.061 20.442 - 13.703 16.839 - 832 1.715 - 42.863 52.115 -

39.503 30.542 2.547 94.978

Fonte: Sistema de Gestão de Treinamento - Posição Dez/2016 (GEDEC / GEnER)  Formação do Quadro de Empregados – Dez/2016
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opeRaÇões inteRnacionais poR seGmento e ReGião (2014/2015/2016)

acc/ace*  - mPe (2014) acc/ace*  - mPe (2015) acc/ace*  - mPe (2016)

ReGião total ValoR (R$ milHõeS total ValoR (R$ milHõeS total ValoR (R$ milHõeS

centro-oeste 1 1 - - - -

nordeste 14 4 14 5 5 3

norte 13 16 14 18 7 2

Sudeste 239 84 217 74 156 48

Sul 88 24 137 42 89 24

total 355 129 382 139 257 77

*  acc: adiantamento sobre contrato de câmbio; ace: adiantamento sobre cambiais entregues.  
mPe - micro e Pequenas empresas

opeRaÇões inteRnacionais poR seGmento e ReGião (2014/2015/2016)

acc/ace*  - mGe (2014) acc/ace*  - mGe (2015) acc/ace*  - mGe (2016)

ReGião total ValoR (R$ milHõeS total ValoR (R$ milHõeS total ValoR (R$ milHõeS

centro-oeste 21 55 26 64 20 62

nordeste 38 38 47 67 79 100

norte 10 23 32 52 62 48

Sudeste 197 1.609 362 3.955 510 6.202

Sul 190 319 279 569 362 670

total 456 2.044 745 4.707 1.033 7.081

*  acc: adiantamento sobre contrato de câmbio; ace: adiantamento sobre cambiais entregues.  
mGe - média e Grandes empresas

opeRaÇões inteRnacionais poR seGmento e ReGião (2016)

mGe mPe

ReGião total PeRCentUal total PeRCentUal

centro-oeste 20 2% – –

nordeste 79 6% 5 0%

norte 62 5% 7 1%

Sudeste 510 40% 156 12%

Sul 362 28% 89 7%

total 1.033 80% 257 20%

desempenHo econômico-financeiRo
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loteRias caixa – Repasses em 2016*  G4-EC7, G4-EC8

  deStinação total

esporte

ministério do esporte r$ 489.502

clubes de Futebol r$ 72.563

comitê olímpico Brasileiro - coB r$ 208.004

comitê Paralímpico Brasileiro - cPB r$ 122.184

confederação Brasileira de clubes - cBc r$ 58.011

  subtotal espoRtes R$ 950.264

educação
Fundo de investimento do estudante Superior - FieS r$ 905.630

Prêmios prescritos repassados ao FieS r$ 320.425

  subtotal educaÇão R$ 1.226.055

cultura Fundo nacional da cultura - Fnc r$ 359.949

Segurança Fundo Penitenciário nacional-FunPen r$ 385.672

Seguridade Seguridade Social r$ 2.159.460

outros Saúde e testes especiais (aPae, cruz Vermelha) r$ 8.997

  subtotal R$ 2.914.078

  imposto de renda sobre Prêmios Pagos r$ 1.076.809

  total de Repasses R$ 6.167.206

* dados em r$/1.000,00. Fontes: SiSFin

paGamentos de benefícios sociais  G4-EC8

BolSa Verde cHaPéu de PalHa Garantia SaFra

ano Qtd. FamíliaS ValoR PaGo (R$) Qtd. FamíliaS ValoR PaGo (R$) Qtd FamíliaS ValoR PaGo (R$)

2014 248.783 75.431.400,00 151.080 41.298.786,97 5.885.586 1.012.104.795,00

2015 285.014 85.820.700,00 188.531 38.983.645,05 3.383.807 621.012.265,00

2016 227.234 68.991.600,00 171.442 39.135.460,37 3.498.299 625.104.580,00

mais Que um banco
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desempenHo do pRoGRama minHa casa minHa Vida 2009-2016 
(até 31/12/2016)   G4-EC7, G4-EC8

Faixa/ano  UH  UH entReGUe  ValoR ContRatado 

Faixa 1 143.894 142.838 6.012.590.214,45

Faixa 2 98.593 91.362 6.516.460.208,29

Faixa 3 43.818 22.889 3.025.943.090,68

2009 total 286.305 257.089 15.554.993.513,42

Faixa 1 275.075 248.750 11.128.057.422,57

Faixa 2 274.770 248.162 19.382.499.257,04

Faixa 3 100.458 56.636 7.834.768.901,39 

2010 total 650.303 553.548 38.345.325.581,00 

Faixa 1 98.641 92.706 4.785.294.689,14 

Faixa 2 325.007 266.774 21.639.747.308,29 

Faixa 3 72.658 45.318 5.092.044.185,07 

2011 total 496.306 404.798 31.517.086.182,50 

Faixa 1 306.381 243.615 15.954.294.625,40 

Faixa 2 297.703 265.535 22.602.763.062,12 

Faixa 3 55.225 36.527 3.814.415.128,46 

2012 total 659.309 545.677 42.371.472.815,98 

Faixa 1 388.277 210.248 22.296.997.456,47 

Faixa 2 263.973 235.445 23.275.711.328,26 

Faixa 3 37.464 27.412 3.102.009.734,35 

2013 total 689.714 473.105 48.674.718.519,08 

Faixa 1 138.543 50.839 6.947.108.141,85 

Faixa 2 208.624 214.420 24.623.247.900,51 

Faixa 3 33.541 22.020 3.394.735.352,70 

2014 total 380.708 287.279 34.965.091.395,06 

Faixa 1 16.011 2.668 554.239.941,89 

Faixa 2 291.161 224.818 34.061.137.586,72 

Faixa 3 39.856 22.309 5.114.511.364,99 

2015 total 347.028 249.795 39.729.888.893,60 

Faixa 1 36.858 250.524 1.409.830.484,73

Faixa 2 252.534 352.480 31.018.547.380,82 

Faixa 3 67.601 85.986 9.121.496.811,30 

2016 total 356.993 688.990 41.549.874.676,84

total GeRal caixa 3.906.709 3.109.396 297.856.742.300,63

Faixa 1: compõe-se de famílias com renda mensal bruta de até r$ 1.800,00.
Faixa 1,5: para as famílias com renda mensal bruta de até r$ 2.600,00. 
Faixa 2: para as famílias com renda mensal bruta acima r$ 2.600,00 até r$ 4.000,00. 
Faixa 3: relativo as famílias com renda mensal bruta acima de r$ 4.000,01 até r$ 9.000,00. 
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opeRaÇões contRatadas sob os pRincípios do eQuadoR   G4-fS2

SetoR nº PRojetoS 
ContRatadoS inVeStimento total PaRtiCiPação da Caixa

Saneamento 2 r$ 406.747.044,69 r$ 313.668.960,12

infraestrutura 2 r$ 5.901.033.983,00 r$ 1.287.288.000,00

energia 3 r$ 433.599.701,66 r$ 51.192.000,00

total 7 R$ 6.741.380.729,35 R$ 1.652.148.960,12

 

CateGoRização Pe nº PRojetoS 
ContRatadoS inVeStimento total PaRtiCiPação da Caixa

a (alto risco) 0 r$ 0,00 r$ 0,00 -

B (médio risco) 6 r$ 6.596.650.583,66 r$ 1.521.891.829,00 -

c (baixo risco) 1 r$ 144.730.145,69 r$ 130.257.131,12 -

total 7 R$ 6.741.380.729,35 R$ 1.652.148.960,12

cuRsos sobRe sustentabilidade e Rsa na uniVeRsidade caixa

CURSo nº de emPReGadoS PeRCentUal de 
emPReGadoS

educação Financeira - Gestão de Finanças Pessoais 1.261 1,33

introdução à responsabilidade Socioambiental no Sistema Financeiro 4.615 4,86

liBraS - língua Brasileira de Sinais - módulo i 525 0,55

liBraS 2012 - língua Brasileira de Sinais - módulo ii 503 0,53

libras Virtual - modulo Virtual Básico 1.131 1,19

liderança e resultados Sustentáveis 677 0,71

roda de dialogo: cartilha diversidade caixa 720 0,76

Fonte: Portal da universidade caixa dados de 2016

a Vida pede mais sustentabilidade
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consultoria Gri, coordenação
editorial e design
Report Sustentabilidade

revisão
Kátia Shimabukuro

Fotografia
acervo Caixa
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infográficos
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Família tipográfica
Futura Std

}} infoRmaÇões coRpoRatiVas

Presidente da república Federativa do Brasil
michel temer

ministro da Fazenda
Henrique meirelles

Presidente da caixa
Gilberto occhi

endeReÇo da sede da caixa
SBS, Quadra 4, Lote 3/4 
ceP 70092-900 – Brasília (dF)

caixa.gov.br
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