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PRSA
Ao longo deste relatório, referenciamos os 
pilares da nossa Política de Responsabilidade 
Socioambiental. Confira os ícones:

ODS
Também fazemos menção aos Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável no relato. Acompanhe as ações da Caixa que se alinham 
aos ODS e suas metas por meio de indicações ao longo do documento.

GESTÃO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS

GESTÃO DE PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS  
E DA CADEIA DE FORNECIMENTO

GOVERNANÇA

RELACIONAMENTO E ENGAJAMENTO  
COM PARTES INTERESSADAS

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DIVULGAÇÃO E REPORTE 
DE INFORMAÇÕES
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A Caixa apresenta à sociedade brasileira a edição 
2017 de seu Relatório de Sustentabilidade. Este do-
cumento sintetiza projetos, indicadores, resultados e 
estratégias da Instituição para o ano, novamente com 
base nas diretrizes de relato da Global Reporting Ini-
tiative (GRI), marcando a transição para a nova versão 
da metodologia, a Standards.

Tópicos econômico-financeiros, socioambientais e de 
governança são apresentados de acordo com sua re-
levância, considerando os temas materiais da Caixa 
mapeados em consulta aos seus públicos de relacio-
namento. 

Entre eles estão a contribuição social do Banco, par-
ceiro do Governo Federal na execução de programas 
sociais; a gestão de riscos, entre os quais o socioam-
biental; as ações de engajamento de empregados e 
relacionamento com clientes; e o fomento a projetos 
em áreas como cultura, esporte e desenvolvimento de 
comunidades.

Boa leitura.

INTRODUÇÃO
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O ANO EM 
destaque

R$ 12,5 bi 
lucro líquido contábil  
em 2017, 202,6% acima do  
ano anterior

4 milhões 
de clientes conquistados

62,78% 
dos empregados  
submetidos à avaliação  
de desempenho no Ciclo 2017

2,25% 
índice de inadimplência  
da Caixa em 2017 – melhor patamar 
do Banco em cinco anos

6,36% 
de redução do indicador de 
absenteísmo

+ de 2 mil 
participações na verificação 
de conhecimento do Código  
de Ética Caixa

+ de 4,3 mi 
de horas em capacitações

+ de 15,4 mil 
empregados e dirigentes  
capacitados na verificação  
de conhecimento do Código  
de Conduta

R$ 2,2 trilhões 
em ativos administrados (+1,9%  
em relação a 2016)

R$ 6,1 bilhões 
em operações de crédito rural

R$ 13,88 bilhões 
em arrecadação nas Loterias  
Caixa (+8,14%)

NEGÓCIOS

INTEGRIDADE CORPORATIVA

DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONFIANÇA DOS CLIENTES
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1,7 milhão 
de toneladas de CO2e já emitidas  
dos projetos

161 
milhões 
de benefícios sociais ligados aos 
programas de transferência de renda

R$ 54,18 bi 
em pagamentos de benefícios  
ao trabalhador

R$ 82 mi 
em patrocínios culturais, com

BENEFÍCIOS SOCIAIS  
E TRABALHISTAS

CULTURA E ESPORTE

SUSTENTABILIDADE COMO 
NEGÓCIO

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO  
E SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO (DIST)

18 projetos  
em 91 empreendimentos Minha 
Casa Minha Vida executados ou em 
execução

MINHA CASA MINHA VIDA

482.844  
unidades habitacionais contratadas em 2017

R$ 63 bilhões  
em contratações

18,1 mil  
unidades habitacionais entregues  
no Programa Nacional de Habitação Rural

950  
iniciativas e impacto em  
+ de 8,1 milhões de pessoas

R$ 244,192 mi  
alocados no fomento ao esporte

4 emissões 
certificadas até 2017

14 acordos 
de cooperação já assinados  
e outros 31 projetos aguardando 
assinatura

R$ 9.050.141,75 
em comprometimento do Fundo 
Socioambiental Caixa (FSA Caixa), 
contemplando

Programa de Atividades de 
Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) Resíduos Sólidos 
Urbanos (POA Caixa):

ECOEFICIÊNCIA

109  
unidades da Caixa conectadas à 
rede da concessionária gerando energia 
elétrica, por meio da instalação de 
usinas fotovoltaicas
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Em 157 anos de história, a Caixa se orgulha de 
estar presente no cotidiano do povo brasileiro. 
Com uma história e um modelo de operação que 
se confundem com a agenda social do País, a 
Caixa é uma instituição que atua em todo o terri-
tório nacional, com 55 mil pontos de atendimen-
to, e reconhecida por seu compromisso com o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

Em 2017, em sintonia com a gradativa recupera-
ção da economia do País, a Caixa fechou o ano 
com lucro recorde de R$ 12,5 bilhões, 202,6% 
superior ao registrado em 2016. O lucro líquido 
recorrente totalizou R$ 8,6 bilhões, alta de 106,9% 
em 12 meses, constituindo o maior resultado da 
história da Caixa.

Esse resultado advém de medidas de gestão, 
controle e aprimoramento do nosso modelo de 
governança. Entre elas, estão a revisão da es-
tratégia e a atualização da Missão e Valores da 
Empresa, em um processo colaborativo, com a 
participação de 25 mil empregados. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 102-14

No último ano, a Instituição se manteve forte, 
sólida e com expressiva liderança em segmentos 
como habitação de interesse social, concessão 
de crédito a setores-chave da economia, fomento 
ao empreendedorismo, geração de emprego e 
renda, operação de fundos e programas sociais 
voltados para os trabalhadores, patrocínio à cul-
tura e ao esporte. 

Reforçando aspectos fundamentais da cultura 
da Organização, ao mesmo tempo em que se 
posiciona como instituição inovadora, a Caixa 
está focada em investir em negócios digitais, 
melhorar processos, mitigar riscos e alocar ade-
quadamente o capital, sempre centrada na sa-
tisfação de clientes e usuários. 

Do ponto de vista da operação, o ano exi-
giu da Caixa desempenho excepcional. Além 
da ampliação da base em mais de 4 milhões 
de clientes, totalizando cerca de 88 milhões 
de correntistas e poupadores, a maior ope-
ração de nossa história foi executada com o 
pagamento de valores referentes às contas 
inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), beneficiando 30 milhões de 
trabalhadores com mais de R$ 40 bilhões em 
recursos. Pela primeira vez, metade do lucro 
alcançado pelo FGTS em 2016 foi creditado 
nas contas dos trabalhadores. Foi distribuído 
o total de R$ 7,3 bilhões.

Revisão  
da missão e 
dos valores 
da Caixa foi 
executada 
de forma 
colaborativa

Em 2017, nossos  
esforços se concentraram 
em manter a Instituição 
forte, sólida e presente em 
segmentos essenciais para  
a economia do País.
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Diversas ações administrativas foram imple-
mentadas, desde a melhor realocação de pes-
soas, passando por automação de processos, 
ao Programa de Desligamento dos Emprega-
dos, que foram adotadas em sintonia com a 
melhor gestão dos recursos. Como reflexo, 
nosso índice de eficiência operacional alcan-
çou o patamar de 49%, melhora de 2,3% em 
relação ao registrado em 2016. 

No campo das políticas governamentais, foram 
destinados R$ 29 bilhões para combater a po-
breza e melhorar a distribuição de renda do 
País, com destaque para o Bolsa Família – pro-
grama operado pela Caixa cujo impacto vai 
desde melhorias da escolaridade de crianças à 
erradicação da fome. 

Outro programa de referência é o Minha 
Casa Minha Vida, que em oito anos entregou 
mais de 3,6 milhões de moradias em todo o 
País. Em 2017, foram mais de 482 mil unida-
des habitacionais contratadas e quase 250 
mil entregues. O valor de contratações alcan-
çou a marca de R$ 63 bilhões, confirmando 
nossa liderança como instituição responsável 
pelo financiamento voltado à habitação de in-
teresse social – uma política de sucesso, res-
ponsável pela redução do déficit habitacional 
do País e pelo acesso à moradia digna da 
cidade ao campo.

Com relação ao Fundo Socioambiental Caixa, 
foram mais de R$ 37,8 milhões aprovados para 
investimento em projetos sobre temas como pro-
teção ambiental, inclusão socioeconômica e 
desenvolvimento dos territórios.

Já as Loterias Caixa tiveram arrecadação 
8,14% acima do ano anterior, com R$ 13,88 
bilhões, e parte deste valor foi direcionado a 
programas sociais do governo federal. 

A Caixa acredita na cultura, na arte e no esporte 
como ferramentas de inclusão social e reforço do 

A Caixa foi, é e 
continuará sendo 
uma instituição 
financeira essencial 
à vida de cada 
brasileiro.

orgulho de ser brasileiro: somente em patrocínios 
esportivos, em 2017, foram investidos mais de  
R$ 244 milhões em projetos e categorias que vão 
do paratletismo e do futebol à ginástica olímpica.

Fazemos tudo isso cientes de que cada empre-
gado é um agente de transformação da Caixa. 
Consolidamos a política de seleção interna e 
sucessão e ampliamos os programas de bem-
-estar e desenvolvimento. Um exemplo disso é a 
marca de 4,3 milhões de horas de treinamento, 
abordando temas como gestão de riscos, aten-
dimento, liderança e inovação.

Destaco, ainda, que a Caixa está comprometi-
da em disseminar a cultura de sustentabilidade 
em todos os níveis e processos da organização, 
o que inclui a análise criteriosa das operações 
de concessão de crédito a clientes e projetos. 

Os planos, medidas, políticas, estratégias e re-
sultados em cada um desses eixos temáticos são 
apresentados ao longo das páginas deste Relató-
rio de Sustentabilidade – um documento essencial 
para mostrarmos à sociedade brasileira como a 
Caixa foi, é e continuará sendo uma instituição 
financeira essencial à vida de cada brasileiro.

Nelson Antônio de Souza 
Presidente da Caixa
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A  
Caixa

NESTE CAPÍTULO

PRESENÇA E RELEVÂNCIA

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

8 9

CONEXÃO COM A PRSA
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SOMOS UMA INSTITUIÇÃO  
CENTENÁRIA, 100% PÚBLICA, 
que figura entre os 
maiores bancos  
do País.
Fundada em 1861 com o propósito de estimu-
lar o hábito da poupança entre os brasileiros, 
a Caixa é uma empresa vinculada ao Ministé-
rio da Fazenda, com sede e foro em Brasília 
(DF), presente na vida de praticamente todos 
os brasileiros.

Com mais de 57 mil pontos de atendimentos 
e mais de 70 milhões de correntistas e poupa-
dores, o Banco não se restringe à oferta de 
serviços bancários; é também responsável pela 
operação de diversos benefícios e programas 
sociais do Governo Federal – tais como Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Se-
guro-desemprego, Bolsa Família e Programa Mi-
nha Casa Minha Vida. Oferece, ainda, crédito 
para empreendedores e organizações e é um 
dos maiores incentivadores da cultura, da arte 
e do esporte no Brasil. 102-2, 102-3, 102-5, 102-6

O slogan “Mais que um Banco”, incorporado 
à identidade da Caixa, traduz sua missão de 
ser agente de desenvolvimento socioeconômi-
co e inclusão no País. Prova disso é a manu-
tenção de três agências-barco – responsáveis 
por atender populações ribeirinhas – e oito 
caminhões-agência e de ações como o Fundo 
Socioambiental Caixa (FSA Caixa), o Programa 
Melhores Práticas em Gestão Local e as linhas 
de crédito destinadas a microempreendedores 
e populações rurais.

Líder em crédito habitacional e com posição 
relevante no setor de infraestrutura, a Caixa se 
manteve orientada a trabalhar pela superação 
do cenário macroeconômico adverso do País. 

Como principal agente operador dos progra-
mas sociais do Governo Federal, a CAIXA con-
tribui ativamente para a erradicação da pobre-
za e para a melhoria da distribuição de renda 
da população brasileira. Em 2017, a CAIXA in-
jetou na economia, por meio do pagamento de 
parcelas de benefícios sociais, R$ 28,7 bilhões 
de reais. Pelo Programa Bolsa Família, foram 
pagos 153,8 milhões de benefícios totalizando 
R$ 27,8 bilhões no ano de 2017; o programa 
é fundamental para a redução da taxa de mor-
talidade infantil e da evasão escolar.

Em relação aos programas voltados ao traba-
lhador, a Instituição foi responsável por realizar 
292,3 milhões de pagamentos de benefícios, 
que totalizaram R$ 313,7 bilhões no perío-
do. Entre eles, o Seguro-desemprego, Abono 
Salarial e PIS corresponderam a R$ 52,0 bi-
lhões. As aposentadorias e pensões aos be-
neficiários do INSS totalizaram 71,7 milhões 
de pagamentos, somando R$ 94,7 bilhões 
no ano. A arrecadação do FGTS atingiu R$ 
123,5 bilhões em 2017, e os saques, incluindo 
o pagamento das contas inativas, totalizaram 
R$ 166,9 bilhões.

Presença 
nacional 
garante 
cumprimento 
da missão 
social do 
Banco
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MISSÃO 102-16
Promover o desenvolvimento 
sustentável do Brasil, gerando valor 
aos clientes e à sociedade como 
instituição financeira pública e 
agente de políticas de Estado

VALORES

• Trabalhamos pela satisfação dos 
nossos clientes

• Trabalhamos para elevar a 
riqueza e o bem-estar da 
sociedade brasileira

• Sentimos orgulho e paixão pelo 
nosso trabalho

• Agimos sempre pautados  
pela ética

• Acreditamos que a liderança se 
faz pelo exemplo

• Somos inovadores no que 
fazemos

• Respeitamos todas as ideias, 
opções e diferenças

• Somos responsáveis pelo 
desempenho eficiente e 
sustentável

• Promovemos a meritocracia e o 
desenvolvimento profissional

• Juntos podemos mais

PRESENÇA E RELEVÂNCIA 102-4, 102-6, 102-7

A Caixa faz parte das rotinas de trabalhadores 
e cidadãos de todas as regiões do País, com 
uma ampla rede de atendimento que abrange 
agências, unidades lotéricas, correspondentes 
bancários, unidades móveis/itinerantes e termi-
nais de autoatendimento. São mais de 57 mil 
pontos, abrangendo todo o território nacional  
e chegando, virtualmente, a 100% da popu-
lação.

Também são oferecidos oito caminhões-agên-
cia e três agências-barco: Chico Mendes, 
inaugurada em 2010; Ilha do Marajó, em 
operação desde 2014; e Rio São Francisco, 
que faz atendimento das comunidades no en-
torno do Lago de Sobradinho. 

Em 2017, uma novidade foi a implantação do 
projeto Agência Digital, com um novo modelo 
estrutural de relacionamento com clientes (leia 
mais no capítulo Dedicação ao Cliente)

Operação 
inclui serviços 
bancários, 
programas 
sociais, loterias 
e participações 
estratégicas

CONGLOMERADO 102-7, 102-45
O Conglomerado Caixa é um grupo de empre-
sas formado pela Instituição e suas participa-
ções diretas e indiretas.

A Caixa Seguridade é a holding que concentra 
as participações societárias da Caixa nos ra-
mos de seguridade e corretagem de seguros. A 
companhia é o quarto maior grupo segurador 
do País, agregando os negócios da Caixa Se-
guradora, PAN Seguros e PAN Corretora, e tem 
como diferencial competitivo a marca Caixa e o 
acesso aos seus mais de 80 milhões de clientes. 

Já a CAIXAPAR é o braço estratégico da Caixa 
nos negócios relativos a participações socie-
tárias nos demais ramos, atuando em setores 
específicos da economia ligados a atividades 
complementares e similares aos negócios de 
sua Controladora.
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CAIXA NORTE NORTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUDESTE

Agência 3.412 315 183 643 646 1.625

Posto de Atendimento 835 117 51 110 274 283

Sala de Autoatendimento 3.977 399 214 724 833 1.807

Posto de Atendimento Eletrônico 2.171 482 188 362 494 645

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 24H 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

A REDE CAIXA 102-7 
NOSSAS INSTALAÇÕES PARA ATENDER CLIENTES, CIDADÃOS E TRABALHADORES

A Política do Conglomerado estabelece orienta-
ções para a gestão, a realização de investimen-
tos e as contratações, abrangendo o relaciona-
mento comercial e a governança entre a Caixa e 
as empresas integrantes. O objetivo é obter ga-
nhos de desempenho e estabelecer parcerias es-
tratégicas para o acesso a mercados e segmentos 
específicos. Entre as parcerias relevantes estão:

CAIXA SEGURIDADE

• Caixa Seguradora (seguros, capitalização, 
previdência e saúde);

• Pan Seguros (seguros, capitalização, previ-
dência e saúde);

• Pan Corretora (corretora de seguros).

CAIXAPAR

• Banco Pan (consignado, veículos, habitação 
segmento alta renda);

• 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 ha-

bitação).

PARA EMPRESAS
A Caixa possui um portfólio de negócios próprio 
para pessoa jurídica (PJ), com produtos e servi-
ços adaptados conforme o porte do contratante. 

Em 2017, a estrutura de segmentação de clien-
tes PJ foi atualizada, dividindo-se atualmente 
em quatro categorias: Média Empresa (fatura-
mento bruto anual de R$ 30 a R$ 150 milhões); 
Média e Grande Empresa (R$ 150 milhões a 
R$ 500 milhões); Corporativo (R$ 500 milhões 
a R$ 2 bilhões); e Corporativo Grande (acima 
de R$ 2 bilhões/ano). 

Durante o ano, uma nova estratégia para os 
segmentos grande e corporativo também foi 
lançada, combinando precificação online, novo 
simulador, novo regime de alçadas e a categori-
zação atualizada. Como reflexo, o prazo médio 
de contratação caiu de 57 para 17 dias úteis.
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PARA O AGRONEGÓCIO
Com linhas de custeio, investimento, industriali-
zação e comercialização para pessoa física e 
pessoa jurídica, o Banco tem, entre seus clientes 
agro, de empresas e produtores até cooperati-
vas, e opera com fontes de recursos obrigató-
rios, livres e recursos de repasse do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). 

Além de soja e milho, outras culturas como al-
godão, alho, arroz, café, cana-de-açúcar, la-
ranja e feijão são algumas das apoiadas pelos 
negócios da Caixa no segmento. E, ainda, ati-
vidades relacionadas à pecuária (bovinocultura 
de corte e leite, avicultura e suinocultura) têm 
portfólio adaptado às suas necessidades.

Em agosto de 2017, por intermédio da Resolu-
ção Bacen nº 4.597, as taxas de juros para o 
crédito rural passaram a ser flexíveis até a taxa 
estabelecida no Plano Safra. Com essa opor-

tunidade, no mês seguinte, a Caixa foi a pri-
meira instituição financeira a lançar campanha 
de crédito rural com taxas promocionais, abai-
xo do praticado pelo mercado. A campanha 
foi direcionada para produtores pessoa física, 
cooperativas e agroindústrias para as linhas de 
custeio, comercialização e industrialização.

Em 2017 foram concedidos R$ 6,1 bilhões 
em operações de crédito rural, acima dos R$ 
5,8 bilhões de 2016. As operações de custeio 
responderam por 70% dos valores concedidos 
na Caixa, com uso de recursos obrigatórios, se-
guindo a tendência do mercado e as diretrizes 
do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018.

A rede de atendimento para concessão de cré-
dito rural chegou a 1.731 agências habilitadas, 
acima das 1.709 de 2016 – e um salto expres-
sivo em relação a 2012, quando havia pouco 
mais de 60 agências no País. A presença se 
destaca em regiões de vocação agrícola. 

CRESCIMENTO DO CRÉDITO 
RURAL 
2012-2017

Fomento  
ao crédito 
rural é um dos 
destaques da 
atuação do 
Banco

12 101
GO 5 291

MG

2 307

5 150

4 5
12 101

MT

29 157

RS

1 106
BA

6
AM

PA

23
2017

49
MS

21
TO

27
MA

9
RR

10
AC

9
PI 24

CE
38
RN

23
PB

42
PE

19
AL

30
SE

59
ES

78
RJ

83
SC

1
AP

20
RO

SP

PR

DF

1.73162
Dez. 2017

Agências

Set. 

Agências
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LOTERIAS CAIXA 102-6
As loterias federais do Brasil são administradas 
pela Caixa desde 1962, com a autorização da 
exploração deste negócio pelo Governo Fede-
ral em caráter de exceção às normas de Direito 
Penal, adotando como premissas a proteção da 
sociedade brasileira e a geração de recursos 
com �nalidade social. O serviço é executado e 
administrado sob supervisão do Ministério da 
Fazenda. 

Parte dos recursos obtidos no segmento é trans-
ferida ao Governo Federal para investimentos 
em seguridade social, segurança pública, cultu-
ra, esporte, saúde e educação. Em 2017, as lo-
terias completaram 55 anos de existência com 
arrecadação 8,14% maior (leia mais em Mais 
que um Banco). 

CAIXA INTERNACIONAL 102-4, 102-7
Por meio de sua atuação internacional, a Caixa 
disponibiliza serviços ao emigrante brasileiro, 
como crédito imobiliário, envio e recebimento 
de remessas e solicitação de saque de FGTS. 
Além disso, a Caixa oferece aos seus clientes 
no Brasil produtos e serviços de Comércio Ex-
terior. O Banco conta com dois escritórios de 
representação, um nos Estados Unidos e um no 
Japão. O escritório da Caixa na Venezuela foi 
extinto no início de 2018.

55

quase 20

anos de existência das 
Loterias Caixa

programas governamentais 
têm a Caixa como 
agente operador

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)

Bolsa Família
DF Sem Miséria
Bolsa Escola Ipojuca
Pacto Manaus
Família Paranaense
Bolsa Verde
Família Carioca
Chapéu de Palha
De Volta para Casa

Fomento
Garantia Safra
Incluir Espírito Santo
PETI
Primeiro Passo
Renda Cidadão GO
Santa Renda (SC)
Pacto Nova Lima (MG)

OPERAÇÃO DE  
PROGRAMAS FEDERAIS 
 
Quase 20 programas federais voltados à inclusão 
social, à cidadania e à proteção ao trabalhador são 
administrados pela Caixa, correspondendo ao seu papel 
de agente de políticas de Estado. Conheça as iniciativas 
e seu desempenho em 2017 em detalhe no capítulo Mais 
que um Banco.
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GOVERNANÇA  
e liderança

NESTE CAPÍTULO

ESTRUTURA DECISÓRIA

INTEGRIDADE CORPORATIVA

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

16 17

CONEXÃO COM A PRSA
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Por meio da adoção de práticas referenciadas 
de mercado, a Caixa tem buscado responder 
aos desafios das organizações modernas com 
uma governança robusta, capaz de integrar as-
pectos financeiros e não financeiros às tomadas 
de decisão; valorizar a eficiência e a ética em 
todas as instâncias de atuação; fortalecer os 
controles internos e a transparência; e garantir 
a geração de valor para a sociedade.

A governança corporativa faz parte do Modelo 
de Gestão da Caixa e permite a definição e or-
ganização das atribuições e das relações entre 
os agentes de governança, promovendo maior 
agilidade, responsabilização e assertividade no 
processo decisório, além de avanços significati-
vos no processo de gestão. 

Entre os objetivos da governança, estão garan-
tir o alinhamento da Instituição às melhores prá-
ticas de governança; a melhoria das relações 
com órgãos reguladores, fiscalizadores e do Es-
tado, além de sociedade, empregados e clien-
tes; garantir disciplina na abordagem de temas 
críticos e no alinhamento de decisões e ações.

O Banco mantém Manual de Governança Cor-
porativa que disciplina as práticas decisórias 
junto das demais políticas de gestão – como o 
Código de Ética, o Estatuto Social, as Políticas 
de Atuação (entre elas as de Controles Internos 
e Compliance, Governança Corporativa e  Res-
ponsabilidade Socioambiental) e o Regime de 
Alçadas.

VISÃO ESTRATÉGICA 102-16
Na condição de empresa pública, alinhada 
à Lei das Estatais (13.303/2016) e sujeita à 
necessidade de revisitar seus planos de longo 
prazo em prol da perenidade do negócio, a 
Caixa revisou mais uma vez o seu Plano Estraté-
gico, que contém diretrizes corporativas para o 
período 2017-2027.

O processo levou em conta a trajetória de ino-
vação que marcou a história da Caixa – Banco 
que ajudou escravos a economizar e conquis-
tar sua liberdade, no século XIX; pioneiro ao 
contratar mulheres e ser presidido por uma; e 
que ajudou a tirar 36 milhões de pessoas da 
miséria nos últimos anos.

Em 2016, mais de 25 mil empregados Caixa 
trabalharam de forma colaborativa para a dis-
cussão estratégica, analisando forças e fraque-
zas e redigindo mais de 250 páginas de suges-
tões e ideias. Com o material resultante dessas 
discussões, foram feitas entrevistas e oficinas 
com a liderança, a fim de discutir aspectos de 
mercado, tendências e posicionamento da Cai-
xa.

Como resultado, a Missão foi revisitada, tornan-
do-se “promover o desenvolvimento sustentável 
do Brasil, gerando valor aos clientes e à socie-
dade como instituição financeira pública e agen-
te de políticas de Estado” – uma alusão direta à 
ideia de que cabe à Empresa fomentar simulta-
neamente a prosperidade econômica, a justiça 

Plano 
Estratégico 
tem diretrizes 
corporativas 
para 2017-
2027

EFICIÊNCIA E MODERNIDADE  
para uma gestão 
alinhada ao mercado

Em suas práticas de governança, o Banco busca ga-
rantir o olhar atento às oportunidades futuras, a integri-
dade e a competência técnica de dirigentes e líderes
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social e a prudência ambiental da sociedade 
brasileira. Os valores organizacionais também 
foram revisados (leia mais em A Caixa). 

Como reflexos práticos dessa visão de longo 
prazo, ações táticas foram adotadas a fim de 
potencializar os resultados dos negócios, geran-
do lucro líquido em patamares substancialmente 
superiores aos de 2016 (leia mais em Resulta-
dos Econômico-financeiros).

GOVERNANÇA DA SUSTENTABILIDADE
Aspectos de Responsabilidade Socioambiental 
(RSA) e sustentabilidade fazem parte do Plano 
Estratégico do Conglomerado. Na estrutura for-
mal da Caixa, foi dado destaque às questões 
socioambientais, com uma unidade ligada dire-
tamente à Presidência da empresa.

A Caixa institucionalizou o Comitê de Susten-
tabilidade e Responsabilidade Socioambiental 
(Comitê RSA) – um órgão autônomo, de nature-
za estratégica e caráter deliberativo e proposi-
tivo, com atuação em âmbito nacional. Cabe a 
essa estrutura articular diversas áreas da Caixa 
no processo de desenvolvimento, implantação, 

avaliação e acompanhamento de aspectos de 
RSA na Instituição, de forma alinhada aos seus 
negócios. A presidência do Comitê RSA é ocu-
pada pelo líder da Diretoria de Organização e 
Estratégia, vinculada à Presidência.

Cabe ao presidente do Comitê RSA pautar o 
Conselho Diretor acerca de projetos e de recur-
sos socioambientais utilizados, bem como sobre 
seu impacto para a Empresa e para a socieda-
de. Além disso, cabe ao presidente do Comitê 
prestar informações à alta administração sobre 
o Relatório de Sustentabilidade.

+ de 25 mil
empregados participaram da 
discussão da estratégia da Caixa

Ações táticas 
permitiram ao 
Banco registrar 
recuperação 
de resultados 
durante o ano

ESTRUTURA DECISÓRIA 102-18

O modelo adotado pela organização para 
sua governança corporativa obedece ao pre-
conizado no Decreto 6.021/2007, que criou 
a Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de Participa-
ções Societárias da União (CGPAR). Em linha 
como o Modelo de Gestão da Caixa, estabele-
ce atribuições, alçadas e princípios de relação 
entre as instâncias e frentes da governança 
corporativa. 

Os órgãos colegiados da Instituição têm seu 
funcionamento regulamentado por regimentos 
internos que indicam rotinas, funcionamento, 
procedimentos e obrigações de membros. Tam-
bém estão alinhados às exigências do Banco 
Central e às regulamentações nacionais do 
setor financeiro. 

Alterações no estatuto e governança da Empre-
sa estão sendo estudadas para implementação 
ainda em 2018, em obediência a requisitos con-
templados pela Lei das Estatais (13.303/2016).

Os principais órgãos colegiados da Caixa são:

• Assembleia Geral, constituída pelo controlador 
único da Caixa, é o órgão com poderes para 
deliberar sobre todos os negócios, nos termos 
da Lei 6.404/1976 e do Estatuto Social.

• Conselho de Administração, órgão de orien-
tação geral para os serviços e negócios, 
definindo diretrizes, objetivos corporativos e 
desafios e monitorando seus resultados.

• Conselho Diretor, responsável pela execução 
da estratégia da Caixa e pela fixação de al-
çadas em seu âmbito de atuação.
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Decisões 
operacionais, 
táticas e 
administrativas 
são apoiadas 
por comitês e 
comissões

• Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros, ór-
gão colegiado deliberativo, responsável pela 
gestão e representação da Caixa quanto à 
gestão de ativos de terceiros.

• Conselho de Fundos Governamentais e Lo-
terias atua na gestão e na representação da 
Caixa com relação às loterias federais e aos 
fundos instituídos pelo Governo Federal, incluí-
do o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS).

• Conselho Fiscal, órgão de controle e fiscaliza-
ção dos atos dos administradores, verificando 
seus deveres legais e estatutários.

• Comitês delegados do Conselho Diretor, todos 
compostos de um presidente e de vice-presi-
dentes, têm a responsabilidade de tornar mais 
eficaz e ágil o processo de decisão do Banco 
em temas específicos.

• Órgãos de apoio à gestão respondem por de-
cisões operacionais, táticas e administrativas, 
em observância às competências e alçadas, 
subsidiando tomadas de decisão pelos diri-
gentes Caixa. São eles:

 – Comitê de Auditoria, regulamentado pelo Con-
selho Monetário Nacional, é responsável por 
acompanhar e fortalecer as atividades de audi-
torias internas e externas e de controles internos 
e externos, reportando-se ao Conselho de Ad-
ministração, em linha com a legislação vigente.

 – Comitê de Remuneração, também regulamenta-
do pelo CMN, está vinculado ao Conselho de 
Administração e tem suas atribuições conecta-
das à política de remuneração de administra-
dores da Caixa.

 – Comitê de Prevenção Contra os Crimes de Lava-
gem de Dinheiro, órgão autônomo deliberati-
vo, tem como função opinar e deliberar sobre 
o combate a essa modalidade de crime no 
âmbito da Instituição.

 – Comitê de Compras e Contratações, órgão au-
tônomo de caráter deliberativo, opina e decide 
sobre aspectos de compras e contratações com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos 
termos da legislação específica, além de ava-
liar a deflagração de processos licitatórios cuja 
alçada seja do Conselho Diretor.

 – Comitê de Avaliação de Negócios e Renegocia-
ção, órgão autônomo e de caráter deliberati-
vo, a quem compete opinar e decidir sobre 
as concessões de crédito, a realização de 
negócios, as renegociações e aquisições em 
Programa de Arrendamento Residencial.

 – Comissão de Ética é um órgão autônomo de 
caráter deliberativo, ao qual cabe orientar, 
aconselhar e atuar na gestão sobre a ética 
profissional dos dirigentes e empregados da 
Caixa, no tratamento com as pessoas e com 
o patrimônio público, além de deliberar 
sobre condutas antiéticas e sobre transgres-
sões das normas da Caixa levadas ao seu 
conhecimento.

CRITÉRIOS E REQUISITOS
As regras para seleção e nomeação dos mem-
bros dos órgãos de governança e comitês da 
Caixa estão disponíveis no Estatuto da Caixa.

Todos os integrantes desses organismos devem 
ser brasileiros, morar no País, ter reputação ili-
bada e demonstrar conhecimento notório sobre 
as áreas de sua competência. Critérios especí-
ficos de diversidade não são adotados de ma-
neira formal pela organização. 

No caso do Comitê  de Auditoria, requisitos es-
tatutários se somam a um processo seletivo com 
avaliação e entrevista pelo Conselho de Adminis-
tração. No caso do Comitê de Remuneração, a 
indicação é feita pelo Presidente da Caixa.

Assembleia Geral, 
Conselho de 
Administração, 
conselhos e comitês 
compõem a governança 
da Instituição
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DIRIGENTES

PRESIDENTE

12 VICE- 
 PRESIDENTES

ATÉ 21 
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 ADMINISTRAÇÃO

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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Um dos assuntos mais relevantes para uma em-
presa com o perfil da Caixa é a prevenção de 
conflitos de interesse. São mantidas diversas 
regras, como a não participação de vice-presi-
dentes de áreas segregadas como membros do 
Conselho Diretor. 

O Banco mantém estruturas específicas para 
a supervisão da gestão dos administradores e 
instâncias de fiscalização e controles externos, 
como o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria 
e a Auditoria Interna. Em suas diversas políticas, 
como o Código de Ética, há orientações formais 

A Caixa busca 
evoluir em 
suas práticas, 
mitigar riscos 
e tratar as 
ocorrências 
associadas ao 
negócio

sobre conflitos de interesses (leia mais adiante).

Outra ferramenta é o Sistema Eletrônico de Preven-
ção de Conflito de Interesses (Seci), desenvolvido 
pelo Ministério da Transparência e Controladoria-
-Geral da União (CGU), por meio do qual empre-
gados Caixa e demais agentes públicos podem re-
gistrar consultas ou pedidos de autorização para o 
exercício de atividade profissional paralela.

Em 2017, a Caixa recebeu 68 consultas e 123 
pedidos de autorização para exercício de ativi-
dade profissional paralela.

INTEGRIDADE CORPORATIVA
Como instituição pública, a Caixa tem o com-
promisso de obedecer integralmente às regu-
lamentações, leis e normas vigentes em todos 
os segmentos em que atua – de operações fi-
nanceiras com clientes de diferentes perfis ao 
setor lotérico, passando pela administração de 
programas federais.

O sistema financeiro e bancário brasileiro está 
submetido a um complexo e abrangente sistema 
regulatório, que abrange a Receita Federal, o 
Sistema Financeiro Nacional e a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), do mercado de ca-
pitais. Instituições públicas como a Caixa tam-
bém são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU) e pela Controladoria-Geral da 
União (CGU).

O Sistema de Controles Internos da Caixa (SCI 
Caixa) é o conjunto de políticas, normas, pa-
drões de conduta e cultura adotados pela Cai-
xa para que alcance seus objetivos, mantenha 
e forneça consistentes informações gerenciais e 
financeiras e realize suas atividades de acordo 
com leis e normas externas a elas aplicáveis.

A Política de Controles Internos do Conglome-
rado tem como objetivo promover a efetividade 
e o fortalecimento do SCI de modo a garantir, 
com razoável segurança, o alcance dos obje-
tivos do Conglomerado Caixa, e se alinha ao 
Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) por meio de 

princípios: ambiente de controle, avaliação 
de risco, atividades de controle, informação e 
comunicação, atividades de monitoramento e 
linhas de defesa. A área de Controles Internos 
é responsável pela gestão do SCI. Entre suas 
atribuições estão atuar no monitoramento do 
ambiente de controle de subsidiárias, partici-
pações e planos de previdência complementar 
patrocinados; no compliance e na prevenção e 
no combate a ilícitos de corrupção, lavagem de 
dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Para fortalecer a ética e a integridade como 
valores organizacionais, a Instituição mantém 
programas de engajamento – a exemplo do 
Programa de Integridade Caixa –, realiza trei-
namentos focados em suas principais políticas 
de gestão e dispõe de canais específicos para 
o registro, a investigação e o tratamento de 
eventuais queixas.

Em função das investigações em curso relacio-
nadas com as operações “A Origem”, “Cui 
Bono?”, “Sepsis” e “Patmos”, que envolveram 
vice-presidentes da Instituição ao longo de 2017, 
o Conselho de Administração da Caixa promoveu 
medidas que buscam garantir a transparência e 
o apoio necessário para a apuração dos fatos.

Neste sentido, a Caixa constituiu Comitê In-
dependente com a finalidade de garantir que 
os trabalhos fossem desenvolvidos de manei-
ra isenta. Além disso, contratou escritório de 
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advocacia com reconhecida capacidade em 
investigação dessa natureza, com o intuito de 
identificar eventuais descumprimentos de leis e 
regulamentos por parte de seus empregados, 
administradores e fornecedores, colaborando 
ativamente com as autoridades públicas respon-
sáveis pelas investigações.

A investigação independente foi concluída e não 
indicou a existência de qualquer evento capaz 
de gerar impacto material nas demonstrações 
contábeis da Caixa. Contudo, para ampliar o 
universo de apuração, novas investigações estão 
em curso e contam com o total apoio da Caixa 
e o acompanhamento do Comitê Independente.

No constante processo de aprimoramento de 
seus instrumentos de governança e controles 
internos, a Caixa promoveu alterações estatutá-
rias, com destaque para o novo processo para 
escolha e nomeação de Dirigentes, visando ao 

alinhamento às melhores práticas de governan-
ça corporativa do mercado.

Outras práticas adotadas para a gestão da 
ética e da conduta e a manutenção de um am-
biente adequado de controles internos são:

• Estrutura de governança com múltiplos  
comitês;

• Estrutura de auditoria interna independente e 
auditoria externa;

• Manutenção de atividades de controle e ris-
co segregadas;

• Regime de instâncias decisórias com alçadas 
definidas;

• Políticas abrangentes e regras de conduta 
para empregados, demais prestadores e ati-
vidades sensíveis;

• Código de Ética;
• Processos de apuração de responsabilidade 

e correção definidos e aplicados.

Os valores e princípios éticos que guiam os em-
pregados e dirigentes da Instituição estão pre-
sentes no Código de Ética da Caixa. Disponí-
vel em dois idiomas, português e inglês (clique 
aqui), o código começou a ser elaborado ao 
final dos anos 1990 e está alinhada ao Có-
digo de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, publicado no 
Decreto nº 1.171/94, e alinhado à Resolução 
CMN nº. 2554/1998 – art. 4º, que incumbiu 
as diretorias de instituições financeiras de pro-
moverem elevados padrões éticos e de integri-
dade a todos os funcionários.

O código encontra-se disponível a todos os em-
pregados e dirigentes da Empresa por meio do 
Sistema de Manual Normativo da Caixa, além 
de ser acessado por meio de link no Portal do 
Empregado na intranet – local em que também 
há versão na Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras). Tanto o público interno como o externo 
têm acesso ao código e podem fazer denúncias 
de eventuais não conformidades para a Comis-
são de Ética.

Estrutura de 
auditorias, 
segregação 
de funções 
fiscalizadoras 
e múltiplos 
comitês 
garantem a 
gestão da ética 
e da conduta

CÓDIGO DE ÉTICA DA CAIXA 102-16

O Termo de Ciência do Código de Ética da Cai-
xa é assinado eletronicamente pelos emprega-
dos e dirigentes, anualmente. Até o fim do ano 
de 2017, 96,06% de 87.655 empregados as-
sinaram eletronicamente o termo. O percentual 
varia, essencialmente, em razão de novas con-
tratações e de afastamentos de empregados.

Dentro da Universidade Caixa, na Trilha Fun-
damental, é realizada a Verificação de Conhe-
cimento do Código de Ética Caixa, que, em 
2017, contou com mais de 2 mil participações. 
Desde a disponibilização dessa ferramenta, 
93,35% dos empregados realizaram a ação 
de verificação de conhecimento.

+93,35%
dos empregados da Caixa 
fizeram verificação de 
conhecimento sobre o código
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A �m de valorizar o assunto entre seus diferen-
tes públicos, em 2006, a Caixa incluiu no edital 
para o concurso público de Técnico Bancário 
conteúdo relativo às noções básicas de ética, à 
ética aplicada e ao padrão ético da Empresa.

Todas as infrações ao Código de Ética são ava-
liadas pela comissão correspondente, que dispo-
nibiliza, na intranet e na internet, suas decisões, 
omitindo os nomes das partes envolvidas. As 

4.647 44.690

3.500 59.959

2.811 15.478

VERIFICAÇÕES DE CONHECIMENTO  
Nº DE EMPREGADOS

2015 2015

2016 2016

2017 2017

CÓDIGO DE ÉTICA  CÓDIGO DE CONDUTA  

Documento 
está 
disponível 
no site da 
Caixa e no 
Portal do 
Empregado

ementas das deliberações estão disponíveis em 
http://www.Caixa.gov.br/sobre-a-Caixa/etica/
Paginas/default.aspx. 

Além do canal, empregados e cidadãos podem 
enviar mensagens e registrar dúvidas por e-mail: 
CORED01@Caixa.gov.br ou comissao.etica@Cai-
xa.gov.br. A Caixa também disponibiliza na in-
ternet o endereço físico e eletrônico da Secretaria 
Executiva da Comissão de Ética, além do SAC.

CÓDIGO DE CONDUTA 102-16

O Código de Conduta dos Empregados e Di-
rigentes da Caixa foi elaborado por Grupo 
de Trabalho, por solicitação da Presidência 
da Caixa, e aprovado pelo Conselho de Ad-
ministração em 2013. Sintetiza regras que 
disciplinam o comportamento dentro e fora da 
Empresa, de acordo com sua Visão, sua Missão 
e seus Valores. 

As regras estabelecidas abrangem a preven-
ção de con�itos de interesses e norteiam todas 
as condutas – tanto as ligadas ao exercício de 
atribuições pro�ssionais do empregado quanto 
fora dele.

Assim como no caso do Código de Ética, o 
Termo de Ciência do Código de Conduta é 

assinado eletronicamente pelos empregados e 
dirigentes e renovado anualmente. Até dezem-
bro de 2017, o percentual de empregados que 
assinaram o termo foi de 38,08%, de um total 
de 87.654 empregados.

O Código está disponível no Portal do Empre-
gado, com vídeos alusivos aos temas aborda-
dos. Também pode ser acessado no site público 
da Caixa, na seção Governança Corporativa. 

Para mensurar o conhecimento e aderência ao 
Código, a Universidade Caixa contém na Trilha 
Fundamental a Veri�cação de Conhecimento do 
Código de Conduta. Em 2017, mais de 15,4 
mil empregados e dirigentes �zeram a capaci-
tação (veja grá�cos).
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Todas as denúncias relativas a descumprimentos 
do que preconiza o Código de Conduta são 
recebidas por meio de ferramenta eletrônica, 
que permite a categorização da demanda tanto 
pelo empregado quanto por terceiro, manten-
do o anonimato. Infringências são tratadas por 
meio de processo de apuração de responsabili-
dade disciplinar e civil. Pode ocorrer advertên-
cia ao empregado, suspensão ou rescisão do 
contrato de trabalho com a Caixa.

A área gestora do Código, a Corregedoria, 
possui uma página sobre o conteúdo do docu-
mento na intranet e divulga orientações para 
empregados e dirigentes sobre  aspectos como 
recebimento de brindes e presentes. 

IDENTIDADE  
CAIXA 103-2 | 205, 103-3 | 205

O Programa IDentidade Caixa tem como objetivo sedimentar 
a cultura de controles internos entre empregados e dirigentes e 
reforçar o comprometimento com a observação dos mais altos 
padrões de conduta na realização de negócios.

Com abordagem lúdica e bem-humorada, a campanha abor-
da situações corriqueiras para esclarecer aspectos éticos e de 
conduta.

Alinhado à Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, regulamen-
tada por meio do Decreto nº 8.420/2015, o programa foi 
lançado em 2015. Desde então, doze charges abordando te-
mas de corrupção, segurança, controles internos, posturas e 
condutas éticas foram lançadas.

Marcando a evolução do assunto na organiza-
ção, os contratos com fornecedores contêm Ter-
mo de Compromisso de Combate à Corrupção 
e ao Conluio entre Licitantes, além de Termo de 
Responsabilidade Socioambiental, que deve ser 
assinado pela empresa vencedora da licitação, 
compondo o processo administrativo. Na assi-
natura do contrato, deve-se declarar vedação 
ao nepotismo, que passa a integrar o contrato. 

Os contratos da Caixa incluem previsão de res-
cisão contratual pelos motivos especificados no 
Art. 78 da Lei 8.666/93, no caso de descum-
primento de cláusulas contratuais ou na ocor-
rência de fraudes ou práticas ilegais, sem pre-
juízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Contratos 
da Caixa 
têm previsão 
de rescisão 
contratual 
diante de 
qualquer não 
conformidade 
dos parceiros
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gestão de bens e serviços, conflitos pessoais e 
de interesse e gerenciamento de capital.

Em linha com as políticas do Programa de Inte-
gridade, foi realizada, em 2017, roda de diá-
logo tratando do assunto. Outro destaque neste 
ano foi a realização do workshop Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo (PLDFT), em três turmas presenciais, 
para todos os gerentes administrativos das Su-
perintendências Regionais.

Durante o ano de 2017, o percentual de em-
pregados com função gerencial, bem como 
aqueles das equipes técnicas ou sem função 
gratificada, que realizaram cursos com essa te-
mática, correspondem ao total de 72,24% dos 
empregados.

LINHAS DE DEFESA
Em consonância com as melhores práticas do 
mercado bancário, a Caixa adota o modelo de 
linhas de defesa. Este modelo corresponde a 
uma forma simples e eficaz de melhoria do ge-
renciamento de riscos e controles, por meio do 
esclarecimento de papéis e responsabilidades 
essenciais de cada unidade. 

O modelo busca a simplificação e a eficácia 
da comunicação do gerenciamento dos riscos 
em todos os níveis da empresa e é composto de 
três linhas, que desempenham um papel distinto 
dentro da estrutura da organização. Na Caixa, 
a estrutura abrange:

• Primeira linha de defesa: composta por to-
das as áreas. É responsável por identificar, 
avaliar, monitorar, reportar e mitigar os ris-
cos inerentes aos processos sob sua gestão 
e atuar transversalmente, visando construir 
ações para tratamento dos riscos identifi-
cados que perpassam sua unidade e que 
impactam em seus processos. Desta forma, 
possui como atribuição o gerenciamento dos 
seus processos sob a ótica de controles e ris-
cos, em todas as etapas dos seus processos/
produtos/serviços, e o estabelecimento de 

Linhas de 
defesa 
mitigam 
riscos de 
corrupção e 
fraudes no 
Banco

COMBATE À CORRUPÇÃO  
102-11, 102-16, 205-2, 102-2 | 205, 102-3 | 205

A publicação da Lei Anticorrupção (12.846/ 
2013), complementada pelo Decreto 8.420/ 
2015, detalha os mecanismos para responsabi-
lizar administrativamente e civilmente pessoas 
jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a 
administração pública em geral, bem como 
para detalhar processos de responsabilização, 
tipos de sanções administrativas, a possibilida-
de de acordos de leniências e conceitos e parâ-
metros do Programa de Integridade.

A Política Anticorrupção da Caixa foi publicada 
em 2016 e traz um conjunto de princípios e di-
retrizes que tem por objetivo prevenir e corrigir 
ocorrências de desvios de conduta, mitigando 
o risco de envolvimento dos dirigentes, empre-
gados, colaboradores, fornecedores e parceiros 
do conglomerado Caixa em atos de corrupção.

Já o Programa de Integridade, construído con-
siderando as especificidades do negócio da  
Caixa,  foi aprovado e publicado em 2016, 
por meio de norma interna, estando disponível 
também em seção específica no site do Banco 
(veja aqui).

Em 2017, com o intuito de disseminar as medi-
das de Integridade, as áreas de Risco e Gestão 
de Pessoas atuaram em parceria na elaboração 
de cartilha sobre o Programa, disponibilizada 
para todos os empregados na plataforma edu-
cativa. A iniciativa buscou fomentar a discussão 
sobre o tema e conscientizar dirigentes, empre-
gados e parceiros para uma atuação mais ín-
tegra no desempenho das atribuições diárias, 
potencializando os resultados com competência 
e qualidade técnica.

TREINAMENTOS E CONSCIENTIZAÇÃO
Por meio da Universidade Caixa, temas anti-
corrupção são tratados de modo transversal em 
diversas ações educacionais. Além da avalia-
ção de aprendizagem dos códigos de Ética e 
Conduta, há formações específicas sobre temas 
como prevenção a fraudes, apuração de res-
ponsabilidade, auditorias de processo, preven-
ção à lavagem de dinheiro, risco operacional, 
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Como instituição financeira pública, sujeita às 
leis e regulações do setor e dotada de fatores 
de riscos próprios do segmento, a Caixa man-
tém estruturas de gerenciamento de risco e de 
capital, em cumprimento às normas do Con-
selho Monetário Nacional (CMN) e do Banco 
Central do Brasil (Bacen).

As estruturas de gerenciamento de riscos e de 
capital estão em conformidade com a regulação 
vigente, adequadas à natureza e à complexida-
de dos instrumentos financeiros, produtos, servi-
ços e operações da Caixa e às boas práticas 
de governança corporativa, permitindo à Alta 
Administração identificar o comprometimento do 
capital para fazer frente aos riscos, avaliar os 
impactos sobre os resultados e decidir pronta-
mente sobre limites de exposição aceitos

A Política de Gerenciamento de Riscos do Con-
glomerado Caixa norteia a gestão do risco de 
crédito, de mercado, operacional, variação 
das taxas de juros, de liquidez e demais riscos 
relevantes, incluindo o risco socioambiental, vi-

TREINAMENTOS E 
CONSCIENTIZAÇÃO
O tema, que prescinde de 
forte atuação cultural, é 
tratado por meio de curso 
microlearning Linhas de 
Defesa, com metodologia a 
distância (EAD), para todos 
os empregados, disponível 
na Universidade Caixa.

controles e mitigadores, além da elaboração 
de indicadores dos controles, limites e repor-
tes para monitoramento da segunda linha de 
defesa.

• Segunda linha de defesa: corresponde às 
unidades de Risco, Controle e Compliance. 
Tem como responsabilidade o monitoramento 
dos controles da primeira linha de defesa, 
a avaliação da existência e da efetividade 
dos indicadores de primeira linha, a elabo-
ração de indicadores de segunda linha para 
as principais fragilidades da Caixa e a ava-
liação da efetividade de ações mitigadoras. 

• Terceira linha de defesa: é executada pela 
Auditoria, a quem cabe auditar tanto os pro-
cessos das unidades que exercem o papel 
de primeira linha de defesa quanto os da se-
gunda linha de defesa. Cabe a ela avaliar a 

eficácia da governança, do gerenciamento 
de riscos e dos controles internos, incluindo 
a forma como a primeira e a segunda linhas 
alcançam os objetivos de gerenciamento de 
riscos e controle.

sando à manutenção da exposição a riscos em 
níveis considerados aceitáveis pela administra-
ção, por meio de limites claramente definidos.

A Caixa estabelece limites de exposição 
e de perdas para cada categoria de risco, 
garantindo, assim, solvência, liquidez, renta-
bilidade e proteção da estrutura de capital. 
Outra importante referência é a Política de 
Gerenciamento de Capital e de Distribuição 
de Resultado, que estabelece os princípios e 
diretrizes que norteiam o gerenciamento de 
capital do conglomerado Caixa e a distribui-
ção de seu resultado.

GESTÃO DE RISCOS 
102-14, 103-2 | 205, 103-3 | 205

Avanços 
no controle 
de riscos 
abrangem 
diferentes 
aspectos e 
processos da 
operação
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RISCOS E MEDIDAS

PROCESSO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA 
ADEQUAÇÃO DE CAPITAL – ICAAP 

O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução 
4557/17, dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de 
capital, que deve prever, dentre outros requisitos mínimos, 
o Processo Interno de Avaliação da Adequação de Ca-
pital (Icaap), cujos procedimentos e parâmetros constam 
normatizados na Circular Bacen 3.846/17. 

Por meio do Icaap, a Caixa avalia a suficiência do seu 
capital, considerando seus objetivos e os riscos a que 
está sujeita. São avaliados os riscos de crédito, mercado, 
operacional, taxa de juros das operações não classifica-
das na carteira de negociação, crédito de contraparte, 
concentração, liquidez, atuarial, estratégia, reputação, 
socioambiental e demais riscos relevantes a que o Con-
glomerado está exposto.

políticas
Gestão de riscos adota políticas 
como a de Gerenciamento de Capital 
e de Distribuição de Resultado

SOCIOAMBIENTAL

abrange a possibilidade de 
ocorrência de perdas financeiras 
decorrentes de potenciais danos 
socioambientais relacionados a 
produtos, serviços e processos da 
Instituição.

Resposta 
identificação e mitigação de 
risco por meio de análises de 
negócios, do reforço da cultura 
de sustentabilidade e da adesão 
a protocolos e acordos nacionais 
e internacionais (leia mais em 
Sustentabilidade nos Negócios).

OPERACIONAL

possibilidade de ocorrência de 
perdas resultantes de eventos 
externos ou de falha, deficiência 
ou inadequação de processos 
internos, pessoas ou sistemas. A 
definição abrange riscos legais.

Resposta 
o gerenciamento de riscos deve 
ser integrado, possibilitando a 
identificação, a mensuração, a 
avaliação, o monitoramento, o 
reporte, o controle e a mitigação 
dos efeitos adversos resultantes das 
interações entre os riscos.

Leia mais sobre as práticas de ges-
tão de riscos de corrupção no tópi-
co anterior (p. xx) sobre o gerencia-
mento de riscos e capital da Caixa: 
clique aqui.
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QUEM FAZ A  
Caixa
NESTE CAPÍTULO

DESENVOLVIMENTO, EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO 

SAÚDE E SEGURANÇA

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

5 8

CONEXÃO COM A PRSA
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A Caixa é uma instituição financeira pública 
presente na rotina de praticamente todos os 
brasileiros. Para fazer esse trabalho, conta 
com a mobilização e o empenho de um capital 
humano que soma cerca de 144 mil pessoas, 
entre empregados com ou sem vínculo, presta-
dores de serviços, aprendizes e estagiários.

Na Instituição, a gestão de pessoas significa esti-
mular a inovação, a eficiência, a meritocracia e a 
disseminação da Missão, da Visão e dos Valores 
da Caixa entre os colaboradores, valorizando 
sua trajetória centenária e a construção de seu 
futuro. A maioria absoluta dos profissionais está 
na região Sudeste, mas há presença da rede do 
Banco em todos os estados e regiões do País.

Para ser empregado Caixa, o profissional deve 
prestar concurso público, conforme determina-
ções da Constituição Federal e do Estatuto So-
cial. Assim, não há priorização específica de 
contratações da comunidade local. Os editais, 
quando lançados, são publicados no Diário 
Oficial e no endereço da Caixa na internet, a 
fim de preencher as vagas disponíveis ou for-
mar cadastro reserva. 

O cargo efetivo, permanente, para o qual foi 
prestado concurso, pode pertencer às carrei-
ras administrativa – para o cargo de Técnico 
Bancário Novo (TBN) – ou profissional, com as 
posições de engenheiro, médico do trabalho, 
advogado e arquiteto. A alta administração da 
Empresa é composta de dirigentes com ou sem 
vínculo, nomeados de acordo com os requisitos 
de contratação definidos no Estatuto da Caixa.

Os esforços dos últimos anos buscam valorizar 
a excelência operacional, a inovação e a cultu-
ra de ética e integridade entre os trabalhadores 
da Caixa.

NOSSO CAPITAL HUMANO 
103-2 | 401, 103-2 | 401, 404-1, 405-1
Ao fim de 2017, 87.654 empregados estavam 
ativos na Instituição, 7,7% abaixo do ano ante-
rior. A redução ocorreu em função do Progra-
ma de Desligamento Voluntário Extraordinário 
(PDVE), ocorrido em 2017, cujo incentivo ao 
desligamento foi mais atrativo e abrangente em 
comparação ao Plano de Apoio a Aposentado-
ria (PAA), ocorrido em 2016.

Durante o ano, 418 empregados com vínculo 
foram admitidos no exercício, com destaque 
para os novos empregados entre 30 e 50 anos, 
que representam 59,33% do total de admitidos 
em 2017. O aumento de desligamentos incenti-
vados no PDVE contribuiu para a alteração sen-
sível do quadro de empregados, cuja maioria 
(68,7%) atualmente se enquadra na faixa etária 
entre 30 e 50 anos. Entre dirigentes, contudo, 
os empregados com mais de 50 anos represen-
tam 57%. 

A distribuição funcional dos empregados re-
vela um equilíbrio de gênero da categoria  
operacional até o nível de média gerência, em 
que as mulheres representam cerca de 44% 
dos empregados em todas as categorias fun-
cionais. A partir da categoria de chefia de uni-
dade até dirigentes, a representatividade das 
mulheres diminui.

Em 2017, 
houve 
diminuição 
no quadro de 
empregados, 
decorrente do 
Programa de 
Desligamento 
Voluntário 
Extraordinário

CAPITAL HUMANO  
ativo estratégico 
para o futuro
Atenta à necessidade de atrair e reter talentos,  
a Caixa aposta em qualificação, bem-estar e gestão 
do desempenho de empregados e colaboradores
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As mulheres são maioria na categoria de fun-
ções não gerenciais, na faixa etária de 30 a 
50 anos (50,8%), assim como entre aprendizes, 
estagiários e prestadores. Além disso, percen-
tualmente, quanto maior o nível instrucional dos 
empregados, maior a participação das mulhe-
res, exceto na categoria operacional, conforme 
tabela referente à divulgação GRI 102-8 de 
pessoas por escolaridade (vide Anexo, p. 126).

COLABORADORES CAIXA 102-8 

2016 2017

MULHER HOMEM TOTAL MULHER HOMEM TOTAL

Empregados Caixa Ativos 42.863 52.115 94.978 39.245 48.409 87.654

Sem vínculo 1 9 10 1 19 20

Aprendizes 1.957 1.405 3.362 2.213 1.524 3.737

Estagiários 6.875 4.123 10.998 4.483 2.686 7.169

Prestadores* 27.700 20.588 48.288 24.902 21.740 46.642

* Considera-se o total de prestadores de serviços vinculados aos contratos de prestação de serviços de natureza contínua com mão de obra dedicada. 
Os prestadores de serviços – 46.156 pessoas em 2017 – desempenham atividades de caráter secundário em relação às atividades principais da Caixa. 
Eles são vinculados a empresas especializadas contratadas e executam exclusivamente os serviços descritos 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.

Com relação aos órgãos de governança, há 
predominância de homens brancos com mais 
de 50 anos, com aumento da representativida-
de de homens negros e pessoas entre 30 e 50 
anos de idade e diminuição das mulheres nos 
últimos anos. Também se nota uma tendência à 
ascensão funcional das pessoas com deficiência 
nas funções gerenciais no decorrer dos últimos 
anos (veja tabelas com indicadores de diversi-
dade no Anexo, p. 127).

DIVERSIDADE EM FOCO
Em 2017, o assunto diversidade passou a inte-
grar a Escola de Aprendizagem em Negócios 
de Gestão de Pessoas, disponível na Universi-
dade Caixa, com uma página específica. Essa 
foi uma das dez ações pactuadas na Dimensão 
Capacitação e Treinamento da 6ª edição do 
Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, do 
Governo Federal.

Dessa forma, empregados podem acessar conteú-
dos sobre o tema, como pesquisas, cartilhas, arti-
gos e multimídia, relacionados aos cinco eixos do 
Programa de Diversidade Caixa: gênero, raça/
cor e etnia, pessoas com deficiência, orientação 
sexual e identidade de gênero e gerações. 

Os conteúdos são produzidos por especialistas 
e contribuem para o desenvolvimento da cultu-

ra de respeito e valorização da diversidade no 
Banco, bem como estimulam práticas de gestão 
que promovam a igualdade de oportunidades, 
a inclusão e a mitigação de todas as formas de 
preconceito e discriminação.

A busca pela identificação dos limites do equi-
líbrio de gênero nas funções de alta gestão in-
centivou a implementação da pesquisa interna 
Mulheres, Carreira e Liderança, que colheu a 
percepção das empregadas a respeito dos fato-
res que impactam suas escolhas de carreira. A 
pesquisa obteve 21% de respondentes, forman-
do uma amostra confiável, e levantou percep-
ções diversas das mulheres da Caixa.  

Também foram realizadas campanhas, ações 
de conscientização e eventos específicos sobre 
o assunto.

Na Caixa, 
as mulheres 
representam 
44% dos 
empregados 
até o nível 
de média 
gerência
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DIVERSIDADE DOS EMPREGADOS 405-1 
%

Em relação ao total de empregados 2015 2016 2017

Mulheres negras 9,31% 9,43% 9,66%

Homens negros 13,72% 13,83% 14,23%

Total de negros 23,03% 23,25% 23,89%

Mulheres 45,16% 45,13% 44,77%

Pessoas com deficiência 1,40% 1,43% 1,51%

Pessoas abaixo de 30 anos 12,93% 9,93% 7,90%

Pessoas de 30 a 50 anos 63,70% 64,72% 68,78%

Pessoas acima de 50 anos 23,37% 25,35% 23,32%

Gerentes em relação ao total de funções gerenciais 2015 2016 2017

Mulheres negras 7,60% 7,95% 8,26%

Homens negros 13,65% 13,76% 14,15%

Total de negros 21,25% 21,71% 22,41%

Mulheres 41,05% 41,45% 41,36%

Pessoas com deficiência 0,76% 0,84% 0,94%

Pessoas abaixo de 30 anos 7,94% 6,42% 5,49%

Pessoas de 30 a 50 anos 76,05% 77,69% 80,62%

Pessoas acima de 50 anos 16,02% 15,89% 13,89%

Dirigentes em relação ao total de cargos de dirigentes 2015 2016 2017

Mulheres negras 0,00% 0,00% 0,00%

Homens negros 10,81% 12,20% 13,51%

Total de negros 10,81% 12,20% 13,51%

Mulheres 13,51% 7,32% 2,70%

Pessoas com deficiência 0,00% 0,00% 0,00%

Pessoas abaixo de 30 anos 0,00% 0,00% 0,00%

Pessoas de 30 a 50 anos 32,43% 41,46% 43,24%

Pessoas acima de 50 anos 67,57% 58,54% 56,76%

Desafio atual 
é ampliar a 
participação 
de negros, 
mulheres e 
pessoas de 
perfis etários 
variados em 
cargos de 
liderança

* O item 405-1 requer a 
divulgação específica de 
informações a respeito de 
grupos reconhecidos como 
associados a temas de 
diversidade; desse modo, 
não são apresentados ho-
mens e mulheres brancos e 
seus indicadores de modo 
específico/separado de 
outros agrupamentos, como 
os de faixa etária.

31

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



DESENVOLVIMENTO, EXCELÊNCIA 
E INOVAÇÃO 103-2 | 404, 103-3 | 404, 404-3

Na Caixa, o reconhecimento dos esforços dos 
empregados e a implantação de uma cultura de 
performance e excelência são dois desa�os-fo-
co dos últimos anos. Re�etindo os esforços nes-
se aspecto, a Gestão do Desempenho de Pes-
soas (GDP) foi iniciada em 2014, tendo como 
público-alvo os gestores chefe de unidade, e em 
2015 e 2016 teve como público todos os líde-
res da Caixa (em funções gerenciais).

O quarto ciclo, referente ao ano de 2017, con-
templou pela primeira vez todos os emprega-
dos com função grati�cada efetiva – o equiva-
lente a cerca de 60 mil pessoas.

A GDP considera o estabelecimento de acordos 
de desempenho no início de cada ciclo, consi-
derando resultados esperados e qualidade da 
atuação – vinculada ao conjunto de competên-
cias fundamentais (denominado estilo). 

A partir dos acordos, os gestores imediatos 
acompanham a atuação dos empregados e 
realizam uma avaliação de desempenho ao �m 
de cada ciclo, constituída por três etapas:

• Avaliação de Resultados;
• Avaliação do Estilo;
• Bancas de Avaliação.

As bancas operam como fóruns de líderes 
hierarquicamente superiores aos avaliados, 
responsáveis por analisar os insumos das ava-
liações de resultados e do estilo e consolidar o 
desempenho, com base no grá�co de desem-
penho.

A avaliação de desempenho sempre ocorre no 
ano seguinte ao início do ciclo da GDP. Em 
31 de dezembro de 2017, 62,78% dos em-
pregados Caixa participavam do ciclo 2017. 

PROMOÇÃO POR  
MÉRITO

O modelo atual possibilita aos em-
pregados a obtenção de até duas 
referências salariais (deltas) no car-
go efetivo, com base em uma siste-
mática cujos critérios são de�nidos 
em negociação coletiva, com as 
entidades representativas dos em-
pregados. Ela vem sendo concedi-
da anualmente, a partir de janeiro 
de cada exercício, referente ao 
ano base anterior, após apuração 
dos resultados obtidos com o soma-
tório de pontuações acumuladas 
nos critérios acordados em mesa 
de negociação. 

Veja no grá�co ao lado os quanti-
tativos e percentuais de empregados 
promovidos (com 1 ou 2 faixas na 
carreira – delta) nas ações de 2017 
(ano-base 2016) e 2018 (ano-base 
2017). 

A discriminação por categoria fun-
cional não se aplica, uma vez que 
a promoção por mérito é uma sis-
temática voltada para progressão 
apenas no cargo efetivo, indepen-
dentemente da função grati�cada 
ocupada pelo empregado.

Gestão do 
desempenho 
para 60 mil 
pessoas foi um 
dos destaques 
do ano

*Data de referência da apuração dos resultados: feve-
reiro de 2018 – total de empregados corresponde ao 
quantitativo na data da apuração. Os dados informados 
referem-se ao público-alvo elegível para a promoção por 
mérito nos anos de 2017 e 2018.

94.740
80%

2017

87.645
82%

2018

TOTAL DE EMPREGADOS TOTAL DE EMPREGADOS

EMPREGADOS PROMOVIDOS EMPREGADOS PROMOVIDOS
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Dos empregados participantes, 55,46% são 
homens e 44,54% são mulheres. Analisando a 
categoria funcional, 7,39% são gestores che-
fes de unidade, 31,10% ocupam funções com 
características de gestão (média gerência) e 
61,51% ocupam funções técnicas. 404-3

Ao ser aplicada, a gestão do desempenho gera 
ações corporativas alinhadas à classificação do 
desempenho do empregado no ciclo vigente, 
como possibilidades de ascensão no Plano de 
Funções Gratificadas, soluções educacionais 
para aprimorar a atuação profissional do em-
pregado e medidas de reconhecimento.

UNIVERSIDADE CAIXA  103-2 | 404, 102-3 
| 404, 404-1
Principal espaço de incentivo ao desenvolvi-
mento profissional, a Universidade fornece 
oportunidades de aprendizado e crescimento 
aos empregados e parceiros, com soluções 
educacionais sintonizadas aos desafios da es-
tratégia.

As ferramentas se aplicam à realização das 
atividades diárias, ao planejamento de traje-
tória profissional, ao desenvolvimento de com-
petências e à qualificação do desempenho dos 
empregados, colaborando para a formação de 
equipes de alta performance.

Em linha com o novo programa de Transformação 
Digital que está sendo implantado pela empresa, 
a Universidade Caixa tem prospectado no mer-
cado ideias inovadoras no processo de aprendi-
zagem organizacional, contribuindo para que a 
Empresa se torne cada vez mais competitiva no 
novo cenário da economia digital.

Por meio de acordos de parceria com outras 
instituições, a Universidade estabelece coopera-
ções técnicas, científicas e culturais, de olho na 
troca de conhecimentos e experiências. Entre os 
acordos firmados estão os feitos com a Funda-
ção dos Economiários Federais (FUNCEF) e o 
Ministério do Trabalho e Previdência Social. Em 
2017, foi firmada cooperação entre a Caixa 
e a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), 
permitindo o compartilhamento de ações educa-
cionais e melhores práticas entre as instituições.

Como principal destaque da Universidade 
Caixa em 2017 está a revitalização do portal 

da Universidade, com layout mais moderno e 
melhor navegabilidade, com foco na experiên-
cia do usuário.

A Universidade foi, ainda, uma das vencedoras 
do prêmio GlobalCCU Awards 2017, que reco-
nhece as melhores universidades corporativas do 
mundo. A iniciativa foi premiada com a medalha 
de prata na categoria Melhor Universidade Cor-
porativa – Cultura e Marca. Esta é a segunda 
premiação da Universidade Caixa, que conquis-
tou o bronze em sua primeira edição (2013).

Independentemente de gênero ou categoria funcio-
nal, a Caixa oferece treinamentos específicos em 
diversas modalidades. Dentre os 22.132 líderes, 
98% participaram de treinamentos, destacando 
o desenvolvimento de lideranças como uma das 
prioridades da Instituição. Em média, foram 49,18 
horas de treinamento para cada colaborador, com 
um total de mais de 4,3 milhões de horas.

TREINAMENTO POR CATEGORIA  
FUNCIONAL E GÊNERO 404-1

Horas totais  
de treinamento

Média de horas  
por total de empregados 

ativos Caixa

MULHER HOMEM MULHER HOMEM

Dirigente* 0,00 219,90 0,00 9,16

Chefia de Unidade 68.413,90 172.549,41 59,39 57,96

Gerencial – Demais 
Funções 408.660,18 512.900,91 51,07 51,28

Não Gerencial 894.381,94 904.164,13 51,12 48,11

Profissional** 38.754,60 85.457,90 49,50 51,39

Operacional*** 567.948,10 657.716,68 48,09 44,00

SUBTOTAL 1.978.158,72 2.333.008,93 50,41 48,19

TOTAL 4.311.167,65 49,18

* Empregados com vínculo empregatício em cargo de dirigente. ** Empregados da 
carreira Profissional que não exercem função gratificada. *** Empregados das carreiras 
Administrativa e Serviços Gerais que não exercem função gratificada. 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 as que 
foram feitas com custeio da Caixa.
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PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  
103-2 | 404, 102-3 | 404

BENEFÍCIOS  401-2, 103-2 | 401, 103-3 | 401
A Caixa oferece diversos benefícios, que po-
dem ser agrupados em duas categorias: legais 
trabalhistas (previstos em lei) ou estratégicos 
(oferecidos por liberalidade). Estes últimos divi-
dem-se em benefícios legais ampliados, os es-
tabelecidos em convenções e acordos coletivos 
de trabalho (CCT/ACT) e os de iniciativa exclu-
siva Caixa. Os benefícios abrangem todos os 
empregados, independentemente da duração 
da jornada de trabalho, observadas as regras 
para sua concessão.

Entre os benefícios atualmente oferecidos aos 
empregados, estão a ausência permitida por 
motivo de casamento com mais cinco dias, 
além do período previsto na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT); e ausência permitida por 
motivo de luto acima do estabelecido pela lei; a 
licença-adoção Caixa; o Programa de Reabili-
tação Ocupacional (PRO); a suplementação de 
auxílio-doença; e a Ausência por Interesse Parti-
cular, um direito de ausência por cinco dias ao 
ano, para tratar de interesses externos pessoais.

1.214
EMPREGADOS  
com incentivo ao 
curso superior  
(292 novas vagas em 
2017), em um investimento 
de R$ 1,778 milhão.

82%
dos empregados Caixa 
têm nível superior e/
ou pós-graduação.

1.092
EMPREGADOS  
estudando idiomas  
(356 novos incentivos  
em 2017), com investimento 
de R$ 1,325 milhão.

1.012
EMPREGADOS 
cursando  
pós-graduação
(456 novas vagas em 2017) 
lato sensu e stricto sensu 
(mestrado e doutorado), 
representando um 
investimento de R$ 718 mil.

SAÚDE CAIXA
É, hoje, um dos maiores planos de assistência à saúde do 
País no modelo de autogestão, atendendo mais de 298 mil 
bene�ciários (empregados, cônjuge, �lhos, aposentados e 
pensionistas). 

A partir de 2017, o Saúde Caixa implantou a Central de 
Atendimento para bene�ciários e prestadores, na modalida-
de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir o 
melhor acesso aos serviços de saúde. 

Durante o ano, o plano ainda obteve a avaliação na maior 
faixa do Programa de Quali�cação de Operadoras da Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS) do Índice de Desempenho da 
Saúde Suplementar (IDSS – ano referência 2016). A avalia-
ção abrange quatro fatores: qualidade em atenção à saúde, 
garantia de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de 
processos e regulação.

A Caixa mantém o programa para apoiar o desenvolvimento de empregados nas áreas de gradua-
ção, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, idiomas e certi�cações. Em 2017, os destaques são:

34

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



O programa 
Fique Bem foi 
repaginado 
durante 
o ano, 
englobando 
ações nas 
frentes de 
promoção, 
prevenção e 
recuperação 
em saúde

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
A Caixa patrocina três planos de benefícios 
administrados pela Fundação dos Economiá-
rios Federais (Funcef): REG/Replan, REB e 
Novo Plano, os quais são administrados pela 
Fundação dos Economiários Federais (FUN-
CEF). A adesão aos planos é voluntária e 
as contribuições da Caixa acompanham, de 

SAÚDE  
E SEGURANÇA    
403-2; 403-4; 103-2 | 403; 103-3 | 403

A atuação da Caixa em relação ao tema 
abrange diversas frentes, a fim de promover a 
saúde e a segurança dos empregados e propor 
melhorias para sua rotina de atividades. Três 
pilares estruturam a gestão sobre o tema:

• Promoção: campanhas do Programa Fique 
Bem; calendário de saúde; atividades labo-
rais; espaço Fique Bem, Programa e ações 
de incentivo aos Hábitos Saudáveis. 

• Prevenção: por meio de ações de medicina 
e saúde ocupacional; prevenção de riscos; 
análise ergonômica de postos de trabalho; 
análise de condições do trabalho; custeio de 
exames preventivos; vacinação contra a gri-
pe, Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho (SIPAT) e ações específicas 
de prevenção em diversos temas.

• Recuperação: Gestão do Absenteísmo; Pro-
grama de Reabilitação Ocupacional; e Pro-
grama Antitabagismo.

Em 2017, o Programa Fique Bem foi repaginado 
e passou a englobar todas as ações e os pro-
gramas de Promoção, Prevenção e Recuperação 
em Saúde. Foi implementada a nova identidade 
visual, e o programa passou a ser dividido con-
forme seus eixos em Fique Bem Saudável, Fique 
Bem Prevenido e Fique Bem Renovado. 

Os programas vinculados ao Fique Bem foram 
revisados e melhorados com objetivo de aten-
derem de forma mais completa os empregados. 
O Programa de Educação e Orientação sobre 

Hábitos Saudáveis é exemplo desse movimento, 
substituindo o antigo Programa de Educação e 
Orientação em Nutrição e indo além do foco 
em alimentação. Com o objetivo de alinhar o pro-
grama ao conceito de saúde integral, foram incor-
porados os apoios especializados de psicólogo e 
educador físico (ou médico dos esportes), além do 
nutricionista.

Outra novidade foi a revisão e reestruturação 
completa do Programa de Recuperação Ocupa-
cional – Orientação Financeira. A participação 
na iniciativa foi desvinculada da necessidade de 
renegociação da dívida e o foco passou a ser 
a recuperação da capacidade psicossocial do 
empregado endividado cuja situação financeira 
esteja impactando na capacidade laboral. Para 
tanto, ao invés da consultoria com foco exclusivo 
no planejamento financeiro, o programa disponi-
bilizará sessões de coaching financeiro com foco 
nos aspectos emocionais e comportamentais. 
Além disso, em dezembro foi lançada uma série 
de vídeos sobre saúde financeira, com objetivo 
de promover a prevenção ao endividamento.

Uma das principais ações do Fique Bem foi 
a revisão da estratégia de comunicação, que 
deve se reverter em melhorias nos indicadores 
de saúde e absenteísmo nos próximos anos. 
Para 2018, prevê-se a implantação de uma co-
municação estruturada do calendário de saúde, 
com ações de conscientização focadas nos te-
mas de cada mês do ano. 

forma paritária, as contribuições dos partici-
pantes, observados os limites constantes dos 
regulamentos (no caso do plano REB, de até 
7%; no Novo Plano, a contribuição da patro-
cinadora é limitada a 12%). Os percentuais 
citados observam o total da folha de salários 
de participação. A adesão dos empregados à 
Funcef alcançou 96,56% ao fim de 2017.

35

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



SAÚDE E SEGURANÇA DOS COLABORADORES 403-2

2016 Taxa de Lesão (TL) Taxa de Dias Perdidos (TDP) Taxa de Doenças Ocupacionais Taxa de Absenteísmo (TA)

Região HOMEM MULHER HOMEM MULHER HOMEM MULHER HOMEM MULHER

Centro-Oeste 0,232 0,355 0,211 0,344 0,211 0,343 0,211 0,343

Sudeste 0,181 0,296 0,142 0,224 0,142 0,224 0,142 0,224

Sul 0,246 0,307 0,216 0,286 0,215 0,285 0,215 0,285

Nordeste 0,460 0,522 0,413 0,516 0,411 0,514 0,411 0,514

Norte 0,368 0,357 0,368 0,357 0,367 0,356 0,367 0,356

TOTAL GÊNERO 0,145 0,159 0,125 0,140 0,125 0,140 0,125 0,140

TOTAL CAIXA 0,299 0,262 0,261 0,261

Fonte SISRH – Ref. 31.12.2016

2017 Taxa de Lesão (TL) Taxa de Dias Perdidos (TDP) Taxa de Doenças Ocupacionais Taxa de Absenteísmo (TA)

Região HOMEM MULHER HOMEM MULHER HOMEM MULHER HOMEM MULHER

Centro-Oeste 0,204 0,312 0,176 0,282 0,175 0,281 0,203 0,311

Sudeste 0,173 0,316 0,133 0,251 0,133 0,251 0,173 0,315

Sul 0,189 0,326 0,154 0,299 0,153 0,298 0,188 0,325

Nordeste 0,387 0,465 0,367 0,444 0,365 0,442 0,386 0,462

Norte 0,343 0,411 0,316 0,389 0,315 0,388 0,342 0,409

TOTAL GÊNERO 0,229 0,342 0,196 0,298 0,196 0,297 0,228 0,341

TOTAL CAIXA 0,280 0,242 0,241 0,279

Fonte SISRH – Ref. 31.12.2017

Cálculo da Taxa de Lesão: (Total de dias perdidos de LAT ÷ Total de Dias Trabalhados) × 100 
Cálculo da Taxa de Dias Perdidos: (Total de dias perdidos por doença ocupacional ÷ Total de Dias Trabalhados) × 100 
Cálculo de Taxa de Doenças Ocupacionais: (Total de dias Perdidos por doença ocupacional ÷ Total de Dias de Contrato de Trabalho) × 100 
Cálculo de Taxa de Absenteísmo: (Total de dias Perdidos de LAT ÷ Total de Dias de Contrato de Trabalho) × 100

Durante o ano, a Campanha Fique Bem mo-
bilizou cerca de 26 mil empregados em três 
grandes desafios, abrangendo mais de 2,5 
mil unidades de todo o País. No total, houve 
aumento de 25% na quantidade de unidades 
Caixa inscritas no Brasil. 

Fruto do programa e de diversas outras iniciati-
vas para garantir o bem-estar dos empregados 
Caixa, o indicador de absenteísmo da Institui-
ção foi 6,36% menor do que em 2016.

DESEMPENHO NO ANO
Refletindo os esforços da organização, na 
análise dos indicadores de taxa de lesão, 
taxa de dias perdidos e taxa de doenças 
ocupacionais, verifica-se em 2017 uma re-
dução de 6,36%, 7,63% e 7,66%, respecti-
vamente, em relação a 2016.
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PRESENÇA EM ACORDOS
Temas de saúde e segurança são frequentes 
nos acordos formais com sindicatos. A negocia-
ção do Banco ocorre com duas confederações: 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Ramo Financeiro (Contraf/CUT) e Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores em Empresas 
de Crédito (Contec).

A Comissão de Negociação da Caixa é nomea-
da por portaria, da Presidência da Empresa, na 
qual �ca de�nido o empregado responsável pela 
coordenação do processo negocial. O processo 
de negociação coletiva se desenvolve em dois 
diferentes momentos: no período da data-base, 
por meio da mesa especí�ca; e durante o restan-
te do ano, por meio da mesa permanente. 

Em virtude da Negociação Coletiva Data Base, 
a Caixa assina Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACT) aditivos à Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) com as entidades representativas dos 
empregados, que têm abrangência nacional.

Entre as iniciativas previstas nos acordos cole-
tivos estão:

• plano de assistência à saúde (Saúde Caixa);
• procedimentos em caso de assalto e sequestro; 
• trabalho da gestante; 
• comissão interna de prevenção de acidentes 

(CIPA);
• comunicação de acidentes de trabalho;
• campanhas de promoção da saúde e da 

qualidade de  vida;
• grupo de trabalho para tratamento do tema 

Saúde do Trabalhador;
• grupo de trabalho para tratar da sustentabili-

dade do Plano Saúde Caixa;
• incentivo à elevação da escolaridade;
• comissões de Conciliação Prévia/Voluntária.

A Caixa assina, ainda, ACTs aditivos para Pre-
venção de Con�itos no Ambiente de Trabalho 
com sindicatos vinculados à Contraf e Contec, 
por adesão voluntária. Entre outros aspectos e 
boas práticas, o Banco aborda diversos temas 
adicionais, como a existência de comitês, ações 
de treinamento e educação, equipamentos de 
proteção individual, direito à recusa de traba-
lho inseguro e conformidade com as normas da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

GESTÃO DO CLIMA 103-2 | 401, 102-3 | 401
O Modelo de Gestão do Clima Organizacional na Caixa foi 
implantado há mais de uma década e busca fomentar um am-
biente de trabalho marcado pelo bem-estar, pela identi�cação 
com os valores da Empresa e pela melhoria da produtividade 
das equipes. Uma das principais ferramentas para a Gestão 
do Clima Organizacional é a aplicação sistemática e periódi-
ca de instrumento de pesquisa a todos os empregados.

O sexto ciclo da pesquisa de clima, realizada nos meses de 
maio e junho de 2017, teve a participação de mais de 40 mil 
empregados, que responderam a questões referentes ao am-
biente local e corporativo: suporte material; justiça e transpa-
rência; autonomia, inovação e desempenho; relacionamento 
entre pares; remuneração e benefícios; identi�cação; signi�-
cado; diversidade e vínculo.

Os resultados da pesquisa foram divulgados no �nal do se-
gundo semestre de 2017 a todas as unidades da Caixa. Em 
2018, serão cadastradas ações em todo o País para a melho-
ria do clima, com base em resultados da pesquisa.

Estruturado como ação de relacionamento com o empregado, 
o programa envolve o incentivo à prática de atividades aeró-
bicas ao ar livre, como modo de fortalecimento da saúde e de 
prevenção de doenças. Para participar, o empregado deve 
cumprir uma meta diária de 20 minutos de caminhada, corri-
da ou bike, registrada em aplicativo baixado no smartphone 
do empregado, que alimenta uma plataforma web especí�ca. 
Unidades e pessoas são premiadas e reconhecidas a partir do 
acúmulo de pontos.

Em 2017, a iniciativa incorporou parte do Programa Fique 
Bem e marcou presença na Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT), com a realização de desa�os 
especí�cos para incentivar a atividade física e sensibilizar em-
pregados. No total, foram R$ 640 mil em investimentos nas 
ações, desenvolvidas em três grandes etapas (Mais Paixão; 
Mais Energia; Mais Garra).

CAIXA NAS RUAS
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DEDICAÇÃO AO  
cliente

NESTE CAPÍTULO

PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO

TECNOLOGIA A FAVOR DA SEGURANÇA

OBJETIVOS DE  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

9 12

CONEXÃO COM A PRSA

102-16, 103-2 | 205, 103-3 | 205, 103-2 | 401, 103-3 | 401, 103-2 | 418
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A Caixa valoriza a construção de uma repu-
tação sólida entre clientes. Em contexto de 
alta competição no setor �nanceiro, como no 
contexto do Brasil, o Banco entende que é fun-
damental assegurar transparência, con�ança, 
agilidade e conveniência àqueles que utilizam 
seus serviços.

Em cumprimento à Resolução 4539/2016 do 
Banco Central, no �m de 2017, a Política de 
Relacionamento com Clientes elaborada pela 
Caixa foi aprovada pelo Conselho de Adminis-
tração, em substituição à antiga Política Caixa 
para Gestão de Clientes.

Cabe ao documento balizar a Instituição quan-
to às boas práticas e às ações para incremen-
tar o desempenho organizacional; entre seus 
pilares estão a comunicação clara e objetiva, 
o atendimento customizado de acordo com o 
per�l e a região em que reside o cliente, a ética 
e a mobilização dos empregados.

A governança sobre o assunto inclui o Comitê 
de Atendimento, conectado ao Conselho Dire-
tor, que se reúne mensalmente e possui partici-
pação do presidente da Caixa e diversas Vice-
-Presidências, incluindo Habitação e Negócios.

As atitudes e condutas esperadas de emprega-
dos e parceiros Caixa são disseminadas por 
meio de normativos internos e políticas como 
o Código de Ética – que apresenta os valores 
de respeito, compromisso e transparência como 
centrais ao relacionamento com clientes.

Saque das 
contas inativas 
mobilizou a 
Caixa para 
atender 
elevado 
volume de 
cidadãos

RELAÇÕES BASEADAS NO  
compromisso com  
a excelência
Ciente das necessidades dos diferentes per�s  
de clientes atendidos, o Banco investe em segurança, 
tecnologia e canais de atendimento

Casos de eventual irregularidade praticada por 
empregado em detrimento do cliente, a Caixa 
disponibiliza canais para registro de denúncia 
referente à conduta de empregado na intranet 
(ATENDER.Caixa), na internet (clique aqui), no 
SAC telefônico (0800 726 0101), e via Comis-
são de Ética (clique aqui – leia mais sobre o 
assunto em Políticas de Gestão). 

2017 foi um ano de desa�os para a Instituição: 
além do crescimento de mais de 4 milhões de 
pessoas na base de clientes, que exigiu maior 
empenho no atendimento, o Banco executou du-
rante o ano a maior operação de sua história: 
o pagamento de mais de R$ 40 bilhões referen-
tes às contas inativas do FGTS, em atendimento 
à medida Provisória 763/2016, bene�ciando 
30 milhões de trabalhadores.

A Caixa se empenhou em criar medidas e�ca-
zes para proporcionar um serviço de qualidade 
aos mais de 50 milhões de cidadãos que foram 
às agências em busca de informações, esclare-
cimento de dúvidas e, principalmente, para o 
recebimento dos valores disponíveis.

4 milhões
de novos clientes 
foram conquistados 
no ano
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O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e os 
pontos de atendimento presencial – em especial 
as agências e unidades lotéricas – são os prin-
cipais canais de relacionamento do Banco com 
seus clientes. 

O principal destaque do ano, no SAC, foi a 
aprovação da centralização do tratamento das 
reclamações do canal destinadas às agências 
– que, até então, eram responsáveis por todo 
o processo de análise, resposta e contato com 
clientes. A ação busca desonerar agências, au-
mentar a e�ciência e a padronização e melho-
rar a qualidade no tratamento de reclamações 
do SAC.

As agências �cam responsáveis pelo forne-
cimento dos subsídios às Centralizadoras de 
Atendimento em Telesserviços (CERAT), quando 
necessário, e pela adoção de ações corretivas 

CONTAS INATIVAS FGTS – VOLUME DE ATENDIMENTOS

R$ 44

328

31,3
milhões de atendimentos 
em agências

bilhões  
pagos

2,4 25,9
milhões de trabalhadores 
atualizaram suas contas 
FGTS para o saque

milhões de trabalhadores 
bene�ciados – março 
a julho de 2017

milhões de acesso  
à página  
www.Caixa.gov.br/
contasinativas

PRÁTICAS DE 
RELACIONAMENTO

e medidas preventivas, a partir do diagnóstico 
das principais razões de reclamações. 

Em 2017, foram incluídas 34 superintendências 
regionais e 1.463 agências nesse modelo, sen-
do respondidas mais de 74 mil ocorrências por 
meio do SAC Centralizado. A expectativa é que 
100% das superintendências e agências estejam 
no novo modelo até 30 de junho de 2018.

CANAIS TELEFÔNICOS

• SAC Caixa (0800 726 0101): recebe recla-
mações, sugestões, elogios, solicitações e es-
clarece sobre produtos e serviços. Está dispo-
nível 24 horas por dia, sete dias por semana, 
recebendo ligações de telefone �xo e celular. 
Também há versão própria adaptada a de�-
cientes auditivos (0800 726 2492), igualmen-
te disponível em regime 24/7. Para clientes 

Destaque do 
ano para 
o projeto 
Agência Digital 
Caixa – um 
novo modelo 
de atenção aos 
clientes
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no exterior, é disponibilizado o telefone +55 
61 3533-2000, em modelo ligação a cobrar, 
com atendimento em português.

• Caixa Cidadão (0800 726 0207): o atendi-
mento ocorre de segunda a sexta-feira, das 
8h às 21h, e aos sábados das 10h às 16h, 
aceitando chamadas de telefones fixos e celu-
lares. São atendidas demandas referentes ao 
PIS, a benefícios sociais, ao FGTS, ao Cartão 
Social e também aos resultados das Loterias 
Caixa. Serviço de consulta eletrônica é dispo-
nibilizado em regime 24/7.

• Atendimento Comercial (3004-1105, para ca-
pitais e regiões metropolitanas, e 0800 726 
0505 para demais regiões): realiza serviços 
para proprietários de contas, como saldo, ex-
trato via fax, solicitação e desbloqueios etc. 

• Renegociação de dívidas (0800 726 8068 
– opção 8): disponível para que clientes regu-
larizem sua situação na Caixa.

• De Olho na Qualidade (0800 721 6268): 
específico para dúvidas, reclamações, suges-
tões e elogios referentes ao programa Minha 
Casa Minha Vida. Atendimento de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados 
das 10h às 16h. Ligação possível por telefone 
fixo e celular.

• Suporte Tecnológico: 3004-1104 (para capi-
tais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 
0104 (demais regiões).

• Ouvidoria Caixa (0800 725 7474): disponí-
vel em dias úteis, das 9h às 18h, recebe de-
núncias e reclamações não solucionadas nos 
demais canais.

Diversidade  
de canais 
oferece 
conveniência e 
acessibilidade 
aos clientes

1.463

34

agências mobilizadas  
em novo modelo de centralização 
de atendimento em telesserviços

superintendências 
regionais e

OUVIDORIA CAIXA
A Ouvidoria é o canal de atendimento de últi-
ma instância a reclamações de clientes e usuá-
rios relacionadas a produtos ou serviços que 
não foram solucionadas nos canais de aten-
dimento primário e também de tratamento de 
denúncias registradas por clientes ou cidadãos. 
O canal segue os preceitos da Resolução nº 
4.433/2015/CMN.

A compilação dos resultados e indicadores do 
canal é feita por meio do Relatório Semestral das 
Atividades de Ouvidoria (art. 6º, V da Resolução 
nº 4.433/2015/CMN). O relatório é submetido 
ao Comitê de Auditoria, à Auditoria interna e ao 
Conselho de Administração da Caixa.

TELESSERVIÇOS EM NÚMEROS

100 milhões  
de atendimentos telefônicos – humano

33 milhões  
deles no canal de atendimento ao cidadão

360 milhões  
de atendimentos eletrônicos

120 milhões  
no canal cidadão

60 milhões  
Cartões

180 milhões  
Comercial

258 mil  
atendimentos/mês no canal Habitação na 
Mão do Cliente (HMC)

197,4 mil  
boletos encaminhados por SMS

 
Veja + 
contatos de atendimento referentes  
a cartões e outros serviços em http://www.
Caixa.gov.br/atendimento/telefones-app/ 
Paginas/default.aspx 
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As denúncias podem envolver manifestações de 
clientes ou cidadãos que relatem fatos com indí-
cios de infração às leis e/ou às normas vigentes. 
Os casos podem ser comunicados por diversos 
canais: telefone (0800 725 7474, das 9h às 
18h, em dias úteis); Fale Conosco (registro dispo-
nível em regime 24/7). Para denúncias de empre-
gados, o canal é a Ouvidoria Interna (Viva Voz).

Clientes e cidadãos são comunicados quanto 
aos canais de denúncia no site da Caixa, na 
folheteria de agências, lotéricas e corresponden-
tes e em contratos e extratos. Para empregados 
e prestadores de serviço, são adotadas mensa-
gens eletrônicas, veículos de comunicação inter-
na e políticas corporativas.

Em 2017, a Ouvidoria registrou 111.983 ocor-
rências (ver tabela), 4,42% acima do ano an-
terior. O volume de reclamações se manteve 
estável. Com relação às denúncias, a Caixa 
vem aprimorando processos e fortalecendo sua 
governança. 

Também durante o ano, foi inserida na primeira 
página do site da Caixa referência ao canal utili-
zado para denúncias por meio da internet, propi-
ciando maior visibilidade a quem deseja registrar 
tais ocorrências. Também contribui para reforçar a 
cultura de transparência e o Programa de Integri-
dade, com várias ações desenvolvidas ao longo 
do ano (leia mais em Integridade Corporativa).

CONTATOS DA OUVIDORIA

TOTAL 2016 TOTAL 2017 VARIAÇÃO

Denúncia 8.252 13.026 57,85%

Reclamação 98.993 98.957 -0,04%

TOTAL 107.245 111.983 4,42%

Origem

Bacen 42.292 48.503 14,69%

Procon 28.922 24.155 -16,48%

Multicanais 27.779 26.299 -5,33%

TOTAL 98.993 98.957 -0,04%

RESPEITO PREMIADO
Em 2017, a Caixa foi premiada pela 
revista Consumidor Moderno na ca-
tegoria Financeira e Crédito Pessoal, 
como a empresa que mais respeitou o 
consumidor no Brasil no ano de 2017. 
A premiação consiste na avaliação do 
conceito de respeito à marca, apurado 
por meio de entrevista a pessoas que 
possuem alguma experiência com as 
empresas avaliadas.

Mais de 50% das 
demandas do canal 
da Ouvidoria são 
respondidas em até 5 dias 
úteis (metade do prazo 
regulamentar)
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A VISÃO DO CLIENTE
A Caixa realizou uma pesquisa de imagem em 
dezembro de 2017, a �m de monitorar a per-
cepção da sociedade quanto à qualidade de 
seus serviços e práticas. Foram 2.541 pessoas 
entrevistadas, incluindo aspectos como e�ciên-
cia na solução de problemas, atendimento ao 
cliente, inovações tecnológicas, facilidade e �e-
xibilidade. No estudo, alguns destaques foram:

A Instituição é Top of Mind 2017, com primeira 
lembrança em 28,9% dos entrevistados e am-
pla vantagem sobre a concorrência;

A Caixa é percebida como banco acessível: é 
para todos os per�s (75,2%), com leve tendên-
cia para os tomadores de empréstimos (10,5%); 

Em termos de público-alvo, destina-se a todas 
as rendas (73,4%), mas é percebida com o 
foco um pouco direcionado para o público de 
baixa renda (10,8%);

O Banco é visto como um defensor do melhor 
custo-benefício (45,8%).;

A Caixa se destaca em 16 dos 17 atributos, 
sendo seu ponto frágil ser reconhecida como 
um banco de inovação tecnológica.

Percepção 
de marca da 
Caixa está 
alinhada à sua 
missão e aos 
seus valores 
institucionais

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL
A Empresa está atenta às transformações do se-
tor e, apostando em sua trajetória de inovação 
para melhor atender o brasileiro, evolui cada 
vez mais nas ferramentas digitais. O programa 
de transformação digital contemplou uma pes-
quisa interna, a �m de mapear entre os empre-
gados conhecimentos, habilidades e experiên-
cias ligadas a esse universo.

Em 2017, um dos projetos de destaque foi o 
da Agência Digital Caixa – um novo modelo 
de atendimento que abrange tanto a estrutura 
física quanto o formato de contatos, interações 
virtuais e atenção a clientes.

O Banco implantou sete agências digitais, em 
Goiânia (GO), Campinas (SP), São Paulo (SP), 
Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Curitiba (PR 
– duas agências), que operam em caráter de 
projeto-piloto. Nelas, foram 19.336 clientes 
contatados ao menos uma vez para conhecer o 
novo sistema de atendimento.

Os resultados positivos – que abrangeram cerca 
de R$ 250 milhões em operações – demons-
tram a efetividade de um modelo de negócio 
que explora a realização de negócios remotos. 

Para 2018, a expectativa é expandir o modelo 
para todo o País, abrindo uma agência digital 
em cada uma das 84 bases de superintendên-
cias regionais.

Também é objetivo ampliar canais de atendi-
mento do modelo, recorrendo para isso ao apli-

75,2%
dos brasileiros veem  
a Caixa como um banco 
para todos os per�s
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cativo para celular e a chat, webchat e vídeo. 
Assim, o Banco se qualifica para consolidar 
processos capazes de levar conveniência aos 
clientes que possuem perfil digital e primam 
pelo atendimento remoto.

Além desse projeto, diversas outras ações foram 
implantadas ao longo do ano para aprimorar a 
experiência digital do cliente Caixa, com des-
taque para:

• Nova versão do app – disponível para o sis-
tema iOS, a nova versão trouxe melhorias 
mapeadas pelo Banco ao acompanhar os 
comentários de seus clientes nas lojas vir-
tuais. Entre as novidades, novo layout, sal-
do sempre em tela, maior visibilidade ao 
número da conta, personalização de menu 
e menor número de etapas para acessar ser-
viços. A ação teve resultados imediatos na 
avaliação: a pontuação, que antes era de 
1,5, alcançou o patamar de 2,5 em apenas 
um dia após o lançamento da atualização. 
Uma das metas futuras é entregar os serviços 
de biometria e compartilhamento de com-
provantes e acelerar a velocidade de login 
e transações.

• SMS reverso no Internet Banking – o novo 
recurso, implantado em dezembro de 2017, 
permite ao cliente combater fraudes e ga-
rantir mais segurança às transações no mo-
delo Transferência Eletrônica Disponível 
(TED). Ao receber mensagem, o cliente ve-
rifica a operação e pode bloqueá-la, caso 
não seja reconhecida. 

• Carteiras Digitais Samsung Pay e Google 
Pay – a Caixa, em parceria com Samsung e 
Google, disponibilizou aos clientes a possi-
bilidade de pagamento usando o celular de 
forma rápida, simples e segura. Essa tecnolo-
gia substitui o cartão de plástico na hora de 
efetuar uma compra. Basta aproximar o seu 
aparelho celular da máquina de cartão, ou 
ainda, pagar suas compras online por meio 
dos aplicativos das lojas que possuem parce-
ria para pagamento por meio de carteira di-
gital. Os clientes Caixa que possuem cartão 
de débito Caixa das bandeiras MasterCard 
e Visa podem realizar o cadastramento do 
seu cartão nas referidas carteiras digitais e 
utilizar o serviço. Para 2018, está prevista a 
integração de outras bandeiras de débito e 
cartões de crédito Caixa.

RESULTADOS – 
AGÊNCIA DIGITAL

154 mil  
ligações ativas

15 mil  
contatos de clientes 
recebidos

80 mil  
interações

Presença em  

7 cidades 
brasileiras

9 mil  
negócios contratados 
nas agências digitais

2,2 bi  
de transações  
realizadas com 
cartões Caixa, totali-
zando:

R$ 155 bi  
em valor de  
transação total

650 mil  
clientes ativos no app 
Cartões Caixa

• SMS de alerta para reclamações – foi im-
plantada, em 2017, ferramenta de envio de 
SMS de alerta para celulares de clientes PF 
e PJ que registraram reclamações na Ouvi-
doria. Após período de testes, a área tem 
enviado em média 450 SMS por dia para 
os clientes. Após implantação pela Ouvido-
ria, o projeto foi estendido às reclamações 
no SAC da Caixa.

APLICATIVO CARTÕES CAIXA
Com pouco mais de um ano de existência, o 
aplicativo para cartões do Banco ganhou oito 
novas versões, com serviços atualizados e im-
plantados e melhorias de usabilidade.

Atualmente em versão 2.6, o aplicativo reú-
ne 35 serviços que incluem consultas, desblo-
queios, habilitações, cadastramento, atuali-
zação de endereço e data de vencimento, 
consulta a cotações e faturas, solicitações de se-
gunda via e resgate de pontos. Os portadores 
de cartões adicionais também passaram a po-
der acessar o app para consultar informações 
relativas a seus cartões, sem acesso ao titular.

106,1  
milhões de cartões no 
total (crédito + débito)

7 milhões  
crédito

99,1 milhões  
débito

Melhorias 
tecnológicas 
marcam 
compromisso 
da Caixa com 
a conveniência 
para seus 
clientes
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SERVIÇOS DIGITAIS CAIXA EM 2017 
POR CANAL

INTERNET  
BANKING

CLIENTES CADASTRADOS 

22.936.630 
2

CONTAS CADASTRADAS 

26.628.907 
2

CLIENTES QUE UTILIZAM 

7.388.746
TRANSAÇÕES 

1.527.256.950 
2

CAIXA CELULAR 
ACESSO À CONTA (APLICATIVO)

CLIENTES QUE UTILIZAM 

10.438.322
TRANSAÇÕES 

1.184.569.084 
1

MENSAGENS  
SMS

CLIENTES CADASTRADOS 

20.931.924 
3 

ALERTA FINANCEIRO

CONTAS CADASTRADAS 

23.567.548 
3 

ALERTA FINANCEIRO

17.750.902 
3 

FGTS

2.844.824 
3 

CARTÃO DE CRÉDITO

TRANSAÇÕES 

913.951.550 
3

1 Fonte: SIMCV.
2 Fonte: SIPER e SICLI.
3 Fonte: SIGMS e Móvile.

Aposta da Caixa nas 
tecnologias digitais 
está em linha com seu 
Planejamento Estratégico 
2017-2027

45

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



Pela natureza de suas atividades, a Caixa é res-
ponsável pela bancarização de milhares de ci-
dadãos e se torna agente fundamental para seu 
ingresso em segmentos como o crédito pessoal 
e o financiamento a atividades produtivas. Por 
isso, enxerga a educação financeira como uma 
responsabilidade de sua atuação, em especial 
quanto ao uso responsável do crédito.

Nas agências, em comunicados e folhetos infor-
mativos e no ambiente virtual, a Caixa adota 
linguagem didática e simples, a fim de esclare-
cer sobre todas as condições e regras de seus 
produtos e serviços. O Banco condena veemen-
temente a prática da venda casada ou a recusa 
de atendimento, promovendo treinamentos con-
tinuamente aos empregados e apurando respon-
sabilidades em casos de eventuais desvios.

O site da Caixa conta, ainda, com uma pági-
na própria destinada à educação financeira, na 
qual são explicados aspectos sobre o uso do di-
nheiro, o crédito, a dívida, o controle de gastos 
e a importância do orçamento doméstico.

O ano de 2017 buscou a criação e estruturação 
de um modelo inteiramente novo de gestão da 
adimplência, focada em todo o ciclo do crédito 
do cliente Caixa – um trabalho que permanecerá 
sendo consolidado e amadurecido durante 2018.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
A política de renegociação da Caixa tem os 
parâmetros específicos em sistema que calcula 
a capacidade de pagamento do cliente e atri-
bui limites para o crédito baseado nos critérios 
de Behavior Score (BS – pontuação), comporta-
mento de pagamento, propensão a pagamento, 
respeitando as normas do Banco Central para 
o mercado financeiro e os parâmetros dos Acor-
dos de Basileia, de que o Brasil é signatário.

O telesserviço dedicado ao assunto realizou 
mais de 110 mil atendimentos a clientes que 
buscam renegociar dívidas em atraso: créditos 
comerciais, habitacionais, cartões de crédito e 
veículos. O serviço também pode ser realiza-
do por meio de redes sociais (Facebook e Ins-

tagram). Em 2017, foram enviados boletos de 
renegociação de créditos comerciais num valor 
total de R$ 2,8 milhões de dívidas, correspon-
dentes a 898 acordos, além de R$ 1,6 milhões 
de reais, em 552 acordos de dívidas de cartão 
de crédito cadastrados.

Outro destaque é o atendimento via Portal do 
Consumidor (consumidor.gov.br), lançado pelo 
Ministério da Justiça em junho de 2014. Por 
meio dele, foram realizados 1.300 atendimen-
tos mensais em 2017, com o índice de 76,4% 
no item “solução”.

AÇÕES ESPECÍFICAS
Em 2017, a Empresa, em linha com a Resolução 
7.542/2016, fortaleceu a segregação das ativi-
dades inerentes ao processo de Recuperação de 
Créditos em Gestão do Risco, Gestão de Produto 
e Gestão de Clientes e Rede.

Por meio da Superintendência Nacional de 
Gestão da Adimplência (SUGAD), com três ge-
rências nacionais vinculadas, foram instituídos 
processos para aprimorar o relacionamento e 
a abordagem de clientes para a negociação e 
recuperação de créditos. Foram constituídas 84 
plataformas de adimplência, vinculadas a supe-
rintendências regionais, com estrutura dedicada 
ao assunto, além de gerência de filial de gestão 
da adimplência em Curitiba (PR).

Em maio, a Caixa realizou a ação especial 
#QuitaFácil, voltada à recuperação de créditos 
comerciais com atrasos acima de 360 dias. A 
campanha ofereceu descontos expressivos para 
liquidação das dívidas à vista e resultou em mais 
de R$ 850 milhões recuperados e incorporados 
ao Resultado Operacional da Caixa em 2017. 
Internamente, também foram realizadas campa-
nhas de incentivo aos colaboradores, para estrei-
tar os laços com clientes a partir do engajamen-
to na redução de pendências.

Em 2017, refletindo essas medidas, a Caixa 
atingiu seu menor índice de inadimplência em 
anos, firmando-se como Banco com o menor ín-
dice de inadimplência do mercado brasileiro.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA  
103-2 | 417, 103-3 | 417, 417-1, FS15, FS16

Campanhas, 
materiais e 
plataformas de 
comunicação 
divulgam o 
tema para os 
clientes
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ACESSO E 
CAPILARIDADE FS13, FS14

Pela natureza de seu negócio e sua atuação 
como instituição financeira parceira do Gover-
no Federal em programas sociais, a Caixa está 
presente nas mais diversas regiões do País e 
convive com o desafio de prestar atendimento 
qualificado, garantir a conformidade com pa-
drões de acessibilidade diversos e estar presen-
te aonde a população brasileira precisa.

No tocante à capilaridade dos pontos de aten-
dimento em áreas com baixa densidade popu-
lacional ou economicamente desfavorecidas, a 
Caixa toma como referências a definição do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
para municípios com baixa densidade popula-
cional – são aqueles que possuem densidade 
inferior a 16 habitantes/km² (fonte: clique aqui).

Com relação a municípios economicamente 
desfavorecidos, consideram-se aqueles com 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) 2010 inferior a 0,6 (categorias Baixo e 
Muito Baixo) (fonte: clique aqui).

CANAIS DE ATENDIMENTO EM REGIÕES DESFAVORECIDAS  
OU DE BAIXA DENSIDADE

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

Agência 80 105 94 34 23

Posto de Atendimento 12 7 7 1 2

Sala de Autoatendimento 89 113 100 35 25

Posto de Atendimento Eletrônico 33 10 23 5 16

Unidade Lotérica 418 1146 417 378 264

Correspondente Caixa Aqui 258 561 194 152 84

Banco 24 Horas 64 6 29 18 3

Compartilhamento de terminais Banco  
do Brasil com a Caixa 56 53 28 22 22

TOTAL 1.010 2.001 892 645 439

AGÊNCIAS ITINERANTES
A Caixa dispõe de três agências-barco, dispo-
níveis para atendimento de populações ribeiri-
nhas da Amazônia e, também, na bacia do São 
Francisco. 

A agência-barco Ilha do Marajó possui infraes-
trutura e serviços disponíveis para operar como 
ponto de atendimento da Caixa, navegando 
no trecho composto de diversos municípios do 
Pará: Belém, Salvaterra, Soure, Ponta das Pe-
dras, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Cur-
ralinho, Bagre, Breves, Melgaço e Portel, com 
possibilidade de expansão e/ou alteração do 
itinerário.

Já a agência-barco Chico Mendes é uma em-
barcação com infraestrutura para navegar pelo 
trecho compreendido de Manaus a Coari, no 
Amazonas, para atendimento às populações 
dos municípios Anamã, Anori, Beruri, Careiro, 
Codajás e Manaquiri, também com possibilida-
de de expansão e/ou alteração do itinerário.

A agência-barco Rio São Francisco contempla um 
catamarã com capacidade de atendimento dos 
municípios e distritos de Sobradinho, Santana do 
Sobrado, Casa Nova, Pau-a-Pique, Remanso, Pi-
lão Arcado, Sento Sé, Piri e Piçarrão, na Bahia. 
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Outras unidades itinerantes mantidas pelo Ban-
co o modelo agência-caminhão, tipo reboque ou 
semirreboque, com oito veículos em operação. 

ACESSIBILIDADE
O Banco tem buscado evoluções contínuas 
nas suas práticas de acessibilidade e incorpo-
ração de tecnologias assistivas para pessoas 
com deficiência. Hoje, todas as unidades estão 
devidamente adequadas ao padrão ambiental 
de acessibilidade exigido por lei e também ob-
servam os Termos de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmados com os órgãos do Ministério 
Público da União. Além disso, todos os caixas 
eletrônicos instalados desde 2008 já contam 
com adaptação para cadeirantes ou pessoas 
com baixa estatura.

Nos pontos de atendimento, são manti-
dos 5.230 terminais de autoatendimentos adap-
tados para pessoas com deficiência visual, com 
operações Texto Fala (software que converte no-

TECNOLOGIA A FAVOR DA 
SEGURANÇA

mes, valores e números em falas sintetizadas), 
equivalentes a 17,44% do total de terminais dis-
poníveis na rede de atendimento.

Em 2017, a Caixa realizou estudo, que foi con-
duzido por profissionais da área de Engenharia 
e Arquitetura da Caixa e empresa especializa-
da, para atualizar o Manual Ambiental e Visual 
das Unidades Lotéricas, em consonância com a 
norma Associação Brasileira da Normas Técni-
cas (ABNT) – NBR 9050, que trata da acessi-
bilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos. 

A medida também se alinha à publicação da 
norma ABNT NBR 16537, que trata de diretri-
zes para sinalização tátil no piso. Tais medidas 
tiveram por objetivo a realização de melhorias 
para acessibilidade de pessoas com deficiên-
cia às Unidades Lotéricas e, ao mesmo tempo, 
adequar a padronização às novas regras da 
ABNT/NBR. 

A Caixa trabalha com uma ampla base de da-
dos pessoais de seus clientes, bem como com 
informação pertencente às empresas com que 
realiza negócios. A fim de garantir a proteção, 
a integridade e a segurança dessas informações 
– uma responsabilidade central para instituições 
financeiras –, a Empresa mantém Política de Se-
gurança da Informação, que regula o uso, arma-
zenamento e administrativos de todos os ativos 
de informação, próprios ou sob sua custódia, 
assegurando a confidencialidade, integridade, 
autenticidade e disponibilidade de dados. 

Além da política, uma norma interna específica 
disciplina empregados quanto ao tratamento das 
informações, considerando seu grau de sigilo. 
A Instituição entende que quaisquer divulgações 
não autorizadas de dados – como as feitas após 
ataques cibernéticos e/ou ações de hackers – 

podem impactar diretamente o negócio, em as-
pectos financeiros, operacionais ou de imagem.

A Caixa mantém o Comitê de Segurança da 
Informação e Comunicações, de caráter delibe-
rativo e propositivo e vinculado à Vice-Presidên-
cia de Riscos. Esse órgão assegura o cumpri-
mento da política das disposições do Estatuto 
Caixa, do Plano Diretor de Segurança da Infor-
mação da Caixa, da Instrução Normativa nº 
01 do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, da legislação e das 
normas em vigor.

Localizado em Brasília (DF), o Complexo Da-
tacenter Cidade Digital, localizado no Parque 
Tecnológico Capital Digital, completou dois 
anos com 100% de disponibilidade e sem 
qualquer parada causada por falha. A opera-

Atendimento 
a regulamen-
tações de 
acessibilidade 
é reflexo do 
compromisso 
do Banco 
com a 
conformidade 
integral
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ção garante segurança a mais de 12 milhões 
de operações por dia, efetuadas pelo segun-
do site mais acessado do Brasil, assim como 
em mais de 15 milhões de pagamentos por 
mês do Bolsa Família e mais de 11 milhões de 
operações por dia efetuadas nos terminais de 
autoatendimento. 

Entre em agosto de 2015, o Centro Tecnológico 
Caixa tem como objetivos prover condição de 
salvaguarda a todos os dados do Banco, por 

meio de replicação com o Datacenter; estabele-
cer alta disponibilidade para aplicações; propi-
ciar condição para a expansão dos negócios da 
Empresa; e racionalizar custos com a centraliza-
ção de estruturas de TI.

Com o Datacenter e o CTC, o Banco tem in-
fraestrutura predial 2,2 vezes superior à ante-
rior, considerando espaço físico, e 4,5 vezes 
maior, com relação à capacidade de forneci-
mento de energia elétrica.

PREVENÇÃO A FRAUDES 
ELETRÔNICAS 103-2 | 205, 103-3 | 205

A Caixa trabalha de forma contínua para evitar 
problemas de segurança, em linha com práticas 
de segurança de seu sistema integrado antifrau-
de. Esse investimento conseguiu evitar, por exem-
plo, um potencial de fraude em cartões de cré-
dito de R$ 627 milhões no período de um ano.

Desde quando foi criada a Centralizadora Na-
cional de Segurança em Cartão de Crédito, a 
Empresa tratou quase 600 mil alertas de segu-
rança do sistema antifraude. No mesmo período, 
foram enviados mais de 13,5 milhões de SMS 
de segurança aos clientes e finalizados 78.291 
atendimentos de segurança. Para reforçar a atua-
ção preventiva, foram implantadas e capacitadas 
três representações de segurança, em Aracaju 
(SE), Maceió (AL) e Vitória (ES). A nova estrutura 
foi criada em decorrência da internalização da 
prevenção às fraudes em cartões de crédito na 
Caixa, finalizada em março de 2016, e se tornou 
referência em segurança no mercado.

No quarto trimestre de 2017, a Caixa foi con-
siderada, pelas principais bandeiras internacio-
nais, o banco mais seguro para se transacionar 
com cartão de crédito.

Para gerenciamento de riscos em relação a 
fraude eletrônica, o Banco dispõe de norma-
tivos específicos contendo orientações de pro-
cedimentos acerca dos processos de detecção 
e monitoramento de fraudes, contestação de 
movimentação em contas, recuperação de va-
lores considerados ilegítimos, cadastramento 

de senhas e identificação positiva, bem como 
de fraudes em cartão de crédito e múltiplo em 
função crédito, entre outros.

É disponibilizada às agências ferramenta que 
possibilita a contestação de movimentações 
em contas depósito não reconhecidas pelo 
cliente, sendo as ocorrências analisadas por 
equipe técnica especializada – que devolve 
a demanda com o resultado da análise para 
divulgação ao cliente.

A Caixa possui, ainda, Termo de Cooperação 
Técnica firmado com a Polícia Federal desde 
2008 para repasse de relatório de notícia crime 
contendo as informações referentes aos Parece-
res Técnicos que apontem a existência de indí-
cios de fraude nas movimentações contestadas.

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 específica para tratar do ressarcimen-
to de bens e valores nos casos de roubo e furto 
qualificado nas dependências da Empresa, além 
dos casos de extorsão mediante sequestro.

Estruturas 
e sistemas 
de ponta 
permitem a 
proteção dos 
ativos e dados 
de todos os 
clientes e 
paarceiros 
Caixa
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RESULTADOS  
econômico-
-�nanceiros
NESTE CAPÍTULO

DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

8 9

CONEXÃO COM A PRSA

103-2 - 201 E 103-3 - 201
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O ano de 2017 marcou o início da retomada 
de resultados positivos do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro. Passados dois anos de retração, 
o indicador teve leve recuperação em 2017, 
com 1% de alta, de acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 

A inflação acumulada em 12 meses ficou abai-
xo da meta de 3% e do indicador de 6,3%, 
aferido em 2016. O setor empresarial já pro-
jeta dados para 2018: espera-se que o PIB se 
aproxime de 3%, e a inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) deve ficar próximo a 3,8% (fonte: 
Focus).

Setores industriais começaram a sentir reflexos 
da melhoria macroeconômica. Após três anos 
de queda, a produção da indústria encerrou 
2017 com ganho de 2,5%, segundo o IBGE. A 
expansão foi impulsionada pelo segmento auto-
motivo, com ênfase em ganhos em exportações, 
e por setores como indústrias extrativas, setor 
de informática e eletrônicos e metalurgia.

Já o segmento de serviços continuou em cenário 
negativo, com queda de 2,8% durante o ano. So-
mente a área de transportes, serviços auxiliares 
e transportes e correios teve crescimento (2,3%).

Quanto à balança comercial, foi registrado supe-
rávit de US$ 67 bilhões. As exportações soma-
ram US$ 217,75 bilhões (US$ 185,24 bilhões 
em 2016), e as importações atingiram US$ 
150,75 bilhões (US$ 137,55 bilhões em 2016).

SETOR FINANCEIRO: CONTEXTO E 
CENÁRIO
Especificamente no segmento de atuação da 
Caixa, o Brasil encerrou 2017 com volume total 
de empréstimo de R$ 3,08 trilhões, 0,6% abai-
xo do ano anterior, segundo dados do Banco 
Central. O crédito para pessoas físicas, no en-
tanto, teve recuperação em 2017, 5,6% acima 
do ano anterior. O crédito para empresas caiu 
7% no consolidado, com aumento específico 
nas carteiras destinadas para o comércio (5%) 
e para a administração pública (3%).

Os juros médios de operações de crédito com 
recursos livres (excluindo créditos imobiliário 
e rural e via BNDES) foram de 55,1% ao ano 
em dezembro de 2017, para pessoas físicas, 
queda de mais de 17 pontos percentuais em 
relação ao ano anterior. Para empresas, os em-
préstimos com recursos livros tiveram taxa de 
21,5% ao ano aferida em dezembro, 6,6 pon-
tos percentuais abaixo do fechamento de 2016.

Recuperação 
gradual 
do setor 
financeiro é 
esperada em 
2018

RESILIÊNCIA  
diante dos desafios 
do País
Prioridades do Banco em 2017  
foram manter a solidez financeira, proteger seus  
ativos e racionalizar a base de custos

5,6%
de salto no crédito 
para pessoas físicas 
no Brasil em 2017
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As taxas de juros médias cobradas em cartão 
de crédito rotativo e cheque especial, em ope-
rações com pessoas físicas, tiveram queda em 
2017. Em dezembro, os juros médios somaram 
334,6% ao ano, bem abaixo dos 497,7% em 
2016. A taxa média cobrada em cheque espe-
cial também recuou – de 328,6%/ano (2016) 
para 323%/ano (2017).

SÍNTESE DE RESULTADOS

Principais números                                   
(R$ milhões, exceto onde indicado)

2S2017 2S2016 VAR. 12M 2017 2016 VAR. 12M

Lucro líquido contábil 8.442 1.689 399,8% 12.516 4.137 202,6%

Ativos totais 1.260.768 1.255.452 0,4% 1.260.768 1.255.452 0,4%

Carteira de crédito ampla 706.276 709.289 -0,4% 706.276 709.289 -0,4

Captações 1.016.155 984.113 3,3% 1.016.155 984.113 3,3%

Depósitos 506.226 512.191 -1,2% 506.226 512.191 -1,2%

Depósitos de poupança 276.693 252.403 9,6% 276.693 252.403 9,6%

Índice de Basileia – percentual 17,7% 13,5% 4.1 p.p. 17,7% 13,5% 4,1 p.p.

Índice de Eficiência Operacional1 – 
percentual 49,8% 52,1% -2.3 p.p. 49,8% 52,1% -2,3 p.p

Pagamento de benefícios sociais 14.455 13.694 -1,6% 28.689 28.234 1,6%

Pagamento de benefícios ao trabalhador 135.356 123.269 9,8% 313.658 242.057 29,6%

Previsões do Banco Central apontam aumento 
de 3% no estoque de crédito bancário brasilei-
ro para 2018. Para pessoas físicas, a expec-
tativa é de crescimento de 7% – e queda de 
2% para empresas. O aumento do volume de 
crédito deve ficar, durante o ano, abaixo da 
projeção de inflação para o ano. 

1 Desconsidera o efeito não recorrente da reversão da provisão atuarial de benefício pós-emprego.
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Ainda em um ambiente de negócios comple-
xo, marcado pela instabilidade política e pela 
conjuntura econômica desafiadora, a Instituição 
buscou desenvolver ações para manter sua rele-
vância em segmentos-chave – como poupança e 
crédito imobiliário –, reforçar suas relações com 
setores produtivos e obter ganhos de eficiência 
operacional, em linha com os requisitos da boa 
administração pública. As prioridades foram:

• Fortalecer a Governança Corporativa;
• Melhorar a eficiência, confiança e satisfação 

do cliente;
• Assegurar rentabilidade em todos  

os negócios;
• Garantir alocação ótima de capital;
• Acelerar a transformação digital;
• Fortalecer a cultura de gestão de risco.

Como reflexo das ações, o lucro líquido contábil 
do Banco foi de R$ 12,5 bilhões, um salto de 
202,6% em relação ao ano anterior. Já o lucro 
líquido recorrente (que exclui o evento extraordi-
nário relativo ao impacto da reversão de provi-
são atuarial do Saúde Caixa, após adoção do 
limite máximo de 6,5% da folha de pagamento) 
foi de R$ 8,6 bilhões, 106,9% superior a 2016.

Em ativos próprios, a Instituição fechou o ano 
com salto de 0,4%; já a carteira de crédito teve 
leve retração, alcançando R$ 706,3 bilhões. 

Controle de 
despesas foi 
um dos focos 
do ano

DA ESTRATÉGIA AO RESULTADO

As  receitas com prestação de serviço e tarifas 
bancárias tiveram aumento de 11,5% em 12 
meses, alcançando R$ 25 bilhões em 2017, 
sob influência das receitas com serviços de con-
vênio e cobrança, administração de fundos de 
investimento e conta corrente. O índice de co-
bertura das despesas administrativas evoluiu 5,3 
pontos percentuais e atingiu 72,9%; já o índice 
de cobertura das despesas de pessoal totalizou 
111,6%, melhora de 4,8 p.p. em 12 meses.

Com relação às despesas administrativas con-
solidadas, houve crescimento de 3,4% e função 
das despesas de pessoal, que cresceram em vir-
tude do impacto do Programa de Desligamento 
Voluntário Extraordinário (PDVE) e do Acordo 
Coletivo de Trabalho. Já as outras despesas 
administrativas caíram 2,3% em 12 meses, de-
monstrando o esforço contínuo da Caixa em 
racionalizar seus gastos.

49,8% foi o Índice  
de Eficiência Operacional 
(IEO) da Caixa em 
2017, melhora de 2,3 
pontos percentuais em 12 
meses, fruto das ações de 
racionalização de gastos
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EVOLUÇÃO DE RESULTADOS 
R$ BILHÕES

7,1 6,6 21,4

7,1

12,5

1,1

14,6

21,3

4,1

8,6

4,0

10,4

24,4

31,2

2014

2015

2017 CONTÁBIL

2017 RECORRENTE

2016

LUCRO LÍQUIDO RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO BRUTO DE  
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

2014

2015

2017 CONTÁBIL

2017 RECORRENTE

2016

2014

2015

2017

2016

+29,5%
VAR. 2016-17

10,917,918,4

11,519,820,7

12,2

11,9

21,0

22,4

22,5

25,0

201520152015

201620162016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

RECEITAS COM PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS

DESPESAS DE PESSOAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS

+11,5%
VAR. 2016-17

+6,6%
VAR. 2016-17

-2,3%
VAR. 2016-17
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ATIVOS E PASSIVOS
Os ativos da Caixa totalizaram cerca de R$ 1,3 
trilhão, crescendo 0,4% em 12 meses. O total de 
ativos administrados chegou a R$ 2,2 trilhões, 
aumento de 1,9% em relação a dezembro de 
2016. Destaque para o FGTS, com saldo de R$ 
489,1 bilhões, e para os Fundos de Investimento, 
que tiveram salto de 17,3% e somaram R$ 337 
bilhões. O patrimônio líquido da Caixa foi de R$ 
71,4 bilhões, avanço de 12,2% em 12 meses. 

CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLA
A carteira da Caixa fechou 2017 com saldo de 
R$ 706,3 bilhões, queda de 0,4% em compa-
ração com o ano anterior. O indicador re�ete 
uma estratégia de otimização do portfólio e ren-
tabilização da carteira de crédito atual.

• Crédito comercial: o saldo foi de R$ 161,8 
bilhões, redução de 15,3%, em função da 
baixa demanda por crédito e do Plano de 
Capital da Empresa. A carteira PJ totalizou 
saldo de R$ 68,1 bilhões no quarto trimes-
tre, redução de 23,1% em 12 meses. As 
operações comerciais com pessoas físicas 
atingiram o saldo de R$ 93,7 bilhões, recuo 
de 8,6% em 12 meses. O produto de maior 
crescimento foi o crédito consignado, que al-
cançou saldo de R$ 64,3 bilhões. 

• Crédito habitacional: segmento de tradição do 
Banco, teve evolução de 6,3% em 12 meses, 
com R$ 431,7 bilhões em saldo. Deste total, 
R$ 237,6 bilhões são com recursos FGTS e 
R$ 194,1 bilhões com recursos Caixa/SBPE.

• Crédito para infraestrutura: o saldo total ao 
�m de 2017 alcançou R$ 82,7 bilhões, pro-
porcionando avanços no desenvolvimento 
econômico do País e gerando relações de 
longo prazo com clientes PJ.

• Crédito rural: com 2,8% de participação 
nesse mercado, a Caixa registrou saldo de  
R$ 6,9 bilhões em dezembro de 2017.

CAPTAÇÕES
As captações totais alcançaram R$ 1.016 bi-
lhões em dezembro de 2017, 3,3% acima do 
ano anterior. Os depósitos totalizaram R$ 506,2 
bilhões. Os depósitos à vista somaram R$ 32,4 
bilhões, evolução de 1,6% em 12 meses.

DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS
A poupança da Caixa, que remonta à trajetó-
ria centenária da Instituição, teve saldo de R$ 
276,7 bilhões, 9,6% de ganho em 12 meses. 
Com esse saldo, o Banco mantém a liderança 
do mercado, com ganho de 0,23 ponto percen-
tual em participação.

As Letras totalizaram R$ 117,5 bilhões, redu-
ção de 16,6% em 12 meses, em linha com a 
estratégia de captação da Instituição.

SERVIÇOS DE GOVERNO
Por ser o principal agente operador dos pro-
gramas sociais do Governo Federal, a Caixa 
contribui para a melhoria da distribuição de 
renda da população brasileira. Em 2017, fo-
ram pagos 158,4 milhões de benefícios sociais, 
em um valor total de R$ 28,7 bilhões (leia mais 
em Mais que um Banco).

PARTICIPAÇÕES ESTRATÉGICAS
O Conglomerado Caixa é um grupo de 
empresas formado pela Caixa e por suas parti-
cipações diretas e indiretas, buscando reforçar 
a presença da Instituição em segmentos rele-
vantes, alinhados à estratégia e ao posiciona-
mento de mercado.

Resultados 
demonstram 
sucesso de 
estratégia de 
e�ciência
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R$431,7 bi

20,7%
foi a participação da Caixa 
no segmento de consignado 
em 2017, com saldo de 
R$ 64,3 bilhões

na carteira habitacional, 
segmento em que a Caixa é líder 
com 69% de participação

5,2%
de crescimento na 
carteira de infraestrutura 
em 12 meses

10,7%
de aumento no crédito 
rural para Pessoa Física

Poupança Caixa

38,2% 
de participação de 
mercado

74,8 mi 
de contas de poupança

6 mi 
a mais que em 2016

ALGUNS DESTAQUES

Desempenho dos negócios 
da Caixa re�ete esforço em 
melhorar resultado operacional, 
racionalizar a base de custos e 
contribuir com a retomada da 
economia do País

56

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



* Mais informações sobre a carteira de participações nas Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras disponíveis em 
http://www.Caixa.gov.br/sobre-a-Caixa/informacoes-financeiras/Paginas/balancos-e-demonst.aspx 

Composição da carteira de participações (R$ mil) Dez. 2017 Dez. 2016

Caixa Seguros Holding 3.402.526 3.046.972

Banco PAN 759.948 878.142

Capgemini 13.178 117.889

Elo Serviços 44.692 23.111

Cia. Bras. De Securitização – CIBRASEC 7.025 6.994

Crescer 3.479 -

Branes 1.898 1.874

Galgo Sistemas de Informações S.A. 1.285 1.752

BIAPE - -

FGO – Fundo Garantia de Operações 467.384 287.712

FGHAB – Fundo Garantidor Habitação Popular 265.210 265.210

Fundo de Investimento em Participações 27.156 32.685

TECBAN 112.049 106.537

GIC – Gestora de Inteligência de Crédito 28.724 -

PAN Corretora 26.698 33.130

PAN Seguros 368.764 363.179

Outros investimentos 10.535 8.827

TOTAL 5.540.551 5.174.014

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE PARTICIPAÇÕES 
R$ MIL
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MAIS QUE 
um banco
NESTE CAPÍTULO

CIDADANIA E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

CIDADES SUSTENTÁVEIS E HABITAÇÃO

FOMENTO À CULTURA E AO ESPORTE

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

1 2
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CONEXÃO COM A PRSA
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Ao revisitar sua visão de futuro ao longo de 
2017, com participação direta de empregados, 
a Caixa assumiu como missão contribuir com o 
desenvolvimento sustentável. Para isso, um dos 
pilares fundamentais é sua atuação como par-
ceira do Governo Federal, concretizando polí-
ticas públicas por meio de estratégias de negó-
cios e da operação de programas responsáveis 
por redistribuir renda, melhorar a qualidade de 
vida e dar apoio a trabalhadores e cidadãos 
de todo o País.

A agenda de atuação da Caixa é abrangente, 
indo além dos potenciais impactos positivos do 

mercado �nanceiro – daí seu slogan de ser mui-
to mais que um banco, levando à base de mais 
de 70 milhões de clientes não apenas serviços 
bancários, mas também benefícios trabalhistas, 
ações sociais e programas de incentivo a seto-
res produtivos.

Em 2017, destaque para os cerca de R$ 29 
bilhões em recursos aplicados em prol da erra-
dicação da pobreza e da melhoria da distribui-
ção de renda, bem como para os investimentos 
em setores-chave da economia – medidas re-
levantes para o enfrentamento de um cenário 
ainda adverso na economia do País.

O Banco 
aplicou  
R$ 29 bilhões 
em recursos 
voltados à 
melhoria da 
distribuição 
de renda e 
erradicação 
da pobreza

EM PROL DO  
desenvolvimento 
social do País
Dos programas governamentais às linhas de crédito, 
saiba como a Caixa contribui para tornar melhor a 
vida de cada brasileiro

CIDADANIA E DISTRIBUIÇÃO  
DE RENDA 203.1, 203-2, FS7, 103-2 | 203, 103-3 | 203

A Caixa opera, atualmente, mais de 15 progra-
mas de transferência de renda com abrangên-
cia nacional – com destaque para o Programa 
Bolsa Família, uma das mais bem-sucedidas po-
líticas de redistribuição de renda existentes na 
América Latina.

Em 2017, foram pagos 161 milhões de benefí-
cios sociais ligados aos programas de transfe-
rência de renda. Sozinho, o Bolsa Família foi 
responsável por 96% do volume de pagamen-
tos e por 96% do valor total (R$ 27,8 bilhões).

A Caixa também opera o pilar para concessão 
dos benefícios sociais, o Cadastro Único – con-

junto de informações sobre as famílias brasileiras 
em situação de pobreza ou extrema pobreza. 
Além do Bolsa Família, outros programas opera-
dos são Bolsa Verde, Garantia Safra, Chapéu de 
Palha e DF Sem Miséria (veja lista completa em A 
Caixa, p. 15), totalizando 7,2 milhões de bene-
fícios e um valor total pago de R$ 1,094 bilhão.

As informações do Cadastro Único são im-
portantes insumos para governos municipais, 
estaduais e federal implantarem e planejarem 
políticas públicas voltadas à melhoria das vidas 
das famílias. Entre 2016 e 2017, a base de ca-
dastrados cresceu 10,24%, com dados de 44 
milhões de famílias e 153 milhões de pessoas.
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TELESSERVIÇOS (SAC CIDADÃO)CADASTRO ÚNICO

BOLSA FAMÍLIA
O programa foi criado para combater a pobre-
za e a desigualdade no Brasil na década de 
2000, mantendo-se ainda hoje como iniciativa 
de maior abrangência entre as políticas de dis-
tribuição de renda operadas pela Caixa. 

Con�ra a seguir os principais indicadores do 
ano e os grá�cos que ilustram os números na 
última década:

14,1 milhões  
de famílias bene�ciadas

44,5 milhões  
de pessoas favorecidas

+ de R$ 30 bilhões 
disponibilizados às famílias 
(folha de pagamento)

5,79% de aumento (17x16)

R$ 177,73  
em valor médio de 
benefício mensal

MÉDIA DE FAMÍLIAS NA FOLHA – BOLSA FAMÍLIA 
R$ MILHÕES

2007 20112009 2013 2015 20162008 20122010 2014 2017
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VALOR TOTAL DISPONIBILIZADO – BOLSA FAMÍLIA 
R$ MILHÕES
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17,19% 
atendidas por operadores

82,81% 
de atendimentos por Unidade 
de Resposta Audível (URA)

10,24% 
de crescimento na 
base (17x16)

44 
milhões 
de famílias cadastradas

5,4 
milhões
de transações diárias

CAPACITAÇÃO DE 
GESTORES
Ano a ano, a Caixa capaci-
ta servidores municipais no 
Cadastro Único e no Sistema 
de Benefícios ao Cidadão. 
Somente em 2017, foram trei-
nadas 11.664 pessoas em um 
total de 592 turmas

22 
milhões 
de ligações
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A região Nordeste concentra mais de 50% do 
total de famílias bene�ciárias do programa, se-
guida pela região Sudeste, com 25,85%. As 
regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, juntas, tota-
lizam 23,53%.

Nos últimos anos, o esforço para tornar o rela-
cionamento com o cidadão bene�ciário mais 
prático e conveniente se destacou, por exem-
plo, com o aplicativo Bolsa Família – que permi-
te a conferência de saques, o calendário de pa-
gamentos e a consulta a parcelas do benefício 
pagas. O app, que possui cerca de 19 milhões 
de acessos/mês está disponível para sistemas 
operacionais Android e iOS.

153,7 milhões  
de benefícios pagos

5.442 municípios contemplados

81.021 terminais oferecidos 
aos bene�ciários

50,93% dos pagamentos 
no canal Lotérico

4,5 milhões de downloads 
do app Bolsa Família

DISTRIBUIÇÃO DAS FAMÍLIAS POR REGIÃO 
DEZEMBRO 2017

50,62%

25,85%

12,48%

NORDESTE

SUDESTE

NORTE

4,88%

6,17%

CENTRO-OESTE

SUL

50,93%

17,19%

15,11%

9,65%

5,83%

REVENDEDOR 
LOTÉRICO

CRÉDITO EM CONTA

AUTOATENDIMENTO

CRÉDITO 
POUPANÇA

CAIXA AQUI

1,24%

0,05%
ESTAÇÃO FINANCEIRA 
SEM CARTÃO

ESTAÇÃO FINANCEIRA  
COM CARTÃO

DISTRIBUIÇÃO DOS PAGAMENTOS POR CANAL 
PBF 2017
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JOGO 
RESPONSÁVEL

REPASSES DAS LOTERIAS CAIXA – 2017 
Esporte – R$ 1,057 bilhão
Educação – R$ 1,295 bilhão
Cultura – R$ 384 milhões
Segurança – R$ 417,1 milhões
Seguridade Social – R$ 2,309 bilhões
Outros – R$ 14,7 milhões
Imposto de Renda sobre prêmios pagos  –  
R$ 1,078 bilhão
Total – R$ 6,557 bilhões

REPASSES DAS LOTERIAS CAIXA – 2016 
Esporte – R$ 950,2 milhões
Educação – R$ 1,226 bilhão
Cultura – R$ 359,9 milhões
Segurança – R$ 385,6 milhões
Seguridade Social – R$ 2,159 bilhões
Outros – R$ 9 milhões
Imposto de Renda sobre prêmios pagos –  
R$ 1,076 bilhão
Total – R$ 6,167 bilhões

LOTERIAS CAIXA  FS7
As Loterias Caixa completaram 55 anos em 
2017 com arrecadação total de R$ 13,88 bi-
lhões, 8,14% acima do ano anterior. O cenário 
de retomada gradual do crescimento da econo-
mia fez com que o volume de apostas superas-
se as expectativas, com destaque para a Mega 
Sena – produto mais vendido, com 42% da arre-
cadação –, a Lotofácil (26%) e a Quinta (18%).

Como parte do seu propósito de reinvestir re-
sultados em programas federais nas áreas de 
seguridade, cultura, educação, segurança e es-
porte, em 2017, foram R$ 6,5 bilhões transferi-
dos para a execução dessas iniciativas. 

A Caixa possui diversas certi�cações globais que 
atestam a qualidade, segurança e e�ciência dos 
serviços lotéricos, com destaque para a ISO/IEC 
27001 – norma internacional de padrão para 
sistema de gestão da segurança da informação. 
Em 2017, foi realizada auditoria para manter 
certi�cações ISO 27001 e WLA-SCS:2012. 
No processo, concluiu-se que as Loterias Caixa 
encontram-se em conformidade com o escopo 
do plano de auditoria. Além disso, a certi�cação 
WLA-SCS:2012, da Associação Mundial de Lote-
rias (WLA), atesta que as Loterias Caixa adotam 
as melhores práticas em termos de segurança na 
administração desse serviço.

As Loterias Caixa respeitam e executam as melhores práticas mun-
diais de Responsabilidade Social Corporativa, aplicadas pelas 
loterias de Estado associadas à World Lottery Association (WLA).

As práticas buscam combater o jogo compulsivo e também pro-
teger pessoas vulneráveis, como menores de idade, dos poten-
ciais danos associados aos jogos e apostas. A estrutura de jogo 
responsável da Caixa está normatizada e é compatível com a 
estrutura da WLA, que consiste em quatro níveis de certi�cação: 
Compromisso; Autoavaliação e análise de lacunas; Planejamento 
e implementação; e Melhoramento contínuo.

Em junho de 2017, as Loterias Caixa obtiveram a certi�cação 
do Nível 3 na prática do jogo responsável, que representa o se-
gundo nível mais alto da WLA. O certi�cado atesta que a Caixa 
planeja e implementa as boas práticas e reconhece a adoção de 
práticas de governança e gestão da segurança da informação, 
de risco e de continuidade de negócios, ancoradas em normas 
internacionais para a operação das Loterias Federais.

No segundo semestre do ano, várias foram as ações para conso-
lidar as práticas sobre o tema:

• Lançamento do curso online de “Introdução ao Jogo 
Responsável”, disponibilizado na Universidade Caixa; 

• Promoção da 1ª Semana do Jogo Responsável, com ações de 
comunicação diversas;

• Participação no Seminário Internacional CSR/Responsible 
Gaming, na Espanha.

Como membro da Associação Mundial de Loterias, a Caixa tem 
como papel vender loterias, realizar sorteios, pagar prêmios e 
direcionar os recursos provenientes das vendas às boas causas 
(repasses à Seguridade Social, FIES, Fundo Nacional da Cultura, 
Fundo Nacional da Saúde, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê 
Paralímpico Brasileiro etc.).
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BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS
Conheça algumas ações relevantes das Loterias 
Caixa

• Diversidade e Responsabilidade Socioam-
biental – durante o ano, os bilhetes das 
loterias voltaram a tratar de temas sociais 
relevantes, como diversidade, combate à 
discriminação, conscientização sobre doen-
ças e outros assuntos relevantes. No campo 
ambiental, destaque para o Dia Mundial da 
Água e para as séries Região Amazônica e 
Fundo do Mar.

• Papel certi�cado – A produção dos bilhetes 
de Loteria Federal é efetuada por grá�cas 

que utilizam papel certi�cado pela Forest Ste-
wardship Council (FSC), entidade de âmbito 
mundial que promove o manejo responsável 
de �orestas conforme princípios e critérios 
que conciliam salvaguardas ecológicas com 
os benefícios sociais e a viabilidade econô-
mica.

• Patrocínio ao paradesporto – em 2017, as 
Loterias Caixa renovaram seu contrato de 
patrocínio ao Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB), parceria iniciada em 2004 e tem 
proporcionado crescimento e visibilidade ao 
paradesporto nacional. Serão R$ 22 milhões 
nos próximos dois anos. (Saiba mais no info-
grá�co da p. 84).

BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 
103-2 | 203, 103-3 | 203

Os programas destinados ao trabalhador fo-
ram responsáveis por mais de 61,5 milhões 
de pagamentos de benefícios, totalizando 
aproximadamente R$ 54,18 bilhões, distri-
buídos em ações como Seguro Desemprego, 
PIS e Abono Salarial, em 2017. Con�ra, nas 
próximas páginas, uma síntese dos resultados 
e projetos:

PIS
O Programa de Integração Social – PIS foi 
instituído pela Lei Complementar nº 7, de 
7/9/1970, para possibilitar a participação 
dos trabalhadores no desenvolvimento das 
empresas, mediante a distribuição da arre-
cadação, proveniente das contribuições das 
empresas, entre os participantes, de forma 
proporcional ao tempo de serviço e à remune-
ração salarial. Para os trabalhadores cadastra-
dos até 4/10/1988, a conta de participação 
representa um patrimônio individual, atualiza-
do anualmente.

Hoje, os recursos arrecadados pelo PIS, soma-
dos aos do Programa de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público (PASEP), integram o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que 

tem por objetivo gerar recursos para pagamen-
to do Seguro Desemprego e do Abono Salarial.

A Medida Provisória nº 797/2017, publicada 
em 24/8/2017, reduziu a idade mínima para 
o saque das cotas do PIS, que passou a ser 62 
anos para mulheres e 65 anos para homens. 
Com a redução da idade, cerca de 6,4 milhões 
de pessoas passaram a ter direito ao saque das 
cotas do PIS, com recursos da ordem de R$ 
11,2 bilhões.

Em 2017, a Caixa fez o pagamento aproxima-
do de 1,59 milhão de cotas do PIS, no valor 
total de R$ 2 bilhões, e distribuiu cerca de R$ 
431 milhões em rendimentos do programa a 
7,6 milhões de participantes.

Abono 
Salarial
Foram 
efetuados 
pagamentos 
a 20,5 
milhões de 
trabalhadores 
brasileiros, 
totalizando 
cerca de R$ 
14,6 bilhões.

APP CAIXA TRABALHADOR
O aplicativo recebe consultas sobre PIS, Abono 
Salarial e Seguro Desemprego, além de possuir 
função de Geolocalização para busca de ca-
nais de atendimento. Até dezembro de 2017, o 
app tinha recebido 4,9 milhões de downloads 
para as plataformas Android e iOS.
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SEGURO DESEMPREGO 
POR TIPO (2017)

QUANTIDADE 
(MILHÕES)

VALOR  
(BILHÕES)

Seguro Formal/Doméstico/Resgatado 29,2 R$ 34,7

Seguro Defeso 2,6 R$ 2,4

Total 31,8 R$ 37,1

TOTAL 62,15 R$ 53,92

SEGURO DESEMPREGO 
POR REGIÃO (2017)

QUANTIDADE 
(MILHÕES)

VALOR  
(BILHÕES)

Centro-Oeste 2,6 R$ 2,8

Nordeste 6,9 R$ 7,4

Norte 2,7 R$ 3,09 

Sudeste 14,5 R$ 17,6

Sul 5,1 R$ 6,2

Seguro 
Desemprego
A Caixa pagou 
31,8 milhões 
de benefícios, 
no valor total 
de R$ 37,1 
bilhões

PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS

2016 2017

Produto* QTDE. DE PARCELAS 
(EM MILHÕES)

VALOR PAGO  
(EM BILHÕES)

QTDE. DE PARCELAS 
(EM MILHÕES)

VALOR PAGO  
(EM BILHÕES)

Abono Salarial 20,50 R$ 15,84 20,48 R$ 14,59

PIS – Cotas 0,74 R$ 0,90 1,59 R$ 2,06

PIS – Rendimentos 7,91 R$ 0,41 7,67 R$ 0,43

Seguro Desemprego 33 R$ 36,77 31,8 R$ 37,1

TOTAL 62,15 R$ 53,92 61,54 R$ 54,18

Obs.: Os benefícios acima não podem ser somados, uma vez que há pagamento dos Rendimentos contido no Abono.

64

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



SUPORTE ÀS FAMÍLIAS DO CAMPO
A Instituição mantém uma série de iniciativas 
voltadas ao apoio de trabalhadores e suas fa-
mílias em ambiente rural. Confira os principais 
resultados do ano

Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais
O que é: instituído pela Lei nº 12.512/2011 e 
regulamentado pelo Decreto 7.644, de 16 de 
dezembro de 2011, busca estimular a geração 
de trabalho e renda com sustentabilidade, re-
passando recursos a famílias de agricultores fa-
miliares, silvicultores, aquicultores, extrativistas, 
pescadores, comunidades tradicionais e povos 
indígenas, a fim de estimular a geração de tra-
balho e renda e a organização profissional

EM 2017
44.134 benefícios disponibilizados
42.192 benefícios pagos
R$ 52,3 milhões em pagamentos

Bolsa Verde
O que é: o Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental, ou Bolsa Verde, beneficia famílias 
carentes que ajudam a preservar o meio am-
biente. Por meio dele, são destinados recursos 
a famílias que desenvolvem atividades de con-
servação ambiental em áreas rurais, abran-
gendo territórios de comunidades tradicionais, 
projetos de assentamento ou reservas e florestas

EM 2017
202 mil benefícios disponibilizados
193 mil benefícios pagos
R$ 57,9 milhões em pagamentos

Chapéu de Palha
O que é: programa criado pelo Governo do Es-
tado de Pernambuco para combater os efeitos 
do desemprego decorrentes da entressafra da 
cana-de-açúcar e da fruticultura irrigada, bem 
como de condições adversas na pesca artesa-
nal ou situações de emergência

EM 2017
184 mil famílias beneficiadas
R$ 39,4 milhões em pagamentos

Garantia Safra
O que é: programa federal em parceria com o 
Ministério da Integração Nacional, conectado 

ao programa de Gestão de Riscos e Resposta 
aos Desastres, oferece apoio financeiro a famí-
lias que moram em áreas atingidas por desas-
tres e que decretaram estado de calamidade 
pública ou situação de emergência 

EM 2017
2,7 milhões de famílias beneficiadas
R$ 555 milhões em pagamentos

BOLSA ATLETA
O programa do Ministério do Esporte assegura 
o pagamento de valores mensais aos beneficia-
dos, concedidos no período de 12 meses, ob-
servadas as normas legais específicas. 

O objetivo deste programa é garantir uma ma-
nutenção pessoal mínima aos atletas de alto 
rendimento, buscando dar condições para que 
se dediquem ao treinamento esportivo e à par-
ticipação em competições que permitam o de-
senvolvimento pleno de sua carreira esportiva. 

IDENTIDADE JOVEM
O Programa ID Jovem trata da concessão da 
Identidade Jovem, um documento criado para 
jovens entre 15 e 29 anos de idade, com com-
provação de baixa renda, conforme inscrição 
da família no Cadastro Único, que permite 
acesso a eventos artístico-culturais e esportivos, 
pagando meia-entrada, e a vagas gratuitas ou 
com desconto, em transporte coletivo interesta-
dual, segundo disposto no Decreto nº 8.537, 
de 5 de outubro de 2015.

Para facilitar o acesso às informações pelo 
usuário, foram lançados os aplicativos ID Jovem 
(beneficiários) e ID Jovem Promotor (estabeleci-
mentos), disponibilizados para download nas 
plataformas Android, iOS e Windows Fone.

Os aplicativos alcançaram, até dezembro de 
2017, mais de 860 mil downloads.

R$ 94,4  
milhões 
pagos pelo 
Bolsa Atleta 
em 2017, 
distribuídos em 
64 mil parcelas 
mensais
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FGTS
Em 2017, o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) completou 51 anos de existên-
cia, com uma história de parceria que marca 
a vida de cada trabalhador no Brasil. Foi um 
ano especialmente desafiador para a Caixa em 
função do pagamento das contas inativas, insti-
tuído pela Medida Provisória nº 763, de 22 de 
dezembro de 2016, posteriormente convertido 
na Lei 13.446, de 25 de maio de 2017, que 
teve a missão de garantir o bom atendimento 
em toda a rede de pontos da Instituição.

Considerando apenas os saques das contas 
inativas, a Caixa realizou o pagamento de 
mais de R$ 44 bilhões, beneficiando direta-
mente quase 26 milhões de trabalhadores.

No ano de 2017, no período de março a agos-
to, o volume de solicitações de saque do FGTS 
no exterior aumentou cerca de 10 vezes em com-
paração com o mesmo período do ano anterior.

Entre 2010 e 2016, a Caixa deferiu os pe-
didos de saque de 6.775 trabalhadores resi-
dentes no exterior, liberando pouco mais de 
R$ 263 milhões, enquanto somente no ano de 
2017 foram deferidos pedidos de saque de 
19.591 trabalhadores, totalizando um montan-
te de quase R$ 540 milhões.

A Caixa é o agente operador do Fundo, gerin-
do os recursos com excelência e cumprindo com 
zelo e eficiência as diretrizes de seu Conselho 
Curador. 

No período de 2010 a 2014, o FGTS viveu 
uma situação positiva no mercado de traba-
lho, com baixo desemprego e ganhos em ren-
dimento médio real de trabalhadores. Com 
isso, a arrecadação líquida do Fundo bateu 
recordes. A partir de 2015, no entanto, hou-
ve queda nas receitas líquidas de contribui-
ção realizada pelas empresas, em função do 
mercado de trabalho e emprego atual.

Mesmo assim, em 2017, o FGTS registrou 
uma arrecadação bruta recorde, de R$ 123,5 
bilhões. O montante de saques no ano, des-
considerando os R$ 44 bilhões das contas 
inativas, totalizou R$ 118,6 bilhões, apre-
sentando um percentual de crescimento em 
patamar superior aos recolhimentos, o que 
resultou na arrecadação líquida de cerca de 
R$ 5 bilhões. A redução nominal de 51,3% 
em relação ao resultado de 2016 reflete, ain-
da, os sinais da desaceleração da economia, 
com perspectivas de crescimento a partir da 
obtenção de resultados nacionais melhores 
com a retomada do aumento do Produto In-
terno Bruto (PIB).

MOVIMENTAÇÕES FGTS 
EM R$

Ano ARRECADAÇÃO BRUTA SAQUES ARRECADAÇÃO LÍQUIDA

2010 61.797.213.442,77 49.890.310.136,85 11.906.903.305,92

2011 72.260.939.292,62 57.646.929.757,99 14.614.009.534,63

2012 83.033.513.518,83 65.049.000.360,25 17.984.513.158,58

2013 94.415.141.165,54 75.663.002.033,88 18.752.139.131,66

2014 104.744.192.951,54 86.320.173.011,54 18.424.019.940,00

2015 113.529.384.750,98 99.124.208.039,14 14.405.176.711,84

2016 119.089.336.907,90 108.892.614.296,48 10.196.722.611,42

2017 123.535.007.570,02 118.564.184.177,70 4.970.823.392,32

FGTS ampara 
o trabalhador 
brasileiro há 
mais de cinco 
décadas
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107,4 milhões  
de extratos físicos de conta 
vinculada do FGTS (via 
postal) (queda de 19%)

221,6 milhões  
de extratos enviados  
via SMS (aumento de 
quase 55%)

21,5 milhões  
de extratos enviados via 
e-mail (aumento de 23,6%)

20,6 milhões  
de adesões SMS (65% 
acima de 2016)

LEIA +
sobre o atendimento aos trabalhadores em decorrência 
da Lei 13.446/2017 em Dedicação ao Cliente

DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Também por conta da Lei 13.446/2017, foi autorizada a distribuição 
de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas 
contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores.

A Caixa, no papel de Agente Operador, de�niu e levou a termo a ação 
de distribuição de 50% do resultado positivo do Fundo, contribuindo 
para o aumento da remuneração do FGTS e mantendo o crescimento do 
Patrimônio Líquido do FGTS em patamares seguros.

Com o resultado de R$ 14,5 bilhões, em 2016, o FGTS distribuiu em 
2017 R$ 7,2 bilhões a cerca de 88 milhões de trabalhadores, totalizan-
do 245,7 milhões de contas contempladas, que alcançaram a rentabili-
dade de 7,14%, superando índices como IPCA e INPC que, em 2016, 
foram respectivamente 6,28% e 6,58%.

2,9 milhões  
de adesões e-mail (19,6% 
acima de 2016)

Quase  
10 milhões  
de downloads do aplicati-
vo APP FGTS

23,7 milhões  
de acessos ao site do 
FGTS, com média mensal 
de 1,97 milhão de visitas

R$ 44 bilhões  
injetados na econo-
mia brasileira

328 milhões  
de visitações à pági-
na do site exclusivo

SAQUE DAS CONTAS INATIVAS EM NÚMEROS

25,9 milhões  
de trabalhadores 
bene�ciados

FGTS EM NÚMEROS
Nova lei trabalhista
A Lei 13.467, de 2017 (Modernização Tra-
balhista), alterou vários artigos da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). Com isso, o 
Banco, na qualidade de Agente Operador do 
Fundo de Garantia, atualizou seus processos 
e sistemas informatizados para possibilitar a 
operacionalização das novas regras atinentes 
ao FGTS. 

As modi�cações da CLT simpli�caram os pro-
cedimentos para saque do Fundo de Garantia 
pelos trabalhadores, pois a documentação exi-
gida para movimentação da conta vinculada 
do FGTS, para as rescisões de contrato de 
trabalho a partir de 11/11/2017, passou a 
ser exclusivamente a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), contendo a anota-
ção da respectiva baixa, e o documento de 
identi�cação pessoal.

Para habilitação ao saque, o empregador 
deve realizar previamente a comunicação da 
data e motivo do afastamento pelo Conectivi-
dade Social, pelo Sistema Empresa de Recolhi-
mento do FGTS e Informações à Previdência 
Social (SEFIP) ou pela Guia de Recolhimento 
Rescisório do FGTS (GRRF).

Ainda de acordo com a modernização da CLT, 
para efeito do saque de FGTS, �ca dispensa-
da homologação da rescisão do contrato de 
trabalho pelas entidades representativas dos 
trabalhadores (sindicatos), não sendo mais exi-
gida a apresentação dos formulários Termo de 
Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho 
(TQRCT), Termo de Homologação da Rescisão 
do Contrato de Trabalho (THRCT) ou Termo de 
Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT).

Orçamento do FGTS
O Conselho Curador aprovou o orçamento do 
FGTS para aplicação em 2017 no mês de ou-
tubro de 2016. Considerando sua reformula-
ção (Resolução 847/2017), o FGTS destinou, 
aproximadamente, R$ 88,2 bilhões para apli-
cação nas áreas de habitação, saneamento 
básico, infraestrutura urbana e operações ur-
banas consorciadas.

Somando-se os R$ 4,9 bilhões destinados ao 
FI-FGTS (R$ 1,4 bilhão) e Carteira Administra-
da (R$ 3,5 bilhões), o orçamento total para 
2017 foi de R$ 93,1 bilhões.
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CONTRATAÇÕES COM RECURSOS DO FGTS EM 2017

R$ 335 bilhões
foi o saldo total de operações de crédito 
com aplicação dos orçamentos do FGTS 
ao final do exercício de 2017

R$ 498 bilhões
Ativo total do FGTS em 31 de 
dezembro de 2017

Área

2016 2017

VALOR DO EMPRÉSTIMO 
FINANCIAMENTO (R$ MIL) NÚMERO DE UNIDADES VALOR DO EMPRÉSTIMO 

FINANCIAMENTO (R$ MIL) NÚMERO DE UNIDADES

Habitação popular 51.283.569 598.193 52.095.327 459.826

Infraestrutura urbana 386.325 0 227.711 0

Demais operações em 
operação 8.209.700 53.244 7.111.500 37.461

Saneamento básico 226.641 0 3.940.799 0

Total 60.106.235 651.437 63.375.338 497.287

Fonte: Sítio do FGTS
(*) Dados provisórios (Posição da base: 08/02/2018)

OPERAÇÕES DE MERCADO
Por meio do FI-FGTS, o Fundo investe em opera-
ções que buscam rentabilizar e dinamizar seus 
ativos. Desde o início das operações, em 2008, 
o FI-FGTS investiu R$ 22,9 bilhões, além do re-
investimento de R$ 7,5 bilhões.

Na Carteira Administrada, iniciada em 2009, 
foram investidos até 2017 o valor de R$ 15,9 
bilhões. A Carteira de Certificados de Recebí-
veis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobi-
liários (LCI) possuem 26 operações contratadas, 
totalizando R$12,3 bilhões.

Descontos a financiamentos
O FGTS concede descontos a financiamentos 
com foco na população de baixa renda e a 
demanda por acesso à moradia digna. Os sub-
sídios são concedidos pelo Fundo para aquisi-
ção de imóveis por pessoas físicas, ampliando 
a capacidade de pagamento do mutuário, com 
prestações reduzidas e quitação de parte do 
valor de compra.

Quanto menor a renda do mutuário, maior o 
desconto concedido, fazendo com que as aplica-
ções do FGTS cumpram efetivamente seu papel 
social de levar moradia à população de menor 
renda. Destaque para o aumento de 155% no 
montante alocado para o programa de subsídios 
concedidos pelo FGTS, seja para o Programa 
Minha Casa Minha Vida, seja para outras apli-
cações. O aumento se verificou no período entre 
2009 (R$ 4 bilhões) e 2017 (R$ 10,2 bilhões)

Nova modalidade de saque
A Caixa fez em 2017 um estudo da regulamenta-
ção da Lei n° 13.146/2015, necessária à imple-
mentação da nova modalidade de saque da con-
ta vinculada do trabalhador para aquisição de 
órtese e prótese, com o objetivo de promoção de 
acessibilidade e de inclusão social do trabalhador 
com deficiência. Para tanto, será elaborado o mo-
delo operacional necessário à implementação da 
nova modalidade de saque do FGTS.
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EVOLUÇÃO DOS DESCONTOS CONCEDIDOS  
PELO FGTS 
R$ MILHÕES

Ano ORÇADO (R$) REALIZADO (R$)

2009 4.000 2.952

2010 5.048 5.043

2011 5.500 5.403

2012 6.865 6.665

2013 8.900 7.983

2014 8.900 7.897

2015 8.900 7.511

2016 8.900 6.609

2017* 10.200 8.532

*Posição em dezembro de 2017 – Provisória.

CIDADES SUSTENTÁVEIS E HABITAÇÃO 
103-2 | 203, 103-3 | 203, 203-1, 203-2

A Caixa é, desde 1996, o principal agente 
operador de ações do Governo Federal que 
buscam implantar políticas públicas de desen-
volvimento social e urbano no País. Cabe à 
Instituição promover a análise e acompanhar 
projetos em áreas como habitação popular, sa-
neamento básico e de infraestrutura urbana e 
rural, desportiva, turística, cultural e de gestão 
de recursos hídricos e resíduos sólidos. 

Para isso, adotam-se recursos provenientes do 
Orçamento Geral da União (OGU). No intuito 
de garantir a reversão dos recursos em obras 
executadas, a Caixa introduziu uma inova-
ção que veio a consagrar e diferenciar a sua 
atuação nessas transferências de recursos da 
União: a Caixa somente libera recursos públi-
cos mediante a execução das obras e serviços 
contratados, conforme projetos aprovados. 
Hoje, a Caixa responde por praticamente 
100% dessas transferências.

Caixa é um 
dos principais 
financiadores 
de projetos em 
infraestrutura 
habitacional 
do País

Com presença e capilaridade em todo o territó-
rio nacional, a Instituição veio se qualificando 
para oferecer esses serviços ao Governo Federal 
e impactou a vida de milhões de cidadãos em 
todos os municípios brasileiros. Desde 1996, fo-
ram contratadas mais de 189 mil operações de 
repasse do OGU, envolvendo recursos financei-
ros superiores a R$ 138,89 bilhões, das quais já 
foram finalizadas mais de 156 mil operações. 

Ao longo dos anos, o Banco se qualificou 
para atuar em outras modalidades de transfe-
rência de recursos do OGU, com convênios, 
termos de compromissos e repasses fundo a 
fundo. Nos convênios, por exemplo, a Caixa 
fechou o ano de 2017 com market share de 
50,23%, conforme histórico a seguir.
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OPERAÇÕES DE REPASSE DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 
R$

Banco 2016 % 2017 % 2018 %

BB R$ 6.700.922.223,43 61,06% R$ 8.484.647.770,50 49,41% R$ 2.633.077.410,72 49,53%

Caixa R$ 4.240.975.865,23 38,65% R$ 8.625.856.813,51 50,23% R$ 2.664.496.863,84 50,12%

BNB R$ 31.876.060,38 0,29% R$ 61.664.008,74 0,36% R$ 18.742.771,70 0,35%

TOTAL  R$ 10.973.776.165,04  R$  17.172.168.592,75   R$  5.316.317.046,26  

Fonte: Painel de Convênios – http://paineis.planejamento.gov.br.

A transparência nas relações com o poder 
público e o cidadão é efetivada por diversos 
mecanismos de prestação de contas. No site 
da Caixa, há uma seção destinada ao setor 
público com a visão detalhada de cada ope-
ração realizada pelo Banco, com seu estágio 
de evolução e os recursos mobilizados.

Os organismos de controle e o Poder Judiciário 
recebem, sempre que necessário e solicitado, 
informação importante sobre as operações 
para avaliar sua conformidade. 

O IMPACTO DA CAIXA
Transferências de recursos para execução de 
projetos e obras públicas

2016 > + de R$ 6,3 bi

2017 > + de R$ 4,9 bi

9.416  
novas operações contratadas em 2017, 
somando R$ 5,6 bi

6,973  
operações concluídas em 2017, com 
obras e equipamentos entregues à população

RECURSOS POR ÁREA DE INVESTIMENTO  
%

56 %

19 %

2 %

2 %

9 %

12 %

INFRAESTRUTURA

AGRICULTURA

SANEAMENTO

HABITAÇÃO
SAÚDE

EDUCAÇÃO E 
ESPORTE
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TRABALHO SOCIAL
A Caixa analisa e acompanha projetos sociais 
realizados com recursos de fontes variadas – 
dentre as quais, os oriundos do FGTS, do Or-
çamento Geral da União e do Fundo Socioam-
biental Caixa (FSA Caixa). Recentemente, a 
Instituição assumiu responsabilidades como a 
prestação de serviços de assessoramento em 
concessões e Parcerias Público-Privadas (PPP), 
abrangendo também aspectos sociais.

O Trabalho Social, conjunto de ações, proces-
sos e estratégias ligado às obras e aos empreen-
dimentos públicos nas operações de repasse e 
financiamento, tem o compromisso de permitir 
a adequada utilização de equipamentos implan-
tados, a garantia de acesso a serviços básicos, 
a conservação e manutenção de instalações e – 
quando aplicável – o retorno dos investimentos.

Realizado a partir de estudos diagnósticos inte-
grados e participativos do território, e respeitan-
do as especificidades locais, o Trabalho Social 
é desenvolvido com foco em quatro eixos estru-
turantes: Mobilização, Organização e Fortaleci-
mento social; Acompanhamento e Gestão social 
da intervenção; Educação ambiental e patrimo-
nial; e Desenvolvimento socioeconômico.

EM NÚMEROS 
trabalho social em operações 
de repasse e financiamento

Projetos e 
empreendimentos 
financiados pela 
Caixa e seus fundos 
administrados são 
contemplados por ações 
de trabalho social

1 a 3% 
do investimento  
dessas intervenções 
se aplica ao 
trabalho social

R$ 1,4 bi
investido direcionado a projetos 
sociais vinculados a operações 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC)

23
programas e ações 
que têm Trabalho 
Social como item 
de investimento

71

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



DESEMBOLSOS EM 2017  
R$ MILHÕES

1.600

1.200

369

462

68

1.600

1.400

EMPREENDIMENTOS 
MULTISSETORIAIS

GERAÇÃO, TRANSMISSÃO  
E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

LOGÍSTICA

INFRAESTRUTURA 
URBANA

CONSTRUÇÃO 
NAVAL

MOBILIDADE 
URBANA

SANEAMENTO BÁSICO

Infraestrutura de transporte 
coletivo (BRT, VLT, metrô, trens, 
ônibus, pavimentação) – 263  
municípios

Abastecimento de água, 
tratamento de esgoto e gestão de 
resíduos sólidos – 231 municípios

Usinas hidrelétricas, eólicas e 
termelétricas

OPERAÇÕES EM SANEAMENTO E 
INFRAESTRUTURA
Uma das principais frentes de concessão de cré-
dito adotadas pela Caixa para concretizar sua 
missão é a de saneamento e infraestrutura. Na re-
visão do Plano Estratégico do Conglomerado (leia 
mais em Governança e Liderança), foi mantido 
o objetivo de contribuir com o desenvolvimento 
social e urbano – o que envolve o �nanciamento 
de projetos que melhorem o bem-estar, a saúde, 
a mobilidade e a e�ciência dos espaços públicos.

Em 2017, as linhas de crédito para saneamen-
to e infraestrutura da Caixa contrataram R$ 8,5 
bilhões, em um total de 164 operações, com de-
sembolso total de R$ 6,4 bilhões, com destinação 
a vários setores críticos ao desenvolvimento do 
País (veja grá�co).

ÁREAS 
CONTEMPLADAS

Embarcações e estaleiros

Rodovias, aeroportos e 
intervenções viárias

Urbanização de áreas e 
assentamentos precários
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SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
– CONTRATAÇÃO 2017 
R$ MILHÕES

SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
– DESEMBOLSOS 2017 
R$ MILHÕES

R$ 6,4
BILHÕES

68
1% 369

6%

89
1%

1.439
23%

1.607
25%

1.580
25%

1.242
19%

CONSTRUÇÃO 
NAVAL INFRAESTRUTURA 

URBANA

ENERGIA

LOGÍSTICA

SANEAMENTO 
BÁSICO

MULTISSETORIAL

MOBILIDADE 
URBANA

PPP DA HABITAÇÃO 
103-2 | 203, 103-3 | 203, 203-1, FS7, FS8
Como agente �nanciadora, a Caixa é participan-
te da primeira Parceria Público-Privada de Habi-
tação do País. Em 2017, foi feita a cerimônia 
de inauguração do complexo Júlio Prestes, no 
centro histórico da capital do estado de São Pau-
lo – projeto que tem como objetivo revitalizar a 
região com um edifício de oito blocos e fachadas 
ativas à operação comercial.

O complexo tem previsão de conclusão das obras 
para 36 meses e terá 1.202 apartamentos, além de 
creche e lojas. O projeto integra a PPP do centro de 
São Paulo, que prevê a construção de 3.683 mora-
dias, com 2.260 unidades de habitação de interesse 
social e outras 1.423 moradias populares.

MINHA CASA MINHA VIDA 
103-3 | 203, 203-2, FS7
Lançado pelo Governo Federal, em 2009, o Pro-
grama Minha Casa Minha Vida se tornou a princi-
pal política de �nanciamento e acesso à moradia 
digna para a população de baixa renda do País. 
A iniciativa veio como resposta ao dé�cit de mais 
de sete milhões de unidades habitacionais  (UH) 
identi�cado na Pesquisa Nacional de Amostragem 
de Domicílios (PNAD) 2009 e, desde então, já 
bene�ciou mais de 14,7 milhões de pessoas.

A produção e aquisição de novas unidades habi-
tacionais e a requali�cação de imóveis urbanos, 
bem como a construção e reforma de habitações 
rurais, é uma das principais ferramentas de im-
pacto social do programa – que impulsiona o se-
tor da construção civil e promove inclusão social. 
In�uencia, ainda, investimentos em abastecimen-
to de água, coleta e tratamento de esgoto, qua-
li�cação de equipamentos públicos e promoção 
da qualidade de vida.

Em oito anos, o programa já entregou mais de 
3,78 milhões de moradias em todo o País. Entre 
os destaques, Minas Gerais teve mais de 438 mil 
unidades habitacionais entregues. Hoje, a Caixa 
é líder absoluta nas operações do programa, com 
86,32% do volume total de operações.

Em março de 2017, a publicação da Portaria n° 
267 do Ministério das Cidades de�niu diretrizes 
e procedimentos de contratação no Programa Mi-
nha Casa Minha Vida com recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR).

175
2%

9%

11%

66

767

916

1%

2.642

3.941
46%

LOGÍSTICA

MOBILIDADE  
URBANA

INFRAESTRUTURA 
URBANA

ENERGIA

MULTISSETORIAL

SANEAMENTO BÁSICO

R$ 8,5
BILHÕES

31%
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A principal alteração foi a de�nição de um 
novo �uxo de contratações, composto de uma 
fase preliminar de enquadramento de propostas 
pela Caixa e outra fase de seleção pelo Minis-
tério das Cidades.

No ano de 2017, estava prevista a contrata-
ção de 100 mil unidades habitacionais, sendo 
que 20% destinadas a operações vinculadas ao 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),  
as quais não passarão pelo novo �uxo de en-
quadramento e seleção, mas serão autorizadas 
pelo Ministério das Cidades.

RESULTADOS

Na linha faixa 1 – Empresas via FAR, foram 
aprovadas pela Portaria 406/2017 do Ministé-
rio das Cidades, na primeira seleção, 122 pro-
postas, com 25.664 unidades habitacionais. 
Elas somam 81 empreendimentos, com 17.366 
unidades habitacionais contratadas.

Em novembro do mesmo ano, a Portaria 
627/2017 do Ministério das Cidades abriu 
nova seleção do Minha Casa Minha Vida Fai-
xa 1 – FAR – Empresas, com um total de 465 
propostas e 54.089 unidades habitacionais, 
em fase de análise para contratação.

2009-2017

4.349.510  
unidades habitacionais contratadas

3.474.674  
unidades habitacionais entregues

R$ 355,7 bilhões  
em contratações

MINHA CASA MINHA VIDA 
VALORES E ENTREGAS

 UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

4.349.510 3.474.674 R$ 355.669.773.952,77

Faixa 1 1.425.902 1.111.493 R$ 70.872.334.234,29

Faixa 2 2.424.900 2.014.125 R$ 237.914.721.768,17

Faixa 3 498.708 349.056 R$ 46.882.717.950,31

2017 

482.844  
unidades habitacionais contratadas

426. 009  
unidades habitacionais entregues

R$ 63 bilhões  
em contratações
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Leia +

Con�ra no Anexo 
mais detalhes sobre o 
desempenho do Minha 
Casa Minha Vida

UNIDADES CONTRATADAS 
POR REGIÃO

UNIDADES ENTREGUES 
POR REGIÃO

DE OLHO NA QUALIDADE 
102-44, 102-45
Destinado à melhoria dos processos de rela-
cionamento e ao atendimento aos mutuários e 
bene�ciários do Programa Minha Casa Minha 
Vida, o canal registrou em 2017 de 379.721 
ligações em 2017. Destas, 287.513 são relati-
vas a pedidos de informações sobre o Progra-
ma e 92.208 são relativas às reclamações e 
denúncias.  

Além de auxiliar o morador na intermediação 
junto às construtoras, o Programa De Olho na 
Qualidade tem foco na manutenção da qualida-
de do imóvel, com orientações aos moradores 
quanto à importância da manutenção preventi-
va. Do total de demandas registradas no ano, 
82,85% tiveram seu tratamento �nalizado e 
70,45% foram concluídas de forma de�nitiva 
com solução para o morador. 

PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO 
RURAL  203-2, FS7

Vinculado ao Minha Casa Minha Vida, o Pro-
grama Nacional de Habitação Rural (PNHR) 
foi criado pelo Governo Federal para viabili-
zar o acesso à moradia digna no campo. O 
programa atende aos agricultores familiares 
e trabalhadores rurais e permite a construção 
de uma casa nova ou a conclusão/reforma e/
ou ampliação da moradia já existente na área 
rural. Em 2017, foram 18,1 mil unidades habi-
tacionais entregues.

As famílias são organizadas por entidades de 
direito privado sem �ns lucrativos (cooperativas, 
associações, sindicatos etc.) ou Poder Público, 
com exceção dos bene�ciários enquadrados no 
Grupo III, que podem também ser contemplados 
individualmente. 

259.804

178.770

1.638.076

1.266.454

862.713

574.617

483.873

395.372

1.105.044

1.059.461

NORTE

NORTE
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SUL
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Ações de 
melhoria da 
moradia no 
campo fazem 
parte dos 
programas 
vinculados ao 
Minha Casa 
Minha Vida

O Programa possui três grupos de enquadra-
mento de beneficiários, de acordo com a faixa 
de renda familiar anual bruta: até R$ 17 mil 
(Grupo I); R$ 17.000,01 a R$ 33 mil (Grupo 
II); e R$ 33.000,01 a R$ 78 mil (Grupo III). 

Para os beneficiários enquadrados no Grupo 
I, são concedidos subsídios, não constituindo 
financiamento; a Caixa repassa o subsídio, 
de acordo com o andamento da obra, a uma 
comissão de representantes eleita pelo grupo 
de beneficiários, e as famílias possuem o com-
promisso de restituir uma contrapartida financei-
ra correspondente a 4% do valor destinado à 
produção da unidade habitacional, em quatro 
parcelas anuais, sem juros.

Para os beneficiários dos Grupos II e III, consti-
tui-se financiamento com recursos do FGTS para 
construção ou reforma da moradia, sendo que 
aos beneficiários do Grupo II há também parce-
la de subsídio proveniente do OGU. Além dis-
so, recebem desconto complementar do FGTS 
no valor necessário para edificação da casa. 

Adicionalmente aos recursos destinados à pro-
dução habitacional, os beneficiários enquadra-
dos nos Grupos I ou II recebem do OGU o valor 
de R$ 1.700,00 para o desenvolvimento das 
atividades de assistência técnica e trabalho so-
cial, conforme regulamentação específica.

Para atuar na fase III do Programa, as entida-
des organizadoras de direito privado passaram 
a ser habilitadas pelo Ministério das Cidades, 
conforme critérios dispostos na regulamentação 
vigente. As entidades representadas por Ente 
Público não precisam ser habilitadas para atua-
ção no Programa.

No ano de 2017, iniciou-se o novo rito de con-
tratação da fase III do Programa, com a neces-
sidade de enquadramento das propostas pela 
Caixa, envio ao gestor operacional e habilita-
ção pelo Ministério das Cidades para contra-
tação, por meio de portaria. Considerando tal 
rito, neste ano não houve contratação de novas 
unidades habitacionais no Programa.

Diversas iniciativas de trabalho social são de-
senvolvidas junto do programa, incluindo ações 
de organização comunitária, articulação com 
políticas públicas locais, orientações de educa-

FUNDOS ATUANTES EM HABITAÇÃO 
103 | 203, 203-2, FS7
Na condição de agente de políticas públicas 
e parceira estratégica do Estado, a Caixa ad-
ministra Fundos e Programas Governamentais, 
com fins específicos, para atender às diversas 
necessidades da União, estados, Distrito Fede-
ral e municípios.

Um dos destaques dessa atuação está nos fun-
dos e programas que alocam recursos, garan-
tem as operações e dão sustentabilidade aos 
financiamentos à população de baixa renda no 
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 

São fundos e programas que, no conjunto, des-
de 2009, viabilizaram a moradia para 3,2 mi-
lhões de famílias e na ordem de 13 milhões de 
pessoas. No ano de 2017, foram entregues 50 
mil unidades habitacionais e existem na ordem 
de 408 mil unidades de moradias em construção.

Os Fundos possuem processo de Governança 
alinhados com as melhores práticas e prestação 
de contas próprias ou integradas à prestação 
de contas do Ministério das Cidades, como é o 
caso do Programa Nacional de Habitação Rural.

ção sanitária, ambiental, de orçamento familiar, 
geração de trabalho e renda e de educação 
patrimonial.

Outras ações de responsabilidade socioambien-
tal nos projetos de trabalho social incluem:

• Construção de cisternas para captação e arma-
zenamento de água da chuva (exclusivamente 
em empreendimentos localizados no semiárido);

• Possibilidade de agregar ao projeto soluções 
alternativas para tratamento de efluentes;

• Exigência de apresentação de declaração 
de não utilização de madeira nativa na obra 
ou apresentação de Declaração de Origem 
Florestal (DOF);

• Projeto de biodigestores em algumas famílias 
agricultoras de baixa renda, por meio do 
Fundo Socioambiental Caixa (FSA Caixa).
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ENTREGAS PNHR 
2017

Região UH

Centro-Oeste 1.699

Nordeste 10.069 

Norte 2.346

Sudeste 1.493

Sul 2.640

TOTAL GERAL 18.247

Contratações realizadas até 30/06/2016

Região UH TOTAL CONTRATADO GI* (R$)

Centro-Oeste 6.729 R$199.316.700,00

Nordeste 68.149 R$1.963.985.768,39

Norte 21.223 R$613.957.621,92

Sudeste 23.572 R$672.527.008,49

Sul 48.529 R$1.322.220.827,32

TOTAL GERAL 168.202 R$ 4.777.007.926,12  

* Números dispostos são sobre os empreendimentos do Grupo I, que possuem exclusiva-
mente recursos do OGU.

Outro destaque da Caixa no âmbito de Fun-
dos de Governo é a atuação como agente 
financeiro e gestor de recursos em projetos e 
programas ambientais, como os executados 
no contexto de acordos de cooperação (leia 
mais na p. 80).

FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO 
POPULAR – FGHAB
O FGHab é um fundo de natureza privada com 
patrimônio próprio dividido em cotas, separa-
do do patrimônio dos cotistas, sendo sujeito a 
direitos e obrigações próprias. Os cotistas do 
fundo são a União, a ABGF e os agentes finan-
ceiros Caixa e o Banco do Brasil.

O objetivo do fundo é garantir o pagamento 
aos Agentes Financeiros de prestação mensal 
de financiamento habitacional devida por 
mutuário, em caso de desemprego e redução 
temporária da capacidade de pagamento; as-
sumir o saldo devedor do financiamento imo-
biliário, em caso de morte e invalidez perma-
nente; e as despesas de recuperação relativas 
a danos físicos no imóvel, para as famílias 
com renda bruta mensal de até R$ 5 mil.

Em 2017, não houve concessão de financia-
mentos habitacionais pelos agentes financei-
ros Caixa e Banco do Brasil com a cobertura 
do FGHab. O planejamento do FGHab para 
2017 foi efetuado com base em premissas 
relacionadas às ações de melhoria de proces-
sos e mitigação de riscos. 

Em relação ao desenvolvimento do siste-
ma para operacionalizar as operações do 
FGHab (SIGHA), o módulo de arrecadação 
está concluído e aguardando a carga de da-
dos dos agentes financeiros. A base AF da 
Caixa conseguiu migrar 20% da base de con-
tratos para o SIGHA em 2017. A conclusão 
da carga de dados dos agentes financeiros 
está prevista para o segundo semestre de 
2018.

Em 2017, o FGHab beneficiou 4.420 famílias 
com a concessão de garantias para os riscos 
de morte, invalidez permanente, danos físicos 
no imóvel e perda de renda, 25% a mais que 
em 2016, no total de R$ 185 milhões. Desde 
a criação do fundo, foram pagas 16.402 ga-
rantias, no total de R$ 620 milhões.

Fundos operados pelo 
Banco permitem o 
apoio e a inclusão da 
população no segmento 
de crédito habitacional
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FUNDO DE ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL (FAR) 
O FAR foi criado, conforme autorização, pela 
Medida Provisória 1.823/1999, convertida na 
Lei 10.188/2001, com natureza de fundo finan-
ceiro privado com o fim exclusivo de segregação 
patrimonial e contábil dos haveres financeiros e 
imobiliários destinados ao PAR. A partir de 2009, 
com a criação do Programa Minha Casa Minha 
Vida, o FAR foi autorizado a atuar também nesse 
programa para beneficiar famílias com renda de 
até R$ 1,8 mil (faixa I do programa).

Os recursos do FAR são aplicados na aquisição 
de empreendimentos a construir, concluídos, em 
construção e, ainda, em reforma. A partir de 
junho de 2012, houve significativa alteração na 
forma de repasse de recursos da União ao FAR, 
que deixou de ser subvenção governamental e 
passou a integralizar cotas, com impacto direto 
no patrimônio do fundo e tendo a União como 
única cotista do FAR.

Para as operações do Programa Minha Casa 
Minha Vida faixa I, o FAR assume as despesas 
com recuperação de imóveis e quita a dívida 
do mutuário, no caso de morte ou invalidez per-
manente. 

O financiamento do programa ao beneficiário 
é subsidiado pelo Governo Federal, e os bene-
ficiários assumem o compromisso contratual de 
parcelamento do financiamento sem juros em 
120 meses. O valor da prestação mensal, atual-
mente, é dividido em dois tipos, obedecendo a 
critérios de acordo com a data de formalização 
do beneficiário na instituição financeira (Caixa 
ou Banco do Brasil). 

FINANCIAMENTOS DE HABITAÇÃO POPULAR  
COM RECURSOS FAR

2015 2016 2017

Desembolso 11 bi 6,8 bi  3,03 bi

Unidades contratadas 736 25.640  22.376

Unidades entregues  107.303

Unidades em construção  245.358

O FAR também atende demandas habitacionais 
oriundas de situações de emergência ou estado 
de calamidade pública, empreendimentos vin-
culados a intervenções inseridas no Programa 
de Aceleração do Crescimento que demandem 
reassentamento, remanejamento ou substituição 
de unidades habitacionais.

Em 2017, em observância às diretrizes do ges-
tor e com o objetivo de cumprir as finalidades 
do fundo, foi dada ênfase às ações para re-
tomada de obras vinculadas ao Minha Casa 
Minha Vida, a fim de possibilitar a entrega das 
unidades habitacionais às famílias beneficiá-
rias. Foram retomadas obras de 70 empreen-
dimentos, totalizando 23.684 UH, com valor 
adicional aprovado para conclusão das UH de 
R$ 217,82 milhões, dos quais já foram libera-
dos R$ 19,88 milhões no exercício de 2017.

Oferta de crédito 
habitacional a entidades 
organizadas é um meio de 
ampliar impacto social do 
Minha Casa Minha Vida

78

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL (FDS)
O FDS é um fundo contábil de natureza finan-
ceira, com prazo indeterminado de existên-
cia, instituído por meio do Decreto nº 103, de 
1991, sob a regência da Lei nº 8.677/1993. 
O propósito do fundo é atender as necessida-
des habitacionais e contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida da população de baixa 
renda, organizada em cooperativas, associa-
ções e demais entidades da sociedade civil, 
visando à produção e à aquisição de novas ha-
bitações, à conclusão e à reforma de moradias 
e à requalificação de imóveis urbanos.

Para cumprir com a finalidade do fundo junto 
à população organizada de forma associativa, 
em que as famílias beneficiadas participam di-
retamente da gestão dos recursos e do proces-
so de construção das moradias, foram criados 
o PCS e o Programa Minha Casa Minha Vida-
-Entidades, cujos objetivos são proporcionar o 
acesso à moradia regular para o público de 
baixa renda via crédito com condições espe-
ciais e subsidiadas; contribuir para a redução 
do déficit habitacional no País; e estimular o 
regime de cooperativismo habitacional e o 
princípio de ajuda mútua.

Atualmente, a carteira do FDS possui 229 em-
preendimentos em fase de construção, corres-
pondendo a 35.215 unidades habitacionais. 
Deste total, 56 empreendimentos com 7.166 
unidades estão paralisados, cuja retomada 
de obras será priorizada, conforme planeja-
mento estipulado pelo exercício de 2018. Du-
rante 2017, foram concluídos 40 empreendi-
mentos que correspondem a 4.417 unidades 
habitacionais, com 3.343 entregues, benefi-
ciando 13.505 pessoas.

Crédito Solidário
O Programa Crédito Solidário (PCS) atende fa-
mílias, organizadas de forma associativa, com 
renda bruta mensal de até R$ 1.125,00, admi-
tindo-se o atendimento a famílias com renda até 
R$ 1.900,00, cabendo ao gestor operacional 
definir o percentual desse atendimento. 

O financiamento é realizado com diversas con-
dições subsidiadas, entre as quais a dispensa 
da cobrança de taxa de juros e de atualiza-
ção monetária no período de execução da 

PCS

333 
empreendimentos contratados 
de 2005 a 2017

21.190 
unidades habitacionais

R$ 391.907.775 
valor total

Cerca de 

85 mil 
pessoas atendidas

obra, além de desconto de 10% no valor da 
prestação paga até a data de vencimento e 
permissão de contratação de financiamento ao 
beneficiário final maior de 60 anos de idade, 
limitada a 5% do total de unidades financia-
das no programa.

Minha Casa Minha Vida-Entidades 
O Programa Minha Casa Minha Vida-Entida-
des foi criado em 2009, tendo como público-
-alvo as famílias organizadas de forma asso-
ciativa, com renda bruta mensal limitada a R$ 
1.800,00, admitindo-se até R$ 2.350,00 para 
10% das famílias atendidas em cada empreen-
dimento. O programa oferece condições sub-
sidiadas, como isenção de taxa de juros, dis-
pensa de cobrança de atualização monetária 
na execução da obra e subvenção econômica 
nas prestações do financiamento, ao longo de 
120 meses.

O Programa prevê que, entre os beneficiários, têm 
prioridade as famílias residentes em áreas de risco, 
insalubres ou que tenham sido desabrigadas. As 
famílias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar e de quais façam parte pessoas com de-
ficiência também têm prioridade no atendimento.

Segurança 
e responsa-
bilidade nos 
investimentos 
da Caixa em 
habitação são 
prioridade

79

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



MINHA CASA MINHA VIDA-ENTIDADES

463 
empreendimentos contratados 
de 2009 a 2016

+ de 

69,6 MIL 
unidades habitacionais

R$ 4,26 
bilhões em valor total (expectativa)

R$ 3,013 
bilhões em valor contratado  
efetivamente

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL    
102-12, 203-2
A Caixa mantém, por meio de acordos de Coo-
peração Técnica Internacional (CTI), uma ampla 
rede de compartilhamento de boas práticas em 
campos como habitação popular e desenvolvi-
mento urbano, recebendo e disseminando co-
nhecimentos e experiências. 

Em 2017, sob coordenação da Agência Bra-
sileira de Cooperação (ABC/MRE), a Caixa 
desenvolveu três projetos de cooperação inter-
nacional com os seguintes países:

• São Tomé e Príncipe: finalizado em 2017, 
com a missão de avaliação final;

• Moçambique: o projeto está na sua segunda 
fase e envolve a capacitação em novas tecno-
logias para a construção civil e a habitação;

• Nicarágua: o prazo foi prorrogado até de-
zembro de 2018 para este projeto, que con-
tribui com a revisão da política de moradias 
para a população de baixa renda.

O projeto com São Tomé e Príncipe foi concluí-
do com a realização de missão de avaliação 

final, que gerou um relatório que reforça o êxi-
to do projeto e a sustentabilidade das ações 
para a população santomense. A Caixa tam-
bém manteve, ao longo do ano, tratativas para 
atender a região de fronteira com o Uruguai e 
iniciou relacionamento com instituições governa-
mentais da Argentina quanto à disponibilização 
de serviços bancários, em especial, para as mi-
cro, pequenas e médias empresas.

Outro programa relevante, no âmbito da coor-
denação do Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF), envolve um projeto de 
integração para a fronteira Brasil-Colômbia, 
sob responsabilidade da Caixa e Banca de 
las Oportunidades. O lançamento aconteceu 
em missão à cidade de Letícia, Colômbia, no 
mês de junho de 2017. Após o lançamento, 
foi iniciado o diagnóstico da região, além do 
intercâmbio entre entidades brasileiras e colom-
bianas, em temas de inclusão financeira, produ-
tos e serviços financeiros para microempresas 
e metodologias utilizadas para identificação 
e fortalecimento das cadeias produtivas. A ro-
dada de intercâmbio, realizada por meio de 
videoconferências, teve como participantes a 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empre-
sa (Brasil) e Ministério de Industria Comercio y 
Turismo (Colômbia). A CAF também iniciou o 
processo de seleção da consultoria que a en-
tidade, no papel de coordenadora da coope-
ração, contratará para dar suporte ao projeto.

Entre os destaques do ano, o Banco também 
renovou sua parceria com o Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
por meio da assinatura da Revisão Substantiva 
do Projeto BRA09/004. O projeto de coopera-
ção entre as duas instituições, regulamentado 
pela ABC, teve sua vigência prorrogada até de-
zembro de 2018, viabilizando projetos conec-
tados ao negócio Caixa em temas como micro-
crédito, internacionalização, sustentabilidade e 
agronegócios.

Destaque para a conclusão da Carta Acordo 
com a Building Research Establishment (BRE), 
organização independente que presta consulto-
ria para organizações focadas na criação de 
produtos mais seguros, sustentáveis e de qua-
lidade. O objetivo foi aprimorar os empreen-
dimentos habitacionais financiados pela Caixa 
– como os do Minha Casa Minha Vida.

Três projetos 
de cooperação 
permitiram 
troca de 
conhecimento 
sobre 
experiências 
da Caixa em 
segmentos 
como 
moradia para 
população de 
baixa renda
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CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS    
103-2 | 203, 103-3 | 203, 203-1
O Programa Cidades Emergentes e Sustentáveis 
(CES) nasceu em 2011 no Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID) como um produto 
de conhecimento, visando apoiar os países da 
América Latina e Caribe diante do desafio de 
melhorar a qualidade de vida nas cidades. O 
objetivo do CES, presente em 77 cidades da 
ALC, é ajudar os governos de cidades emer-
gentes da ALC na identificação de problemas 
críticos da sustentabilidade urbana, propondo 
soluções a partir das prioridades definidas. A 
abordagem da metodologia CES incide sobre 
três dimensões: sustentabilidade ambiental e 
mudanças do clima; sustentabilidade urbana; e 
sustentabilidade fiscal e governança.

A aplicação piloto da metodologia no Brasil 
ocorreu em 2011 na cidade de Goiânia (GO) 
e, desde 2013, o BID atua em parceria com 
a Caixa (memorando de interesse firmado em 
junho de 2012) na implantação do Progra-
ma CES no Brasil. Desta associação, foram 
beneficiadas as cidades de João Pessoa (PB), 
Vitória (ES), Florianópolis (SC) e Palmas (TO), 
que contaram com aporte de R$ 4 milhões 
(US$1,3 milhão) da Caixa, por meio do Fun-
do Socioambiental (FSA-Caixa). Em 2015, a 
cidade de Três Lagoas (MS) também foi bene-
ficiada e contou com o apoio do Instituto Vo-
torantim, do BNDES, da Fibria e do Instituto 
Arapyaú. Com o apoio de todas essas insti-
tuições parceiras, hoje temos o CES presente 
em cidades nas diferentes regiões do país, 
permitindo avançar ainda mais na promoção 
do desenvolvimento sustentável de cidades 
brasileiras. 

O CES, em sua quinta etapa de implementa-
ção, busca promover a consolidação de uma 
Rede de Monitoramento Cidadão (RMC) nas 
cidades que permite acompanhar o impacto 
das políticas públicas na qualidade de vida 
de seus habitantes, e comparar sua evolução 
com outras cidades mediante um processo de 
avaliação, discussão e melhoria contínua. Em 
julho de 2016, o FSA-Caixa fez um aporte 
adicional de mais R$ 2 milhões (US$ 650 
mil), por meio de outro acordo de coopera-
ção com a Baobá – Práticas Sustentáveis, 
para apoiar o desenvolvimento da RMC nas 
cidades do Programa.

O objetivo da RMC é acompanhar o desem-
penho de cidades brasileiras em temas que 
impactam sua sustentabilidade e a qualidade 
de vida de seus cidadãos, de forma técnica e 
imparcial, auxiliando governo e sociedade a 
estabelecerem e seguirem prioridades claras e 
mensuráveis para seu desenvolvimento.

Em 2017, foram oficialmente fundadas cinco 
Redes de Monitoramento Cidadão formalmen-
te constituídas e com sistema de governança 
estruturado em Palmas, João Pessoa, Goiânia, 
Vitória e Florianópolis.

Entre as ações realizadas estão a estruturação 
de Grupo de Trabalho de Indicadores (GTI) e 
Pesquisa de Opinião Pública (POP) em todos 
os territórios, a fim de coletar dados e opiniões 
sobre os modos de vida, os desafios e os pro-
gressos de cada município a partir da RMC.

CES EM NÚMEROS

1.188
 organizações cadastradas nas 

5 
cidades

362 
organizações envolvidas em 
reuniões e seminários

+ de 700 
pessoas mobilizadas em 
eventos de fundação

104 
organizações envolvidas nas 5 
Redes de Monitoramento Cidadão

Metodologias 
inovadoras 
permitem às 
cidades  
apoiadas pelo 
programa 
planejar seu 
desenvolvimento 
no longo  
prazo
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FOMENTO À CULTURA E AO ESPORTE

O compromisso da Caixa com o desenvolvimen-
to do País abrange o compromisso com o incen-
tivo às práticas culturais e esportivas, que mobi-
lizam e contribuem com a formação de milhões 
de brasileiros. Com posição entre os maiores pa-
trocinadores desses campos no Brasil, o Banco 
é, por exemplo, dono de sete unidades da Caixa 
Cultural, que levam exposições de arte, espetá-
culos, sessões culturais, oficinas e atividades em 
diferentes cidades brasileiras.

Em 2017, um salto expressivo foi registrado nos 
patrocínios culturais em termos de quantidade 
de projetos: foram 950 iniciativas distribuídas 
nas cinco regiões do País, impactando direta-
mente mais de 8,1 milhões de pessoas e totali-
zando R$ 82 milhões em patrocínio (veja tabe-
la), acima dos R$ 76 milhões do ano anterior.

Todos os patrocínios culturais da Caixa pos-
suem contrapartidas sociais e ambientais 
– como a parceria com ONGs que se com-
prometam a dar destinação e fazer a coleta 
adequada de resíduos, além de reutilizar ma-
teriais de divulgação (banners, por exemplo), 
trabalhar com o plantio e distribuição de mudas 
e elaborar materiais de divulgação em papel 
certificado ou reciclado.

Os espaços Caixa Cultural ficam em Brasília 
(DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), 
Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo 
(SP). Em 2018, será inaugurada uma nova uni-
dade em Porto Alegre (RS). Juntos, os espaços 
somarão quase 27 mil metros quadrados de 
área dedicada à arte e à cultura. Outro espa-
ço relevante é o espaço Caixa Belas Artes, em 
São Paulo (SP), que recebeu R$ 1,4 milhão em 
patrocínio e reuniu um público total superior a 
308 mil pessoas.

Entre os patrocínios estão o apoio financeiro a 
carnavais de rua tradicionais de diversos mu-
nicípios – incluindo os de Recife (PE) e do Rio 
de Janeiro – e o Programa de Ocupação dos 
Espaços da Caixa Cultural. Neste último, foram 
4.820 projetos inscritos, sendo 268 deles sele-
cionados, com R$ 39 milhões em patrocínios.

Os programas de Apoio a Festivais de Teatro e 
Dança; de Apoio ao Patrimônio Cultural Brasi-
leiro; e Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas  
não tiveram seleções em 2017, sendo os dois 
últimos bianuais, com editais previstos para 
2018.

Durante o ano, foram executados patrocínios a 
diversas iniciativas, incluindo o Festival Interna-
cional de Teatro de Brasília; o Festival Interna-
cional de Dança Contemporânea, em Curitiba 
(PR); e shows, mostras e espetáculos nas unida-
des da Caixa Cultural.

PATROCÍNIOS CULTURAIS

Região QUANTIDADE DE 
PROJETOS PÚBLICO VALOR DOS 

PATROCÍNIOS (R$)

Norte 5 180.300 480.000,00

Nordeste 551 1.465.614 34.849.770,00

Centro-Oeste 178 541.977 8.771.453,00

Sudeste 145 5.940.959 30.400.873,00

Sul 71 38.518 7.592.972,27

TOTAL 950 8.167.368 82.095.068,27

PATROCÍNIO ESPORTIVO
O incentivo à formação de atletas de alta per-
formance, a inclusão social e econômica por 
meio da prática esportiva e a contribuição para 
a autoestima e o bem-estar de crianças e jovens 
são alguns dos impactos positivos gerado pelos 
patrocínios da Caixa ao esporte. Somente em 
2017, foram R$ 244,192 milhões alocados em 
diversos projetos, cujo patrocínio se condicio-
na aos critérios da Política de Comunicação, 
Marketing e Patrocínio da Instituição. O valor é 
inferior aos R$ 292 milhões de 2016.

Assim como nos patrocínios culturais, são 
exigidas contrapartidas socioambientais das 
entidades e organizações que a Caixa apoia 

Investimentos 
culturais e 
esportivos 
abrangem 
todas as 
regiões do 
País
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– incluindo a doação de material reciclado, 
a coleta e reciclagem de lixo, o controle de 
emissões de CO2 e o uso de material e papel 
recicláveis.

Ao dar suporte  a clubes e campeonatos de 
futebol, a atletas olímpicos e paralímpicos, a 
corridas de rua, as Confederações de Atletismo 
e Ginástica e ao Comitê Paralímpico, a Caixa 
busca entender e financiar o esporte em suas di-
versas manifestações, contribuindo para colocar 
o Brasil no pódio internacional.

Após ser uma instituição relevante no apoio ao 
desporto paralímpico e olímpico nos preparati-
vos e durante os Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos Rio 2016, a Instituição mantém planos para 
os próximos anos. No ciclo olímpico 2017-
2020, por exemplo, a Caixa permanecerá vin-
culando sua imagem a modalidades como atle-
tismo e ginástica olímpica, além do apoio ao 
paradesporto. O objetivo dos recursos é impul-
sionar o crescimento e a popularização desses 
esportes, contribuindo para a disseminação de 
sua prática. A Caixa também apoia os atletas 
brasileiros e investe em projetos que visam à 
inclusão social por meio do esporte.

Além disso, o Banco aloca recursos a modali-
dades de destaque no cenário nacional e inter-
nacional como o patrocínio ao Novo Basquete 
Brasil (NBB), por meio da Liga Nacional de 
Basquete (LNB), e ao basquete feminino, por 
meio da Liga de Basquete Feminino (LBF), am-
bos pelo período de quatro anos.

PATROCÍNIOS AOS ESPORTES OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS 
EM R$

CBAt CBG CBLA CBC CPB

2013 22.500.000,00 8.000.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 28.000.000,00

2014 22.500.000,00 9.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 29.000.000,00

2015 22.500.000,00 9.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 32.000.000,00

2016 22.500.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00 31.000.000,00

2017 13.000.000,00 4.000.000,00 NÃO RENOVADOS PARA O CICLO 2017-2020 20.000.000,00

*Siglas: Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Confederação Brasileira de Ginástica (CBG); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação 
Brasileira de Lutas Associadas (CBLA); e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

A Caixa é um 
dos principais 
incentivadores da 
cultura no País: só 
em 2017, foram 
950 iniciativas, com 
R$ 82 milhões em 
patrocínios
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Para a CAIXA, o esporte 
fomenta a cidadania e a 
inclusão social. Símbolo 
de superação e motivo 
de orgulho para cada 
brasileiro, o trabalho 
de atletas e equipes é 
apoiado pelo Banco, um 
dos maiores patrocinadores 
do esporte no Brasil.

Por meio da Política de 
Comunicação, Marketing e 
Patrocínios, a CAIXA apoia 
atletas, times, associações e 
clubes esportivos a �m de 
fomentar o desenvolvimento 
do esporte brasileiro.

São exigidas para efetivar o 
compromisso da Instituição 
com seus parceiros. 

Os apoiados devem:

USAR MATÉRIA-PRIMA 
reciclável nos materiais 
de divulgação e 
programação 
dos eventos

DOAR MATERIAL 
reciclado 
proveniente de 
suas atividades

TER SISTEMAS 
de coleta seletiva 
e reciclagem 
de lixo

TRABALHAR 
pelo controle 
da emissão 
de CO2

CENTRO DE EXCELÊNCIA 
DE ATLETISMO

Treina 60 atletas com 4 treinadores em 
diversas categorias. A iniciativa é 
patrocinada em conjunto com a prefeitura 
de Maringá desde seu início, em 2010. 

PROJETO FUTURO OLÍMPICO 
ARNALDO DE OLIVEIRA 

Tem como �nalidade promover cultura, 
esporte, lazer, saúde e educação por 
meio de um núcleo esportivo que atende 
300 crianças e jovens carentes, de oito 
a 17 anos, matriculados em escolas 
públicas municipais e estaduais.

CONTRAPARTIDAS
SOCIOAMBIENTAIS

SUSTENTABILIDADE

CONSTRUINDO 
O FUTURO DO 
ESPORTE

EM DETALHES
Valor investido em 
patrocínio esportivo

65%
Futebol
R$163,1 milhões

14%
Outros (Corridas, 
projetos e eventos)
R$ 36,092 milhões

10%
Confederações
R$ 25 milhões

8%
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
R$ 20 milhões

Exemplos de projetos 
transformadores

NA PRÁTICA:

4

Desde 2012, a CAIXA 
tem uma estratégia de 
atuação no futebol que 
visa posicioná-la como 
maior patrocinadora do 
esporte brasileiro.

CAMPEONATOS
PATROCINADOS

26
Copa Verde
Copa do Nordeste
Campeonato Brasileiro Séries B e C
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

15
atletas bene�ciados em cada iniciativa

PROJETOS SOCIAISFUTEBOL

CLUBES APOIADOS 
COM 3 NOVOS 
EM 2017

Clubes apoiados
Novos em 2017

Projetos sociais 
no atletismo apoiados 
pela CAIXA

100

DE OLHO NAS MEDALHAS CORRIDA DE RUA

O patrocínio aos 
esportes olímpico 
e paralímpico 
esteve integrado 
ao Plano Brasil 
Medalhas 2016, 
lançado para 
reforçar a 
posição do Brasil 
nas Olimpíada 
e Paralimpíada 
Rio 2016.

R$140
PARA O CICLO 2017-2020
Contratos de suporte para 
confederações e comitê 
(em R$ milhões)

Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt)

60

Confederação Brasileira 
de Ginástica (CBG)

20

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

95

entre 2013 
e 2017 com 
patrocínio 
ao Comitê 
Paralímpico 
Brasileiro 
(CPB).

APROXIMADAMENTE

MILHÕES
INVESTIDOS

MILHÕES
INVESTIDOS
EM 2017

MIL PARTICIPANTES
POR CORRIDA
(média nacional)

R$20 5
130

corridas de rua 
apoiadas pela 
CAIXA em 
todo o País

3%
Basquete - Liga Nacional de Basquete 
(LNB) e Liga de Basquete Feminino (LBF)
R$ 8 milhões
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Para a CAIXA, o esporte 
fomenta a cidadania e a 
inclusão social. Símbolo 
de superação e motivo 
de orgulho para cada 
brasileiro, o trabalho 
de atletas e equipes é 
apoiado pelo Banco, um 
dos maiores patrocinadores 
do esporte no Brasil.

Por meio da Política de 
Comunicação, Marketing e 
Patrocínios, a CAIXA apoia 
atletas, times, associações e 
clubes esportivos a �m de 
fomentar o desenvolvimento 
do esporte brasileiro.

São exigidas para efetivar o 
compromisso da Instituição 
com seus parceiros. 

Os apoiados devem:

USAR MATÉRIA-PRIMA 
reciclável nos materiais 
de divulgação e 
programação 
dos eventos

DOAR MATERIAL 
reciclado 
proveniente de 
suas atividades

TER SISTEMAS 
de coleta seletiva 
e reciclagem 
de lixo

TRABALHAR 
pelo controle 
da emissão 
de CO2

CENTRO DE EXCELÊNCIA 
DE ATLETISMO

Treina 60 atletas com 4 treinadores em 
diversas categorias. A iniciativa é 
patrocinada em conjunto com a prefeitura 
de Maringá desde seu início, em 2010. 

ONDE
Maringá (PR)

PROJETO FUTURO OLÍMPICO 
ARNALDO DE OLIVEIRA 

Tem como �nalidade promover cultura, 
esporte, lazer, saúde e educação por 
meio de um núcleo esportivo que atende 
300 crianças e jovens carentes, de oito 
a 17 anos, matriculados em escolas 
públicas municipais e estaduais.

ONDE
Rio de Janeiro (RJ)

CONTRAPARTIDAS
SOCIOAMBIENTAIS

SUSTENTABILIDADE

CONSTRUINDO 
O FUTURO DO 
ESPORTE

EM DETALHES
Valor investido em 
patrocínio esportivo

65%
Futebol
R$163,1 milhões

14%
Outros (Corridas, 
projetos e eventos)
R$ 36,092 milhões

10%
Confederações
R$ 25 milhões

8%
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)
R$ 20 milhões

Exemplos de projetos 
transformadores

NA PRÁTICA:

4

Desde 2012, a CAIXA 
tem uma estratégia de 
atuação no futebol que 
visa posicioná-la como 
maior patrocinadora do 
esporte brasileiro.

CAMPEONATOS
PATROCINADOS

26
Copa Verde
Copa do Nordeste
Campeonato Brasileiro Séries B e C
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino

15
atletas bene�ciados em cada iniciativa

PROJETOS SOCIAISFUTEBOL

CLUBES APOIADOS 
COM 3 NOVOS 
EM 2017

Clubes apoiados
Novos em 2017

Projetos sociais 
no atletismo apoiados 
pela CAIXA

100

DE OLHO NAS MEDALHAS CORRIDA DE RUA

O patrocínio aos 
esportes olímpico 
e paralímpico 
esteve integrado 
ao Plano Brasil 
Medalhas 2016, 
lançado para 
reforçar a 
posição do Brasil 
nas Olimpíada 
e Paralimpíada 
Rio 2016.

R$140
PARA O CICLO 2017-2020
Contratos de suporte para 
confederações e comitê 
(em R$ milhões)

Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt)

60

Confederação Brasileira 
de Ginástica (CBG)

20

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

95

entre 2013 
e 2017 com 
patrocínio 
ao Comitê 
Paralímpico 
Brasileiro 
(CPB).

APROXIMADAMENTE

MILHÕES
INVESTIDOS

MILHÕES
INVESTIDOS
EM 2017

MIL PARTICIPANTES
POR CORRIDA
(média nacional)

R$20 5
130

corridas de rua 
apoiadas pela 
CAIXA em 
todo o País

3%
Basquete - Liga Nacional de Basquete 
(LNB) e Liga de Basquete Feminino (LBF)
R$ 8 milhões
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A VIDA PEDE MAIS  
sustentabilidade

NESTE CAPÍTULO

SUSTENTABILIDADE NOS NEGÓCIOS

FUNDO SOCIOAMBIENTAL CAIXA 

DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO 

GESTÃO AMBIENTAL

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2

11

3

12

6

13

7

179

1

10

CONEXÃO COM A PRSA
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A Caixa busca integrar aspectos de sustentabili-
dade ao seu planejamento e às suas operações 
balizada pela Política de Responsabilidade So-
cioambiental (PRSA), instituída em 2015 como 
parte do processo de amadurecimento da Insti-
tuição quanto ao tema.

Para além de cumprir obrigações legais com 
relação a temas como gestão de riscos, ava-
liações relacionadas à concessão de crédito 
e manutenção de políticas socioambientais, o 
Banco tem buscado aprofundar o entendimen-
to de seus impactos, riscos e oportunidades no 
contato diário com clientes de diferentes per�s e 
regiões do Brasil. Trabalha, ainda, em prol da 
adoção de critérios e boas práticas socioam-
bientais nas operações de parceiros e fornece-
dores, nas rotinas de operação das agências e 
dos pontos de atendimento e no �nanciamento 
de projetos voltados à sustentabilidade. 

Em consonância com o Estatuto da Caixa, é res-
ponsabilidade do Conselho de Administração 
aprovar e validar todas as políticas de atuação 
do Banco, de acordo com normas internas e 
dos órgãos de controle e �scalização. O órgão, 
por exemplo, é responsável pela aprovação da 
Política de Responsabilidade Socioambiental e 
pela de�nição de papéis e estrutura dos comitês 
relacionados ao tema.

Em conexão direta com a PRSA, a Empresa 
mantém um plano de ação com entregas re-

lativas à gestão da sustentabilidade até o ano 
de 2019. Durante 2017, um dos avanços foi 
o envolvimento da governança, por meio do 
Comitê de Sustentabilidade e Responsabilidade 
Socioambiental, em atividades de gestão que 
envolvem a carteira de clientes, os colaborado-
res e os parceiros da cadeia de valor.

NA ROTA DO  
desenvolvimento 
sustentável
Do portfólio de negócios às análises de risco,  
passando pelo suporte a projetos, con�ra como a 
Caixa traduz sua estratégia socioambiental em ações

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Divulgados pelas Nações Unidas em 2017, os ODS estão 
alinhados a diversas atividades da Caixa, re�etindo seu 
amadurecimento em relação a aspectos socioambientais e 
a conexão de sua estratégia socioambiental aos desa�os 
lançados a organizações públicas e privadas de diferentes 
regiões do globo.

Con�ra a correlação entre os indicadores de desempenho 
reportados neste relatório e os ODS no sumário GRI, da 
página 118 em diante.
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PACTOS  
E PARCERIAS 
102-12, 102-13

PACTO GLOBAL  
(PNUD)

Iniciativa da ONU que mobiliza 
a comunidade empresarial 
internacional para a promoção de 
valores fundamentais nas áreas 
de direitos humanos, trabalho, 
meio ambiente, sustentabilidade e 
mercados inclusivos. 

A Caixa tem dois representantes 
no organismo.

CONSELHO MUNDIAL DA 
ÁGUA (WWC)

O Conselho Mundial da Água é 
uma rede sediada na França, cujo 
trabalho abrange conscientização, 
articulação setorial e discussão de 
políticas relativas à oferta e ao uso 
da água.

GREEN CLIMATE FUND (GCF)

Estabelecido por decisão da 
Conferência das Partes (COP) 
para o Quadro Convenção de 
Mudanças Climáticas das Nações 
Unidas (UNFCCC) em 2011. O 
Fundo atua como uma entidade 
operadora dos mecanismos 
financeiros da UNFCCC.

INSTITUTO ETHOS

É uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip) 
que busca estimular empresas 
brasileiras a trabalhar em prol da 
responsabilidade social. 

A Caixa tem quatro representantes 
no organismo.

DECLARAÇÃO DO CAPITAL 
NATURAL

Em 2012, por ocasião da 
Conferência Rio+20, a Caixa 
assinou a Natural Capital 
Finance Alliance (NCFA), antiga 
Declaração Capital Natural (NCD), 
integrando-se à maior coalizão de 
empresas e organizações focadas 
na integração do capital natural 
no setor financeiro em todo o 
mundo que, atualmente, tem a 
International Finance Corporation 
(IFC) presidindo o seu Comitê 
Gestor.

PRINCÍPIOS DO EQUADOR

Conjunto de procedimentos 
adotados por instituições 
financeiras na gestão de questões 
socioambientais associadas às 
operações de financiamentos de 
projetos.

A Caixa aderiu ao programa 
em agosto de 2009 e assumiu o 
compromisso de executar um plano 
de ação a ele alinhado.

A Caixa tem um representante no 
organismo.

CONSELHO EMPRESARIAL 
BRASILEIRO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (CEBDS)

Associação civil sem fins lucrativos 
que promove o desenvolvimento 
sustentável, nas empresas que 
atuam no Brasil, por meio da 
articulação junto aos governos e à 
sociedade civil, além de divulgar 
os conceitos e práticas mais atuais 
do tema. 

A Caixa tem 14 representantes no 
organismo.

PRINCIPLES FOR 
RESPONSIBLE INVESTMENT 
(PRI)

Com mais de 1,7 mil signatários, 
os Princípios para o Investimento 
Responsável formalizam o 
compromisso dos grandes 
investidores institucionais do 
mundo com o fomento a negócios 
sustentáveis, por meio de seis 
princípios aplicáveis às atividades 
de cada organização.
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SUSTENTABILIDADE NOS  
NEGÓCIOS  
FS1, FS2

Por meio dela, aspectos como prevenção e mi-
tigação de impactos ambientais e uso responsá-
vel dos recursos naturais, além de proteção aos 
direitos dos trabalhadores e direitos humanos e 
proteção ao patrimônio histórico, cultural, artísti-
co, paisagístico e arqueológico, são considera-
dos em cada decisão de investimento do fundo.

Em linha com as melhores práticas do mercado 
�nanceiro, a Caixa é signatária de dois rele-
vantes compromissos internacionais relaciona-
dos a políticas de investimento e concessão de 
crédito: os Princípios para o Investimento Res-
ponsável (PRI) e os Princípios do Equador. 

Na prática, são balizadores para decisões 
rotineiras em um Banco, que permitem a in-
corporação de práticas de análise e acompa-
nhamento de riscos socioambientais na posse 
e aquisição de ativos, bem como na concessão 
de �nanciamentos. 

Os PRI são supervisionados pela Iniciativa Fi-
nanceira do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA) e pelo Pacto Global 
das Nações Unidas. Por meio deles, mercados 
mais sustentáveis são incentivados, com a in-
corporação de elementos socioambientais na 
valoração das companhias listadas em bolsa 
de valores.

A Caixa aderiu voluntariamente aos princípios 
em 2013 e, desde então, desenvolve ações 
para formalizar a inserção de critérios socioam-
bientais e de governança em suas decisões de 
investimento, além de alocar seu portfólio levan-
do em conta riscos de sustentabilidade.

R$10 mi
Valor a partir do qual 
são efetuadas análises de 
riscos socioambientais de 
operações de crédito

Análise 
dos riscos 
relacionados 
às operações 
faz parte da 
rotina da 
Caixa

Para um banco com o porte, a trajetória e o 
per�l de atividades da Caixa, aplicar critérios 
de sustentabilidade aos seus negócios envolve 
manter políticas, ferramentas e práticas que ga-
rantam o controle de riscos sociais e ambien-
tais na concessão do crédito, bem como uma 
atuação criteriosa em investimentos, alocando 
recursos em projetos capazes de gerar impac-
tos positivos.

Além da PRSA, outros documentos são impor-
tantes balizadores de ação. É o caso da Po-
lítica Socioambiental do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), estabelecida em 
2014, após aprovação pelo Conselho Curador 
do fundo, e regulamentada por instruções nor-
mativas do Ministério das Cidades publicadas 
em 2015.

A política é estabelecida nas áreas de sanea-
mento básico, habitação e infraestrutura urba-
na, tendo como objetivo estabelecer princípios 
e diretrizes para prevenir e gerenciar os impac-
tos sociais e ambientais na aplicação dos recur-
sos do FGTS.
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Na análise socioambiental das operações de 
crédito com valor igual ou superior a R$ 10 
milhões, e quando não são atendidos os requi-
sitos mínimos de regularidade social e ambien-
tal pela empresa, a operação não segue para 
aprovação nos comitês de alçada. Atendidos os 
requisitos e as exigências impostas pelo proces-
so de análise de risco socioambiental, a ope-
ração é reanalisada. A análise pode também 
resultar em uma aprovação condicionada ao 
atendimento de requisitos de menor impacto, 
a partir da relevância e proporcionalidade da 
operação e da condição socioambiental da em-
presa. As condicionantes são incorporadas aos 
contratos e regularmente monitoradas.

Uma das principais frentes de aplicação prá-
tica da sustentabilidade à rotina de institui-
ções �nanceiras, o risco socioambiental com-
põe a estrutura de gerenciamento de riscos 
do setor, conforme regulado pela Resolução 
4.557/2015 do Banco Central do Brasil.

MÉTODOS E CRITÉRIOS
Na Caixa, a avaliação de risco socioambiental 
é aplicada para operações de crédito comer-
cial de valor igual ou superior a R$ 10 milhões 
de reais, para as empresas com atividades que 
utilizem recursos naturais ou que sejam efetiva 
ou potencialmente poluidoras, conforme enqua-
dramento na Resolução CONAMA 237/1997.

Para o �nanciamento de projetos, o Banco apli-
ca os Princípios do Equador desde 2012, em 
linha com os requisitos desse importante conjun-
to de diretrizes da International Finance Corpo-
ration (IFC). Entre os requisitos adotados estão 
a determinação de que as empresas �nancia-
das devem incorporar quesitos como o respeito 
aos direitos humanos, a proteção ambiental, o 
combate à mão de obra escrava ou infantil e a 
defesa de um ambiente saudável e seguro, bem 
como o respeito à diversidade cultural e étnica. 

As diretrizes dos PE são consideradas na análi-
se de projetos �nanciados na modalidade Pro-
ject Finance (com valores de investimento iguais 
ou superiores a US$ 10 milhões) e, também, em 
empréstimos corporativos, caso estejam vincula-
dos a um projeto (com valores de investimento 
iguais ou superiores a US$ 100 milhões). 

Os projetos são classi�cados de acordo com 
seus impactos e riscos socioambientais em alto, 
médio e baixo risco/impacto. A classi�cação 
demanda estudos e relatórios de impacto am-
biental, bem como a consulta a órgãos como 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), a Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e a Fundação Cultural Palmares (quilom-
bolas).  

O monitoramento é a continuação do trabalho 
para os �nanciamentos aprovados: no caso de 
projetos enquadrados nos Princípios do Equa-
dor, o acompanhamento é feito pela Gerência 
de Sustentabilidade e Responsabilidade So-
cioambiental (GERSA), que comunica ao gestor 
do contrato sobre o atendimento das questões 
socioambientais referentes ao empreendimento. 
De acordo com a criticidade e o nível de risco, 
são realizadas auditorias independentes. 

AVALIAÇÃO 
DE RISCO 
SOCIOAMBIENTAL 
– 2017

83 
pareceres  
socioambientais 
referentes à análise 
de clientes Pessoa 
Jurídica, com grandes 
operações

R$ 12 bi  
valor de  
contratação total  
do ano submetido  
às avaliações de 
risco socioambiental

2 
projetos contratados 
e enquadrados  
nos princípios,  
com investimentos 
totais de R$ 1,053 
bilhão

RISCO: ATUAÇÃO SUSTENTÁVEL 
NOS NEGÓCIOS
Para garantir a sustentabilidade nos seus negócios, a CAIXA avalia riscos sociais e ambientais nos 
negócios e fortalece seu papel de banco público, cujo compromisso com o País ultrapassa – e muito – 
a entrega de resultados.

2

3

4

5

1 Cliente solicita 
operação de 
crédito

ANÁLISE DE IMPEDIMENTO
A CAIXA veri�ca se o cliente 
contribuiu para a prática de 
trabalho análogo ao escravo. 
Caso o cliente conste de lista 
o�cial do Ministério do Trabalho, 
a proposta é recusada.

REGULARIDADE AMBIENTAL 
Atendimento da Resolução CONAMA 237/97
A CAIXA exige a licença ambiental para todos 
os clientes com atividades que são poluidoras 
ou utilizadoras de recursos naturais.

ANÁLISE ESPECIALIZADA
Quando a operação é de valor igual ou 
acima de R$ 10 milhões e a atividade da 
empresa exige licença ambiental, é 
realizada análise socioambiental 
especí�ca. 

CRÉDITO 
RESPONSÁVEL 
A análise especializada 
resulta na emissão de 
parecer socioambiental 
com as recomendações e 
adequações necessárias 
para subsidiar a 
deliberação da proposta 
de concessão de crédito. 

A CAIXA avalia se a empresa, além de 
possuir as licenças ambientais, adota 
melhores práticas, possui certi�cações e tem 
regularidades social e ambiental junto ao 
Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal da 
Transparência do Governo Federal, Justiça 
Trabalhista e Ministério Público Federal.

Análise de clientes
São exigidos requisitos socioambientais na concessão do crédito conforme o setor 
econômico do cliente, de olho no crédito responsável e na mitigação do risco

$

?
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RISCO: ATUAÇÃO SUSTENTÁVEL 
NOS NEGÓCIOS
Para garantir a sustentabilidade nos seus negócios, a CAIXA avalia riscos sociais e ambientais nos 
negócios e fortalece seu papel de banco público, cujo compromisso com o País ultrapassa – e muito – 
a entrega de resultados.

2

3

4

5

1 Cliente solicita 
operação de 
crédito

ANÁLISE DE IMPEDIMENTO
A CAIXA veri�ca se o cliente 
contribuiu para a prática de 
trabalho análogo ao escravo. 
Caso o cliente conste de lista 
o�cial do Ministério do Trabalho, 
a proposta é recusada.

REGULARIDADE AMBIENTAL 
Atendimento da Resolução CONAMA 237/97
A CAIXA exige a licença ambiental para todos 
os clientes com atividades que são poluidoras 
ou utilizadoras de recursos naturais.

ANÁLISE ESPECIALIZADA
Quando a operação é de valor igual ou 
acima de R$ 10 milhões e a atividade da 
empresa exige licença ambiental, é 
realizada análise socioambiental 
especí�ca. 

CRÉDITO 
RESPONSÁVEL 
A análise especializada 
resulta na emissão de 
parecer socioambiental 
com as recomendações e 
adequações necessárias 
para subsidiar a 
deliberação da proposta 
de concessão de crédito. 

A CAIXA avalia se a empresa, além de 
possuir as licenças ambientais, adota 
melhores práticas, possui certi�cações e tem 
regularidades social e ambiental junto ao 
Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal da 
Transparência do Governo Federal, Justiça 
Trabalhista e Ministério Público Federal.

Análise de clientes
São exigidos requisitos socioambientais na concessão do crédito conforme o setor 
econômico do cliente, de olho no crédito responsável e na mitigação do risco

$

?

91

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



REGULARIDADE SOCIOAMBIENTAL 
Avaliação de licenças e condicionantes 
de órgãos ambientais, autorizações de 
órgãos (Funai, IPHAN, Fundação 
Palmares etc.), estudos ambientais, 
outorgas e demais documentos.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA 
DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
A CAIXA veri�ca se o projeto atende às 
exigências legais, às políticas internas do 
Banco e ao compromisso com os 
Princípios do Equador.

COMUNIDADE AFETADA
O responsável pelo projeto deve 
analisar todos os riscos e impactos na 
comunidade, incluindo o apoio àquelas 
socialmente vulneráveis, tradicionais ou 
de minorias étnicas, garantindo que 
todas sejam consultadas e tenham 
acesso a mecanismo de reclamação. 

SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHADOR 
Análise de cumprimento da legislação 
trabalhista e das condições de trabalho, a 
�m de proteger o bem-estar e a integridade 
dos trabalhadores – incluindo aspectos para 
evitar trabalho análogo ao escravo e infantil. 

PATRIMÔNIO CULTURAL
Deve-se assegurar a proteção do 
patrimônio cultural contra os impactos 
adversos das atividades do projeto e 
garantir a sua preservação. 

ANÁLISE E MONITORAMENTO 
ESPECIALIZADO
A CAIXA avalia os potenciais 
impactos nos meios físico, biótico e 
socioeconômico no ciclo de vida do 
projeto. Realiza visitas técnicas e 
exige planos de ação, quando 
necessário.

AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL 
INDEPENDENTE
Projetos de impactos signi�cativos 
recebem da CAIXA a exigência de 
contratação de auditoria 
socioambiental independente. 

POVOS E TERRAS INDÍGENAS
O empreendedor deve prever e evitar 
impactos adversos sobre comunidades 
indígenas. Quando são inevitáveis, deve 
adotar mecanismos para minimizá-los, 
conforme exigências da FUNAI.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Requer do projeto sistemas de gestão 
para o pleno atendimento das exigências 
de licenças ambientais, bem como o uso 
sustentável de recursos naturais.

REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 
Em caso de ser necessário o 
reassentamento, processo de 
cadastramento e seleção deve ser justo 
e incluir divulgação de informações, 
consulta e participação das 
comunidades afetadas.

ANÁLISE DE PROJETOS
Setores como infraestrutura, saneamento e energia são avaliados 
e monitorados por equipe especializada, buscando a conformidade 
e o atendimento das normas e diretrizes socioambientais 
estabelecidas pela CAIXA. 
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REGULARIDADE SOCIOAMBIENTAL 
Avaliação de licenças e condicionantes 
de órgãos ambientais, autorizações de 
órgãos (Funai, IPHAN, Fundação 
Palmares etc.), estudos ambientais, 
outorgas e demais documentos.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA 
DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
A CAIXA veri�ca se o projeto atende às 
exigências legais, às políticas internas do 
Banco e ao compromisso com os 
Princípios do Equador.

COMUNIDADE AFETADA
O responsável pelo projeto deve 
analisar todos os riscos e impactos na 
comunidade, incluindo o apoio àquelas 
socialmente vulneráveis, tradicionais ou 
de minorias étnicas, garantindo que 
todas sejam consultadas e tenham 
acesso a mecanismo de reclamação. 

SAÚDE E SEGURANÇA 
DO TRABALHADOR 
Análise de cumprimento da legislação 
trabalhista e das condições de trabalho, a 
�m de proteger o bem-estar e a integridade 
dos trabalhadores – incluindo aspectos para 
evitar trabalho análogo ao escravo e infantil. 

PATRIMÔNIO CULTURAL
Deve-se assegurar a proteção do 
patrimônio cultural contra os impactos 
adversos das atividades do projeto e 
garantir a sua preservação. 

ANÁLISE E MONITORAMENTO 
ESPECIALIZADO
A CAIXA avalia os potenciais 
impactos nos meios físico, biótico e 
socioeconômico no ciclo de vida do 
projeto. Realiza visitas técnicas e 
exige planos de ação, quando 
necessário.

AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL 
INDEPENDENTE
Projetos de impactos signi�cativos 
recebem da CAIXA a exigência de 
contratação de auditoria 
socioambiental independente. 

POVOS E TERRAS INDÍGENAS
O empreendedor deve prever e evitar 
impactos adversos sobre comunidades 
indígenas. Quando são inevitáveis, deve 
adotar mecanismos para minimizá-los, 
conforme exigências da FUNAI.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Requer do projeto sistemas de gestão 
para o pleno atendimento das exigências 
de licenças ambientais, bem como o uso 
sustentável de recursos naturais.

REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 
Em caso de ser necessário o 
reassentamento, processo de 
cadastramento e seleção deve ser justo 
e incluir divulgação de informações, 
consulta e participação das 
comunidades afetadas.

ANÁLISE DE PROJETOS
Setores como infraestrutura, saneamento e energia são avaliados 
e monitorados por equipe especializada, buscando a conformidade 
e o atendimento das normas e diretrizes socioambientais 
estabelecidas pela CAIXA. 
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ACORDOS  
E CONVÊNIOS
103-1 | 201, 103-2 | 201, 103-3 | 201, 201-2

Por meio de ações de cooperação técnica, a 
Caixa �nancia projetos e compartilha experiên-
cias de apoio a negócios que trazem resultados 
positivos em aspectos de sustentabilidade. Em 
2017, foram destaque:

COOPERAÇÃO BRASIL-ALEMANHA: 
PROJETOS E AVANÇOS
A parceria entre o banco de fomento alemão 
KfW Bankengruppe e o Ministério do Meio Am-
biente (MMA) continua contando com a atuação 
da Caixa, que implantou ação de fomento à 
e�ciência energética (EE) no Brasil por meio de 
uma linha de crédito e medidas complementares.

Workshops, encontros e visitas de delegações 
resultaram no estabelecimento do Programa de 
E�ciência Energética KfW/Caixa. Em 2017, foi 
aprovada proposta para autorização para a ce-
lebração de acordo de empréstimo entre o KfW 
Bankengruppe e a Caixa, no montante de até 
US$ 95 milhões, com o objetivo de propiciar 
fonte de recursos para implementar o Produto 
Financiamento ao Saneamento e Infraestrutura 
– Investimento (FINISA – I), constituindo funding 
para que a Caixa possa �nanciar os investi-
mentos  para a Eletrosul Centrais Elétricas S/A 
aplicar em projetos de energia renovável e e�-
ciência energética.  

CERRADO JALAPÃO
Outro projeto relevante é o Cerrado Jalapão, 
resultado de acordo de cooperação técnica e 
�nanceira entre o Ministério do Meio Ambiente 
brasileiro (MMA) e o Ministério do Meio Am-
biente, Conservação da Natureza e Segurança 
Nuclear da Alemanha (BMU), por meio do KfW.

Desde 2012, a Caixa realiza a gestão �nan-
ceira e a contratação de bens e serviços para o 
projeto, que busca a prevenção, o controle e o 
monitoramento de queimadas irregulares e de 
incêndios �orestais no cerrado brasileiro.

Dos 6 milhões de euros doados pelo KfW, cer-
ca de 4,6 milhões de euros foram executados 
até 31 de dezembro de 2017. Somente duran-
te o ano, foram R$ 2,7 milhões em aquisições 
para o projeto. Em contrapartida, os bene�-
ciários do projeto devem colocar à disposição 
bens, serviços e horas de trabalho. Durante 
todo o projeto, foram executados aproximada-
mente R$ 52 milhões em contrapartida.  

CADASTRO AMBIENTAL RURAL
Conectado à Lei 12.651/2012, que dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa do Bra-
sil, o Projeto CAR – Regularização Ambiental 
de Imóveis Rurais na Amazônia e em Áreas de 
Transição para o Cerrado é também executado 
em parceria com o banco alemão KfW.

Com doação de 33 milhões de euros, o projeto 
abrangerá os estados de Mato Grosso, Pará e 
Rondônia, bene�ciando diretamente 77 municí-
pios da região, e tem como objetivos principais 
a conservação e a restauração das �orestas, es-
pecialmente no que diz respeito à redução do 
desmatamento, à manutenção da biodiversida-
de e à redução da emissão de gases de efei-
to estufa, e ainda maior controle ambiental em 
imóveis rurais, por meio do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e do apoio à recuperação de áreas 
degradadas.

Troca de 
conhecimentos 
e experiências 
é uma 
realidade 
nas parcerias 
da Caixa 
com outras 
instituições

R$95 mi
contemplados no acordo 
de empréstimo entre 
o KfW Bankengruppe 
e a Caixa

Até
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O CAR é o registro público eletrônico de âmbi-
to nacional, obrigatório para todos os imóveis 
rurais que integra as informações ambientais 
das posses e propriedades rurais.

O arranjo conta ainda com participação da Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  (Em-
brapa), prioritariamente responsável pela transfe-
rência de Tecnologias em Recuperação de Áreas 
Degradadas nos estados bene�ciados.

Em 2017, destaque para a realização de licita-
ção para contratação de Consultoria Internacio-
nal; para a elaboração do Manual Operacio-
nal do Projeto; e para o primeiro desembolso 
do projeto, no valor de 680 mil euros.

GREEN CLIMATE FUND
O Green Climate Fund (GCF), ou Fundo Ver-
de do Clima, é um fundo climático multilateral 
criado para atuar como uma entidade opera-
cional do mecanismo �nanceiro da Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC), trabalhando em prol do com-
bate às mudanças climáticas.

Para acessar diretamente os recursos do GCF, 
a Caixa submeteu um pedido de acreditação 
ao fundo em 2015. Esse processo é dividido 
em três estágios, e o primeiro – que consiste na 
análise de informações e documentos – foi con-
cluído em 2017. Atualmente, a Caixa encontra-
-se no segundo estágio, que envolve a revisão 
e o fornecimento de esclarecimentos comple-
mentares acerca das informações prestadas. O 
terceiro estágio será a aprovação pela direto-
ria do GCF e a formalização da cooperação 
�nanceira. 

Após acreditada, a Caixa terá acesso direto aos 
recursos do GCF para promover o �nanciamen-
to de projetos de mitigação e/ou adaptação 
aos impactos causados pelas mudanças climá-
ticas.

RESÍDUOS SÓLIDOS E CARBONO
A Caixa é o primeiro banco do país a ofere-
cer solução �nanceira para o cumprimento 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
12.305/10, de erradicação de lixões e implan-
tação de aterros sanitários), junto de créditos 
de carbono, para projetos integrantes do Pro-
grama de Atividades (POA) de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). 

Na área de Resíduos Sólidos e Carbono, a 
Caixa �nanciou a implantação do maior aterro 
da América do Sul: a Central de Tratamento de 
Resíduos (CTR) Santa Rosa, no município de Se-
ropédica (RJ), que recebe os resíduos da região 
metropolitana do Rio de Janeiro (RJ), após o 
encerramento das operações do Jardim Grama-
cho. Trata-se da primeira operação de �nancia-
mento que integrou linhas de crédito Caixa com 
o mercado global de carbono, ao considerar 
as Reduções Certi�cadas de Emissões (RCE), o 
crédito de carbono, como garantia acessória 
da operação, incorporando novos conceitos às 
soluções de �nanciamento, que envolvem a ge-
ração de resultados especí�cos – neste caso, 
créditos de carbono.

Parceria com o banco 
de fomento alemão KfW 
já resultou em projetos 
relevantes no País
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Em 2016, a Central de Resíduos Sólidos (CTR) 
São Gonçalo – localizada no Município de São 
Gonçalo (RJ), foi o segundo projeto a integrar o 
POA/MDL Resíduos Sólidos Urbanos (POA Cai-
xa), o “Caixa Econômica Federal Solid Waste 
Management and Carbon Finance Project”, re-
gistrado nas Nações Unidas desde 2012, para 
implementação de atividades de projetos de 
carbono em aterros sanitários. 

Essa estratégia busca �nanciar projetos de im-
plantação de aterros sanitários e de MDL num 
único programa, sob coordenação da Caixa, 
e prestar assessoramento, estruturação e inter-
mediação �nanceira. Ainda que o projeto não 
tenha o �nanciamento, a estratégia é elegível e 
abrange todo o ciclo da operação de carbono. 

Em 2017, a Caixa teve sua quarta emissão 
para os Projetos CTR Santa Rosa e CTR São 
Gonçalo, integrantes do POA Caixa, referen-
te ao volume gerado no segundo semestre de 
2016.

Além disso, a Caixa encerrou o seu 1º Contra-
to de Carbono referente ao Projeto Isolado da 
CTR Candeias – localizado em Recife (PE), ao 
atingir a sua quarta emissão e cumprindo com 
êxito a entrega dos créditos de carbono, com 
mais de um ano de antecedência do previsto 
contratualmente.

RESULTADOS NA PRÁTICA

1,7 milhão  
de toneladas de CO2e já emitidas 
dos projetos de desenvolvimento 
limpo

4 emissões  
certi�cadas até 2017

1ª Entrega  
Contratual do Projeto Isolado CTR 
Candeias com mais de um ano de 
antecedência 

PARA 2018

1,5 milhão  
de toneladas de CO2e a serem 
emitidas 

2 emissões  
certi�cadas previstas 

POA Caixa 
Entrega Contratual com um ano de 
antecedência do volume pactuado 
no contrato de carbono

Cumprimento superior do volume 
total negociado de  
 
3 milhões  
de toneladas de emissões  
de CO2e

Andamento de Novos projetos 
para integrar o POA Caixa

Expectativa de novo  
Contrato de Carbono para comer-
cialização de mais volume  
de CO2e pelo POA Caixa

Projeto do CTR Santa Rosa foi o 
primeiro a integrar o crédito Caixa 
ao mercado global de carbono

Negócios na área  
de combate às mudanças 
climáticas demonstram 
compromisso com  
a economia de baixo 
carbono

INOVAÇÃO ABERTA EM 
FINANÇAS INCLUSIVAS
Com o intuito de fomentar a educação �nanceira, a CAIXA 
lançou em 2016 um projeto inédito, que identi�ca por meio 
de parcerias com startups soluções em �nanças sustentáveis 
para clientes de baixa renda.

Ou seja: Uma grande empresa pública, aliada a uma 
aceleradora de negócios de impacto, buscando e impulsionando 
startups em benefício da população de baixa renda do País.

Cinco startups apoiadas 
pelo projeto:

O RESULTADO

SAIBA MAIS EM: 
www.artemisia.org.br/desa�ocaixa

5 soluções pilotadas diretamente com o público-alvo:

R$ 1.100 

O DESAFIO

A ESTRATÉGIA

A EXECUÇÃO

+ DE 400 
INSCRIÇÕES 

15 STARTUPS 5 STARTUPS

100%

0

re
nd

a

MGOV (Poupemais) (SP)
www.mgovbrasil.com.br/pt/
projeto/poupe-mais 

Envio de SMS com informações e 
sugestões para apoio ao planejamento 
�nanceiro, com foco em reduzir o 
risco de endividamento excessivo 

1

JEITTO (SP)
www.jeitto.com.br

Oferta de limites de crédito de 
pequenos valores e curta duração, 
auxiliando no �uxo de caixa das contas 
pessoais e no pagamento de contas 
essenciais (luz, água, gás e celular)

2

DIMDIM (PR)
usedimdim.com.br/dimdim

Serviço de intermediação para 
pagamentos e cobranças entre 
usuários, promovendo uma análise 
de crédito e meio de cobrança para 
o comerciante

3

SMARTMEI (SP)
http://www.smartmei.com.br 

Auxilia microempreendedores 
individuais a lidar com os aspectos 
burocráticos de contribuição e 
operação dessa modalidade de 
empresa

4

QUEROQUITAR! (SP)
www.queroquitar.com.br/home

Plataforma de renegociação de crédito 
que aborda o devedor de maneira 
positiva, tornando-o autor da proposta 
de negociação e aumentando suas 
taxas de recuperação e reintegração 
ao mercado

5
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INOVAÇÃO ABERTA EM 
FINANÇAS INCLUSIVAS
Com o intuito de fomentar a educação �nanceira, a CAIXA 
lançou em 2016 um projeto inédito, que identi�ca por meio 
de parcerias com startups soluções em �nanças sustentáveis 
para clientes de baixa renda.

Ou seja: Uma grande empresa pública, aliada a uma 
aceleradora de negócios de impacto, buscando e impulsionando 
startups em benefício da população de baixa renda do País.

Cinco startups apoiadas 
pelo projeto:

O RESULTADO

SAIBA MAIS EM: 
www.artemisia.org.br/desa�ocaixa

Ampliar o acesso da população de baixa renda a serviços 
bancários e fomentar a prática do planejamento �nanceiro 
entre esses brasileiros.

Chamada pública para seleção de startups de startups de startups
impacto social com soluções em educação �nanceira 
e serviços �nanceiros inovadores para melhoria 
da vida da população de baixa renda.

Em parceria com a Artemisia e com recursos do Fundo Socioambiental CAIXA, 
foram apoiadas e aceleradas 5 startups de alto impacto com soluções inclusivas.startups de alto impacto com soluções inclusivas.startups

5 soluções pilotadas diretamente com o público-alvo:
bene�ciários Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família

milhões de clientes 
CAIXA com renda 
até R$ 1.100 
(em dez. 2016) 

R$ 1.100 

O DESAFIO

A ESTRATÉGIA

A EXECUÇÃO

+ DE 400 
INSCRIÇÕES 

recebidas

15 STARTUPS 
receberam mentoria 

da CAIXA e da 
Artemisia e R$ 15 mil 

para re�nar suas 
propostas

5 STARTUPS
Selecionadas para 

a fase de piloto 
receberam R$ 200 
mil de investimento

da carteira de 
clientes pessoa física

55,9%
Isso representa

100%

0

47,3

re
nd

a

MGOV (Poupemais) (SP)
www.mgovbrasil.com.br/pt/
projeto/poupe-mais 

Envio de SMS com informações e 
sugestões para apoio ao planejamento 
�nanceiro, com foco em reduzir o 
risco de endividamento excessivo 

1

JEITTO (SP)
www.jeitto.com.br

Oferta de limites de crédito de 
pequenos valores e curta duração, 
auxiliando no �uxo de caixa das contas 
pessoais e no pagamento de contas 
essenciais (luz, água, gás e celular)

2

DIMDIM (PR)
usedimdim.com.br/dimdim

Serviço de intermediação para 
pagamentos e cobranças entre 
usuários, promovendo uma análise 
de crédito e meio de cobrança para 
o comerciante

3

SMARTMEI (SP)
http://www.smartmei.com.br 

Auxilia microempreendedores 
individuais a lidar com os aspectos 
burocráticos de contribuição e 
operação dessa modalidade de 
empresa

4

QUEROQUITAR! (SP)
www.queroquitar.com.br/home

Plataforma de renegociação de crédito 
que aborda o devedor de maneira 
positiva, tornando-o autor da proposta 
de negociação e aumentando suas 
taxas de recuperação e reintegração 
ao mercado

5
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Por ser um importante elo entre o setor da cons-
trução civil e a população brasileira, em fun-
ção dos programas de habitação de interesse 
social que opera, a Caixa tem a preocupação 
de adotar critérios e processos que permitam 
a redução dos impactos de empreendimentos 
habitacionais – tanto durante sua construção 
como ao longo de seu uso.

O Programa Minha Casa Minha Vida se tor-
nou, nos últimos anos, um importante labo-
ratório de experiências e parcerias para a 
construção de padrões e processos de susten-
tabilidade. Como parte da revisão geral do 
programa durante 2017, a Caixa, por meio 
da Gerência de Sustentabilidade e Responsa-
bilidade Socioambiental (GERSA), atuou jun-
to com a Secretaria Nacional de Habitação 
do Ministério das Cidades para implementar 
uma agenda de qualidade e e�ciência da 
concepção ao pós-ocupação de novos em-
preendimentos.

Como parte do amadurecimento desse traba-
lho, o Banco contratou a consultoria do Buil-
ding Research Establishment (BRE), entidade 
britânica com mais de 90 anos de experiência 
em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 
para o setor da construção em temas como sus-
tentabilidade e inovação no ambiente de edi�-
cações urbanas. A Caixa e o BRE, trabalhando 
em parceria com outras partes interessadas, 
por meio do projeto “Avançando a Sustenta-
bilidade dos Projetos de Habitação Social no 
Brasil”, desenvolveram um conjunto de ferra-
mentas e metodologias que irão dar suporte 
a requisitos mais elevados para a habitação, 
visando facilitar a melhoria contínua dos pro-
jetos no futuro. Entre os resultados alcançados, 
destacam-se as seguintes ferramentas.

• Padrão de sustentabilidade e de go-
vernança para os processos de habitação 
de interesse social, com re�exos diretos nos 
projetos em temas como uso racional de re-
cursos, redução de custos de uso e manuten-
ção e qualidade de vida dos moradores;

• Balanced Scorecard (BSC) de em-
preendimentos habitacionais, a ser 
adotado na avaliação do projeto do em-
preendimento considerando seu potencial, a 
escala urbana e os serviços necessários para 
garantir sua sustentabilidade social, econô-
mica e ambiental;

• Pesquisa de Pós-Ocupação (PPO), 
para levantar e mapear opiniões sobre as 
moradias produzidas, buscando compreen-
der o desempenho dos edifícios.

BOAS PRÁTICAS NA HABITAÇÃO SOCIAL
103-2 | 203, 103-3 | 203, 203-1

Fase ANO QUANTIDADE DE UNIDADES 
HABITACIONAIS COM SAS 

MCMV1 2009/2010 41.449 

MCMV2 2011 31.644 

MCMV2 2012 136.061 

MCMV2 2013 134.204 

MCMV2 2014 36.479 

MCMV2 2015 –

MCMV2 2016 1.626 

MCMV 3 2017 2.769 

TOTAL 384.232

BOAS PRÁTICAS ADOTADAS PELA CAIXA

Sistema de Aquecimento Solar de Água (SAS – MCMV)
O item é hoje 100% integrado ao programa Minha Casa Minha Vida. 
Já foram contratadas mais de 380 mil unidades com o sistema desde o 
início da iniciativa governamental, em 2009. No terceiro ciclo do pro-
grama, o SAS se tornou opcional para as regiões Norte e Nordeste, man-
tendo-se obrigatório nas demais. O item também poderá ser substituído 
por sistemas de microgeração de energia via sistemas fotovoltaicos. Os 
dados apresentados na tabela abaixo foram revisados em relação aos 
anos anteriores, por conta de melhorias na consistência das informações.
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Selo Casa Azul
O Selo Casa Azul Caixa é uma forma de reconhecer e incentivar a ado-
ção de práticas de sustentabilidade na produção de empreendimentos 
habitacionais. São 53 ideias sustentáveis que podem ser incorporadas 
aos projetos dos empreendimentos habitacionais �nanciados pela Caixa. 
O selo está dividido em seis categorias de avaliação: Qualidade Urba-
na, Projeto e Conforto, E�ciência Energética, Conservação de Recursos 
Materiais, Gestão da Água e Práticas Sociais. Desde o lançamento, foi 
concedido para 26 empreendimentos, totalizando 9.121 unidades ha-
bitacionais mais sustentáveis �nanciadas pela Caixa, bene�ciando mo-
radores com uma melhor qualidade de vida e a redução nas despesas 
mensais com o uso e manutenção de suas habitações.

Madeira Legal
Implantada em janeiro de 2009, a iniciativa monitora o uso de madeiras 
de origem legal em todas as obras de empreendimentos habitacionais 
�nanciados pela Caixa. A ação envolve a exigência do Documento de 
Origem Florestal (DOF) para as madeiras nativas. Além disso, requer-se 
uma declaração indicando o volume e a destinação �nal dessas madei-
ras na obra.

Caixa Melhores Práticas em Gestão Local
Iniciativa que reconhece os melhores projetos com aspectos de sustenta-
bilidade realizados com suporte técnico e/ou apoio �nanceiro da Caixa. 
O programa foi lançado em 1999 e se baseia no modelo das Nações 
Unidas “Best Practices and Local Leadership Programme”, apoiando lo-
calmente a implementação da Agenda Habitat, documento da ONU que 
reúne diretrizes para a criação de padrões de vida sustentáveis em assen-
tamentos humanos. A décima edição, referente ao biênio 2016/2017, 
voltou a reconhecer diversas iniciativas (veja infográ�co a seguir).

Reduzir impactos  
desde processos 
construtivos até a 
ocupação de imóveis 
é responsabilidade do 
Banco, líder em crédito 
imobiliário para baixa 
renda

1.158
unidades habitacionais 
contempladas com o selo Casa 
Azul, em 6 empreendimentos

Em 2017
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O Prêmio CAIXA Melhores 
Práticas em Gestão Local chega 
à décima edição reconhecendo 
e premiando experiências 
transformadoras.

POR UM 
BRASIL MELHOR 
NA PRÁTICA

2.058
projetos participaram do Programa ao longo 

de seus 18 anos (1999-2017)

130

21
projetos premiados 

em 10 edições

estados e o DF 
tiveram práticas 
reconhecidas ao 
tiveram práticas 
reconhecidas ao 
tiveram práticas 

longo das edições 
do Prêmio
longo das edições 
do Prêmio
longo das edições 

332 R$ 42 bi
milhões de pessoas 

bene�ciadas pelas práticas 
premiadas

foram repassados, �nanciados ou concedidos pela CAIXA 
para as Melhores Práticas desde a criação do Programa 

ENCAUCHADOS 
DA AMAZÔNIA 

Onde? 4 estados 
Bene�ciados? 3.500 habitantes

Onde? Ilha do Marajó, Portel
Bene�ciados? 150 habitantes

FUNDO SOLIDÁRIO AÇAÍ

MÃOS CARUANAS

Onde? Ilha de Marajó (PA)
Bene�ciados? 10.500 habitantes

Forneceu apoio aos trabalhos da 
Cooperativa de Reciclagem e Trabalho 
Ltda (Coopert), na cidade de Itaúna, que 
desenvolveu ações como inclusão de 
catadores no cooperativismo; integração 
ao Programa de Coleta Seletiva Solidária; 
criação de associação; ligação à rede 
CataUnidos; inclusão em programas 
estaduais de suporte à reciclagem e 
conquista de novos espaços para triagem.

CATADORES DE FUTUROS

Onde? Ilha do Marajó 
Bene�ciados? 92 mil habitantes

MAIS DETALHES SOBRE:
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade

MARÉ DE SABORES

Onde? Favela da Maré, RJ
Bene�ciados? 500 habitantes

Desenvolvido pela Redes da Maré desde 
2010, contempla ações de geração de 
renda, re�exões sobre a condição de 
gênero e acesso a direitos das mulheres da 
Maré, com o�cinas de gastronomia e aulas 
de direitos humanos, cidadania e gênero.

PRÁTICAS PREMIADAS 2017-2018

ALTERIDADE NOS 
QUILOMBOS

Onde? Belo Vale (MG)
Bene�ciados? 250 habitantes

11

14

155

12

13

Onde? Ilha do Marajó – 9 municípios
Bene�ciados? 3 mil habitantes

BANCO PRACUUBENSE

2

2

2

2

9 3

1

6

6

7

8

10

Onde? 11 municípios em MG e BA
Bene�ciados? 190 mil habitantes

MOSAICO SERTÃO VEREDAS16

MAIS FLORESTA MAIS VIDA

Onde? Agudo, Ibarama, Nova Palma, Santa 
Maria e São João do Polêsine, no RS
Bene�ciados? 1.500 habitantes

18

TECENDO INCLUSÃO

Onde? Natividade (RJ)
Bene�ciados? 117 habitantes

10

7

9

25

O CAIXA Melhores Práticas 
busca selecionar, premiar e 
difundir experiências positivas 
em cinco temas-foco:

Ao reconhecer ações que 
melhoram a rotina das 
comunidades, o Prêmio 
opera como laboratório 
de experiências 
transformadoras 

estados + DF 
tiveram projetos 
inscritos 
na edição 
2017/2018

OS CRITÉRIOS EM JOGO

Igualdade de gênero
Impacto
Inclusão social
Inovações no contexto local
Liderança e fortalecimento da comunidade
Parceria
Reaplicabilidade
Sustentabilidade

CONTRIBUIÇÃO 
À SOCIEDADE

FOCO DE AÇÃO 
E CRITÉRIOS

GESTÃO MUNICIPAL

GESTÃO AMBIENTAL 
E SANEAMENTO

TRABALHO SOCIAL

HABITAÇÃO

DESENVOLVIMENTO LOCAL 
E INCLUSÃO SOCIAL
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O Prêmio CAIXA Melhores 
Práticas em Gestão Local chega 
à décima edição reconhecendo 
e premiando experiências 
transformadoras.

POR UM 
BRASIL MELHOR 
NA PRÁTICA

2.058
projetos participaram do Programa ao longo 

de seus 18 anos (1999-2017)

130

21
projetos premiados 

em 10 edições

332 R$ 42 bi
milhões de pessoas 

bene�ciadas pelas práticas 
premiadas

foram repassados, �nanciados ou concedidos pela CAIXA 
para as Melhores Práticas desde a criação do Programa 

ENCAUCHADOS 
DA AMAZÔNIA 

Buscou fomentar e desenvolver a 
Tecnologia Social (TS) dos Encauchados, 
que busca garantir a sobrevivência 
aos seringueiros extrativos de maneira 
sustentável. O projeto bene�ciou pessoas 
em núcleos coletivos e familiares em 
75 comunidades do Acre, Rondônia, 
Amazonas e Pará.

Onde? 4 estados 
Bene�ciados? 3.500 habitantes

Onde? Ilha do Marajó, Portel
Bene�ciados? 150 habitantes

FUNDO SOLIDÁRIO AÇAÍ

Construída a partir de doações realizadas 
por lata de açaí comercializada em 
safras anuais, a prática instituiu um fundo 
comunitário na comunidade ribeirinha de 
Santo Ezequiel Moreno, em Portel (PA). 

MÃOS CARUANAS

Onde? Ilha de Marajó (PA)
Bene�ciados? 10.500 habitantes

Teve como foco melhorar os 
índices de desenvolvimento de 
comunidades carentes de Soure 
(PA) por meio de inovações no 
processo educacional, aliando a 
prática de ensino/aprendizado 
à cultura milenar dos índios 
marajoaras.

Forneceu apoio aos trabalhos da 
Cooperativa de Reciclagem e Trabalho 
Ltda (Coopert), na cidade de Itaúna, que 
desenvolveu ações como inclusão de 
catadores no cooperativismo; integração 
ao Programa de Coleta Seletiva Solidária; 
criação de associação; ligação à rede 
CataUnidos; inclusão em programas 
estaduais de suporte à reciclagem e 
conquista de novos espaços para triagem.

CATADORES DE FUTUROS

Onde? Ilha do Marajó 
Bene�ciados? 92 mil habitantes

MAIS DETALHES SOBRE:
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade

MARÉ DE SABORES

Onde? Favela da Maré, RJ
Bene�ciados? 500 habitantes

Desenvolvido pela Redes da Maré desde 
2010, contempla ações de geração de 
renda, re�exões sobre a condição de 
gênero e acesso a direitos das mulheres da 
Maré, com o�cinas de gastronomia e aulas 
de direitos humanos, cidadania e gênero.

PRÁTICAS PREMIADAS 2017-2018

ALTERIDADE NOS 
QUILOMBOS

Onde? Belo Vale (MG)
Bene�ciados? 250 habitantes

Contemplou a construção de 83 casas 
rurais com aquecedor solar e fossa 
séptica em comunidades carentes, 
inclusive em comunidades quilombolas; 
além de palestras sobre a estruturação 
das famílias em novas moradias, com 
atividades entre 2014 e 2015.

11

14

155

12

13

Onde? Ilha do Marajó – 9 municípios
Bene�ciados? 3 mil habitantes

Realizado em região de alto potencial 
no extrativismo do açaí, o projeto 
envolveu a implantação do Banco 
Comunitário Pracuubense, com serviços 
bancários voltados à dinamização 
econômica da Vila de São Miguel 
de Pracuúba. 

BANCO PRACUUBENSE

2

2

2

2

9 3
44 55

1

6

6

7

8

10

Onde? 11 municípios em MG e BA
Bene�ciados? 190 mil habitantes

MOSAICO SERTÃO VEREDAS

O programa incentiva o ecoturismo 
de base comunitária e sustentável no 
território, estabelecido na margem 
esquerda do médio São Francisco e 
responsável por inspirar a obra Grande 
Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.

16

MAIS FLORESTA MAIS VIDA

Onde? Agudo, Ibarama, Nova Palma, Santa 
Maria e São João do Polêsine, no RS
Bene�ciados? 1.500 habitantes

O projeto buscou revitalizar, preservar 
e restaurar recursos naturais por meio 
de ações socioambientais diversas – 
que incluíram o estudo de remanescente 
�orestal e genética de espécies para 
coleta de sementes, produção e plantio 
de mudas para recuperar matas ciliares, 
além de ações educativas.

18

TECENDO INCLUSÃO

Onde? Natividade (RJ)
Bene�ciados? 117 habitantes

Implantou ações de fortalecimento em 
uma cooperativa especializada em 
bordados, com ênfase na busca de 
crescimento de faturamento e renda das 
cooperadas, bem como na agregação de 
valor ao produto artesanal.

10

7

9

25

O CAIXA Melhores Práticas 
busca selecionar, premiar e 
difundir experiências positivas 
em cinco temas-foco:

Ao reconhecer ações que 
melhoram a rotina das 
comunidades, o Prêmio 
opera como laboratório 
de experiências 
transformadoras 

estados + DF 
tiveram projetos 
inscritos 
na edição 
2017/2018

OS CRITÉRIOS EM JOGO

Igualdade de gênero
Impacto
Inclusão social
Inovações no contexto local
Liderança e fortalecimento da comunidade
Parceria
Reaplicabilidade
Sustentabilidade

CONTRIBUIÇÃO 
À SOCIEDADE

FOCO DE AÇÃO 
E CRITÉRIOS

GESTÃO MUNICIPAL

GESTÃO AMBIENTAL 
E SANEAMENTO

TRABALHO SOCIAL

HABITAÇÃO

DESENVOLVIMENTO LOCAL 
E INCLUSÃO SOCIAL
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Efetivando o compromisso da Instituição 
com o desenvolvimento do País, o Fun-
do Socioambiental Caixa (FSA Caixa) 
reforça o impacto positivo dos negócios 
por meio do apoio a projetos sociais e 
ambientais transformadores, com foco 
na população de baixa renda.

Criado em 2010, o Fundo recebe re-
cursos, compostos por até 2% do lucro 
líquido da Caixa, que são destinados a 
projetos que se enquadrem em uma das 
três modalidades:

• Seleção pública: projetos seleciona-
dos a partir de critérios divulgados 
em regulamentos especí�cos, elabo-
rados com base nos eixos de atua-
ção e nas linhas temáticas de�nidas 
anualmente.

• Apoio a políticas internas: projetos 
estratégicos propostos por entidades 
externas, doadores ou repassadores 
de recursos ao FSA Caixa, também 
enquadrados nos eixos de atuação e 
nas linhas temáticas anuais.

• Incentivo �nanceiro a negócios susten-
táveis: modalidade destinada a subsi-
diar as demandas internas da Caixa 
para produtos que comprovem adicio-
nalidades socioambientais.

O Comitê de Sustentabilidade e Res-
ponsabilidade Socioambiental (Comitê 
RSA) é quem de�ne, com validação pelo 
Conselho Diretor da Caixa, as linhas te-
máticas, os eixos de atuação e o modo 
de alocação dos recursos nos projetos 
�nanciados.

Em 2017 o Comitê RSA aprovou o inves-
timento de R$ 37.888.890 em propostas 
para apoio do FSA Caixa, com destaque 
para:

• Realização de duas chamadas 
públicas de projetos: Edital FSA 
001/2017 – Projetos de Desenvol-
vimento e Cidadania; e Edital FSA 
002/2017 – Energias Renováveis e 
Recursos Hídricos;

• Em parceria com o Ministério do 
Meio Ambiente, uma chamada públi-
ca – Edital FNMA/FSA 001/2017, 
focado no apoio a projetos de com-
postagem;

• Acordo de Cooperação Técnica com 
a Prefeitura Municipal de São Paulo 
para a realização de duas chamadas 
públicas: Residência Maker e Desen-
volvimento Integrado e Sustentável do 
Território (DIST) Cidade de São Paulo;

• Apoio �nanceiro a três projetos  
na modalidade Apoio à Política In-

terna – API: Projeto Fortalecendo 
Comunidades para a Construção de 
Cidades Inclusivas, Resilientes e Sus-
tentáveis; Projeto Inclusão Financeira 
por meio de ações integradas de eco-
nomia e �nanças solidárias; e Projeto 
Casa da Menina-moça, mulher.

Dessas propostas aprovadas, no ano, o 
Fundo assinou 14 acordos de coopera-
ção �nanceira, totalizando um compro-
metimento de R$ 9.050.141,75, distri-
buídos nas temáticas Sustentabilidade 
Hídrica, Cidades Sustentáveis, Promo-
ção Socioeconômica e Sustentabilidade 
Agro�orestal. Ainda falta a assinatura 
de outros 31 projetos pelo Comitê RSA; 
eles estão atualmente em fase de quali-
�cação.

No total, a carteira do FSA Caixa con-
tém 50 projetos, dos quais 37 recebe-
ram recursos em 2017, totalizando R$ 
15.423.435,64.

FUNDO SOCIOAMBIENTAL CAIXA
103-2 | 203, 103-3 | 203, 203-1, FS7, FS8

PROJETOS FSA CAIXA ASSINADOS EM 2017

Agente Executor Projeto VALOR FSA 
CAIXA (R$)*

VALOR 
CONTRAPARTIDA

VALOR DE 
INVESTIMENTO MUNICÍPIO

Fundo 
Socioambiental 
Casa

Fortalecendo Comunidades 
para o Fortalecimento  de 
Cidades Inclusivas, Resilientes 
e Sustentáveis 

6.500.000,00 2.355.550,00 8.855.550,00

São Paulo (SP), Recife 
(PE), Rio de Janeiro (RJ), 

Brasília (DF), Palmas (TO), 
Belém (PA), Salvador 

(BA), São Luis (MA) e Belo 
Horizonte (MG)

CIDADES SUSTENTÁVEIS
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Agente Executor Projeto VALOR FSA 
CAIXA (R$)*

VALOR 
CONTRAPARTIDA

VALOR DE 
INVESTIMENTO MUNICÍPIO

Instituto 
Nordestino de 
Cidadania e 
Moradia Popular 
– Habitar

Mulheres Quilombolas e 
Identidades Culturais 191.800,00 8.200,00 200.000,00 Palmeira dos Índios (AL)

Instituto Amazônia Caminhos do Frei – Espaço 
São Vicente 193.260,00 77.800,00 271.060,00 Manaus (AM)

Papel Solidário Reforma Solidária 198.332,54 150.110,00 348.332,54 São Paulo (SP)

Baobá – Fundo 
para Equidade 
Social

Jovens e mulheres negras 199.853,60 39.990,00 239.843,60 Salvador (BA)

Instituto Vitória 
Régia

Mulheres em ação: 
Organização produtiva, 
trabalho e renda para as 
mulheres Amazônicas – 
Sustentabilidade na mesa

199.855,50 75.930,00 275.785,50 Belém (PA)

POLOPROBIO
A Revitalização e o Manejo 
de Seringais Nativos no Pará 
– Encauchados

199.324,56 76.300,00 275.624,56 Anajás (PA)

Associação 
Agroextrativista – 
PAE Natureza e 
Arte do Município 
de Barcarena

Produção de artesanato 
em argila e de biojoias 
das comunidades rurais do 
município de Barcarena 

200.000,00 18.012,00 218.012,00 Barcarena (PA)

Instituto 
Internacional de 
Educação do 
Brasil – IEB

Mulheres Marajoaras 199.860,00 46.000,00 245.860,00 Portel (PA)

Associação 
Barraca da 
Amizade

Reviver 200.000,00 94.923,60 294.923,60 Fortaleza (CE)

Instituto Cultura 
em Movimento

Circuito Universitário de 
Cinema – Circuito Caixa 199.428,00 25.163,40 224.591,40

Boa Vista (RR), Palmas 
(TO), Fortaleza (CE), 

Aracaju (SE), Salvador 
(BA), Brasília (DF), Campo 
Grande (MS), Porto Alegre 

(RS), Florianópolis (SC), 
Rio de Janeiro (RJ) 

Associação Luta 
Pela Paz

Programa de Reforço Escolar 
da Luta Pela Paz 199.499,10 207.250,00 406.749,10 Rio de Janeiro (RJ)

Associação de 
Amigos do Bairro 
Dom Antonio 
Barbosa

Olhar do Futuro 200.000,00 29.600,00 229.600,00 Campo Grande (MS)

Associação de 
Moradores da 
Enseada da 
Baleia, Ilha do 
Cardoso (AMEB)

Reconstruindo Tradições com 
Sustentabilidade e E�ciência 168.928,45 26.808,45 195.736,90 Cananeia (SP)

PROMOÇÃO SOCIOECONÔMICA
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FUNDO SOCIOAMBIENTAL 
CAIXA
Criado para receber e aplicar recursos em projetos 
socioambientais, bene�ciando prioritariamente a população 
de baixa renda, o Fundo Socioambiental CAIXA (FSA) é um 
dos principais instrumentos de geração de impacto positivo 
da Instituição. Existe desde 2010, e uma das suas fontes de 
recursos é o valor de até 2% do lucro líquido da CAIXA. 

MODALIDADES 
DE APOIO

2017 EM
NÚMEROS
2017 EM
NÚMEROS

14 
novos acordos de Cooperação 

Financeira acrescentados 
à carteira vigente

milhões é o valor autorizado 
pelo Comitê RSA para apoio 

a projetos

R$ 37,9 

R$ 646,4
mil em desembolso médio por acordo

170
acordos no total

SELEÇÃO PÚBLICA
A CAIXA abre 
seletiva para avaliar 
projetos de todo o 
País em regulamentos 
especí�cos, a partir 
de eixos de atuação 
e linhas temáticas 
anualmente 
estabelecidas

INCENTIVO 
FINANCEIRO 
A NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS
Subsídio a demandas 
internas da CAIXA  
para elaborar produtos 
com benefícios 
socioambientais

APOIO A POLÍTICAS 
INTERNAS
Apoio a projetos 
estratégicos propostos 
por entidades externas, 
doadores ou 
repassadores de 
recursos ao FSA

10%
Sustentabilidade Agro�orestal
R$ 11,44 milhões

13%
Energias limpas e renováveis
R$ 14,93 milhões

18%
Promoção Socieconômica
R$ 21,67 milhões

CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL

Investimento FSA R$ 9,3 mi
Onde? semiárido brasileiro
Cinco projetos receberam apoio via FSA para realizar a inscrição de 
propriedades rurais da agricultura familiar e de povos tradicionais 
(indígenas e quilombolas) no Cadastro Ambiental Rural (CAR), para adequar 
as propriedades dessa população de baixa renda à
legislação ambiental e garantir o acesso a créditos agrícolas.

• 50 mil imóveis rurais cadastrados

BIODIGESTORES

Investimento FSA
Onde?

• 335 famílias bene�ciadas 

BANCO PRACUUBENSE

Investimento FSA R$ 3 mi (integrado ao projeto Embarca Marajó)
Onde? São Miguel de Pracuúba (PA)
Contemplou a criação e implantação de banco comunitário, com adoção 
de moeda própria, aceita por 95% dos comerciantes locais, gerando 
dinamização da economia e bancarização da comunidade. 

• 3 mil habitantes bene�ciados

41%
Cidades Sustentáveis
R$ 49,84 milhões

TURISMO ECOCULTURAL 
NO MOSAICO SERTÃO VEREDAS-PERUACU

Investimento FSA R$ 1,6 mi
Onde? Cerrado brasileiro
Projeto de incentivo ao ecoturismo de base comunitária e sustentável na 
margem esquerda do médio São Francisco, com formação de guias, 
intercâmbio entre povos de diferentes regiões e resgate das tradições 
locais.

• 190 mil pessoas impactadas

19%
Sustentabilidade Hídrica
R$ 23,33 milhões

MAIS FLORESTA MAIS VIDA

Investimento FSA R$ 455 mil
Onde? Região central do RS
Contemplou estudos sobre remanescentes �orestais e genética de 
espécies; produção de mudas para a recuperação de matas ciliares; 
capacitações para a população e produtores locais; e áreas 
experimentais. 

• 500 pessoas diretamente bene�ciadas

INVESTIMENTOPOR TEMA
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FUNDO SOCIOAMBIENTAL 
CAIXA
Criado para receber e aplicar recursos em projetos 
socioambientais, bene�ciando prioritariamente a população 
de baixa renda, o Fundo Socioambiental CAIXA (FSA) é um 
dos principais instrumentos de geração de impacto positivo 
da Instituição. Existe desde 2010, e uma das suas fontes de 
recursos é o valor de até 2% do lucro líquido da CAIXA. 

MODALIDADES 
DE APOIO

2017 EM
NÚMEROS

14 
novos acordos de Cooperação 

Financeira acrescentados 
à carteira vigente

milhões é o valor autorizado 
pelo Comitê RSA para apoio 

a projetos

R$ 37,9 

R$ 646,4
mil em desembolso médio por acordo

170
acordos no total

SELEÇÃO PÚBLICA
A CAIXA abre 
seletiva para avaliar 
projetos de todo o 
País em regulamentos 
especí�cos, a partir 
de eixos de atuação 
e linhas temáticas 
anualmente 
estabelecidas

INCENTIVO 
FINANCEIRO 
A NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS
Subsídio a demandas 
internas da CAIXA  
para elaborar produtos 
com benefícios 
socioambientais

APOIO A POLÍTICAS 
INTERNAS
Apoio a projetos 
estratégicos propostos 
por entidades externas, 
doadores ou 
repassadores de 
recursos ao FSA

10%
Sustentabilidade Agro�orestal
R$ 11,44 milhões

13%
Energias limpas e renováveis
R$ 14,93 milhões

18%
Promoção Socieconômica
R$ 21,67 milhões

CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL

Investimento FSA R$ 9,3 mi
Onde? semiárido brasileiro
Cinco projetos receberam apoio via FSA para realizar a inscrição de 
propriedades rurais da agricultura familiar e de povos tradicionais 
(indígenas e quilombolas) no Cadastro Ambiental Rural (CAR), para adequar 
as propriedades dessa população de baixa renda à
legislação ambiental e garantir o acesso a créditos agrícolas.

• 50 mil imóveis rurais cadastrados

BIODIGESTORES

Investimento FSA R$ 2,9 mi
Onde? RS, SC, MG, BA, PE e GO
Implantação de tecnologia social em pequenas propriedades rurais 
bene�ciadas pelo PNHR, por meio de capacitação de pessoas, com vistas 
à construção de biodigestores e manejo de biogás como gás de cozinha, 
a partir de resíduos orgânicos provenientes de atividades pecuárias em 
escala doméstica.

• 335 famílias bene�ciadas 

BANCO PRACUUBENSE

Investimento FSA R$ 3 mi (integrado ao projeto Embarca Marajó)
Onde? São Miguel de Pracuúba (PA)
Contemplou a criação e implantação de banco comunitário, com adoção 
de moeda própria, aceita por 95% dos comerciantes locais, gerando 
dinamização da economia e bancarização da comunidade. 

• 3 mil habitantes bene�ciados

41%
Cidades Sustentáveis
R$ 49,84 milhões

TURISMO ECOCULTURAL 
NO MOSAICO SERTÃO VEREDAS-PERUACU

Investimento FSA R$ 1,6 mi
Onde? Cerrado brasileiro
Projeto de incentivo ao ecoturismo de base comunitária e sustentável na 
margem esquerda do médio São Francisco, com formação de guias, 
intercâmbio entre povos de diferentes regiões e resgate das tradições 
locais.

• 190 mil pessoas impactadas

19%
Sustentabilidade Hídrica
R$ 23,33 milhões

MAIS FLORESTA MAIS VIDA

Investimento FSA R$ 455 mil
Onde? Região central do RS
Contemplou estudos sobre remanescentes �orestais e genética de 
espécies; produção de mudas para a recuperação de matas ciliares; 
capacitações para a população e produtores locais; e áreas 
experimentais. 

• 500 pessoas diretamente bene�ciadas

INVESTIMENTOPOR TEMA
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A Caixa implementa em territórios diversos a 
estratégia de Desenvolvimento Integrado e Sus-
tentável do Território (DIST), com foco em qua-
tro eixos de atuação: Governança Territorial; 
Dinamização Econômica; Gestão Ambiental; e 
Promoção Sociocultural.

Por meio dessa estratégia, projetos que pro-
põem soluções de desenvolvimento local, in-
tegração de políticas públicas e melhor ade-
quação de espaços de convivência social são 
apoiados, a �m de promover a cidadania, di-
namizar economias, melhorar a gestão ambien-
tal e fortalecer a governança territorial.

Com apoio direto do FSA Caixa, o DIST é atual-
mente aplicado em áreas com empreendimentos 
do Programa Minha Casa Minha Vida. Além dis-
so, abrange comunidades ribeirinhas atendidas 
por agências-barco na região amazônica.

A aplicação da DIST mobiliza parcerias com 
entidades especializadas, reconhecidas pela 
experiência em desenvolvimento local. 

Desde o início de aplicação da metodologia, já 
são 18 projetos em 91 empreendimentos Minha 
Casa Minha Vida executados ou em execução. 
De 2013 a 2017, foram investidos mais de R$ 
24 milhões via FSA Caixa, apoiando mais de 
50 mil famílias em todas as regiões do País.

Con�ra a seguir os principais destaques do pe-
ríodo nos eixos.

GOVERNANÇA TERRITORIAL
• Construção da agenda local por meio de 

grupos de diálogo chamados arranjos lo-
cais, constituídos por entidades associativas 
ou religiosas ou por grupos de vizinhança. A 
ação DIST ocorreu em São José do Ribamar 
(MA).

• Estruturação dos Fóruns locais de governan-
ça, em Lauro de Freitas (BA). 

• Elaboração de plano de ação em conjun-
to com a Prefeitura de Lauro de Freitas na 
área de comunicação comunitária, incluindo, 
além do segmento audiovisual, as áreas de 
redes sociais, produção textual, fotogra�a e 
cineclube.

DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA
• Inauguração do Centro de Gestão e Negó-

cios do Brisa do Lago, que abriga a gover-
nança local e os empreendimentos associa-
tivos incubados pelo projeto, entre os quais 
está o Banco Comunitário Brisa do Lago. O 
projeto foi realizado em Arapiraca (AL).

• Realização de diagnóstico socioeconômico 
participativo em São José do Ribamar.

• Realização de curso de educação �nanceira 
para associados e diretoria do banco comu-
nitário Brisa do Lago, buscando formação 
em educação �nanceira familiar para atin-
gimento do equilíbrio �nanceiro da família e 
dos negócios. 

• Realização da Feira de Empreendedores de 
Brisa do Lago. 

• Constituição do Fórum de Desenvolvimento 
do Território Rio Largo, com participação de 
associações de moradores e de mulheres, em 
Rio Largo (AL).

• Constituição do Banco Comunitário Mutum 
de Alagoas, também em Rio Largo.

• Capacitação dos empreendedores incubados 
em educação �nanceira, planejamento e fun-
do rotativo e solidário.

• Realização, em Campinas (SP), de uma feira 
de inspiração para divulgar boas práticas 
de empreendedorismo comunitário e cultivar 

DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO
103-2 | 203, 103-3 | 203, 203-1, 203-2

Estratégia 
DIST explora 
temáticas de 
sustentabilidade 
pertinentes 
no contexto 
brasileiro

+ de R$24 mi 
investidos no DIST via FSA  
Caixa, apoiando

+ de 50 mil 
famílias em todas as regiões do País
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o senso de comunidade empreendedora de 
projetos que valorizam a qualidade de vida 
e o desenvolvimento local.

• Formação do Coletivo Rede de Artesãs e 
Culinaristas, com realização de vários cur-
sos e quali�cações, em Ribeirão das Neves 
(MG).

• Realização de ação de empreendedorismo 
com os comerciantes e artesãs e desenvol-
vimento de 20 planos de negócios para em-
preendedores locais, também em Ribeirão 
das Neves.

PROMOÇÃO SOCIOCULTURAL
• Implantação, em Rio Largo, de provedor 

comunitário para ofertar um espaço de for-
mação para os jovens do núcleo de comu-
nicação, com internet de qualidade por um 
valor justo, cursos a distância e plataforma 
de vídeos local. 

• Implantação do Núcleo de Comunicação 
Comunitária com jovens do residencial Al-
terosa. Produção da exposição fotográ�ca 
“Alterosa através de um clique”, que rece-
beu o Prêmio Mineiro de Direitos Humanos 
no segundo semestre de 2017. A iniciativa 
ocorreu em Ribeirão das Neves.

• Realização de o�cinas de audiovisual para 
mobilizar a juventude. São resultados das 
o�cinas os vídeos: “Rimando no Bassoli”, 
“Occupatio – Sirius” e “Luz, mulheres, ação! 
Vila Abaeté”. 

• Realização do segundo curso de Mediação 
de Con�itos, articulado com o Programa Me-
diação de Con�itos do Governo do Estado 
de Minas Gerais para troca de experiências, 
em Ribeirão das Neves.

GESTÃO AMBIENTAL
• Elaboração do Mapa Rápido Participativo, 

com gerador de relatório dos problemas de 
água, esgoto, drenagem, energia elétrica, 
iluminação e pavimentação, em São José do 
Ribamar.

• Mobilização, capacitação e elaboração do 
Estatuto da Cooperativa de Catadores de Rio 
Largo (COOPRIL).

• Mutirão em Campinas que consolidou o es-
paço comunitário com mobiliários para reu-
niões, brincar de crianças e cinema de rua.

• Revitalização de parquinhos e quadras com 
instalação de mobiliários urbanos. A ação, 
realizada em Campinas, incluiu a implanta-

ção de praça de lazer, horta, pomar, parque 
infantil e área para sede da associação e 
academia ao ar livre. 

• Mutirão ambiental para atividades de plan-
tio, reciclagem, compostagem, limpeza da 
área, sistema de irrigação inteligente e téc-
nicas de plantio por clonagem de plantas em 
Lauro de Freitas.

• Cartogra�a afetiva do território, que se pro-
põe a localizar em um mapa construído co-
letivamente os pontos onde já existem ações 
ligadas ao meio ambiente no empreendi-
mento e pontos de importância afetiva para 
os moradores. A ação ocorreu em Lauro de 
Freitas (BA)

DIST NA ILHA DO MARAJÓ
O DIST é aplicado pela Caixa em um território 
de 10 municípios da área de tráfego da agên-
cia-barco Ilha do Marajó, abrangendo áreas 
com os menores índices de desenvolvimento 
humano do País. O projeto “Embarca Marajó” 
realiza ações em três eixos: parcerias governa-
mentais e não governamentais; educação, cultu-
ra e cidadania; e geração de trabalho e renda.

Projeto 
acompanha 
agências-
barco e leva 
desenvolvimento 
às comunidades 
ribeirinhas 
brasileiras

DESTAQUES DE 2017

O�cinas de capacitação e intercâmbios dos centros de di-
fusão de boas práticas (DIBOA) – quatro para a cadeia 
do açaí, seis para a cadeia da andiroba e quatro para a 
cadeia do camarão, com 299 lideranças capacitadas

2º Seminário da Agricultura Familiar, com 250 participa-
ções de lideranças comunitárias, agricultores e represen-
tantes de governo

Assessoria técnica à cooperativa Sementes do Marajó, com 
doações de tecnologias e implantação de equipamentos

Produção do �lme Marajó Mulher, em parceria com a As-
sociação Cultural Dalcídio Jurandir

Promoção do I Festival de Cinema do Marajó, abrangendo 
seis municípios (Ponta de Pedras, Salvaterra, Soure, Portel, 
Curralinho e Breves), com 670 pessoas participantes.
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Ciente dos impactos gerados pela operação 
bancária em todo o País, a Instituição mantém 
o Plano de Ecoe�ciência Caixa, uma estratégia 
customizada, elaborada com apoio de consul-
toria especializada, que trata dos eixos água, 
energia, construções sustentáveis, emissões de 
gases de efeito estufa, resíduos, papel, sensibi-
lização e comunicação e monitoramento.

Junto de outros instrumentos, como a Política 
de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) e 
o Plano de Compras Sustentáveis, o Plano de 
Ecoe�ciência de�ne ações de curto, médio e 
longo prazos. Permite à Instituição revisar 
permanentemente seus processos, incorporar 
tecnologias e modi�car modelos de gestão a 
�m de reduzir o consumo de recursos naturais 
e materiais e evitar danos ao meio ambiente 
diretamente causados pelo negócio.

EMISSÕES DE GEE
Para contribuir com uma economia de baixo 
carbono, e reconhecendo o impacto ambiental 
gerado pelas operações, a Caixa elabora e re-
porta anualmente seu Inventário de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa, monitorando seus resul-
tados e propondo ações mitigadoras. 

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa da Caixa segue as diretrizes do Painel In-
tergovernamental para as Mudanças do Clima 
(IPCC) e as diretrizes do GHG Protocol – Gree-
nhouse Gas Protocol.

O inventário passa por auditoria externa anual-
mente desde 2013, com o objetivo de garantir a 
con�abilidade dos dados informados. A elabo-
ração de um inventário completo, bem como a 
submissão a uma veri�cação externa proporcio-
nou à Caixa receber o Selo Ouro do Programa 
Brasileiro GHG Protocol, de 2013 a 2016. 

As informações das emissões de GEE da Cai-
xa do ano de 2017 serão publicadas no Re-
gistro Público de Emissões do Programa Brasi-
leiro GHG Protocol e podem ser consultadas 

a partir de agosto de 2018 no site http://
registropublicodeemissoes. com.br

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Caixa mantém contrato com empresa espe-
cializada em monitoramento de energia elétrica 
e diagnósticos energéticos. A ação se aplica a 
200 unidades em todos os estados do País. A 
iniciativa trouxe resultados positivos em diferen-
tes ativos do Banco, aprimorando o monitora-
mento dos contratos de energia e os resultados 
de esforços de ecoe�ciência.

Além disso, nos últimos anos tem-se investido 
em modelos de autogeração e autossu�ciência 
energética, bem como em projetos de conscien-
tização de empregados e parceiros.

Em 2017, houve de�nição para toda a Caixa 
sobre os horários de abertura e fechamento das 
unidades, com a delimitação dos horários de 
acionamento/desligamento e de temperatura 

GESTÃO AMBIENTAL
103-2 | 201, 103-3 | 201

POUPE  
O PLANETA

Realizada pelo terceiro ano seguido, a campanha busca 
sensibilizar empregados Caixa a adotar atitudes sustentá-
veis em diversas frentes – como água, transporte, energia, 
emissões e resíduos. Ao longo de cerca de um mês, cerca 
de 10,1 mil empregados participaram de jogos interativos. 
Ao total, foram 94.590 cupons para participação de sor-
teio. A plataforma adotada foi gami�cada e estimulou a 
incorporação de práticas ecoe�cientes e sua aplicação nas 
unidades. Ao térmico da campanha, foram sorteados 100 
cupons de 2 mil pontos cada para serem utilizados em tro-
ca de prêmios ou doados para instituições parceiras. 
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do ar-condicionado, bem como o horário de 
acionamento e desligamento da iluminação. 

Também foram instaladas 243 mil lâmpadas 
LED em substituição a lâmpadas �uorescentes 
tubulares, totalizando um investimento de R$ 
9,42 milhões, sendo contabilizada uma econo-
mia de R$4,2 milhões com o projeto.

Com a adoção das medidas impostas, aliadas 
a medidas adicionais de conscientização do 
uso do recurso natural e e�ciência energética, 
foi contabilizada no ano uma redução de 1,6% 
do consumo de energia em relação ao consumo 
previsto, sendo realizado 667 GWh em rela-
ção ao consumo total previsto de 678 GWh. 
Em termos �nanceiros, foram deixados de ser 
gastos cerca de R$ 7 milhões.

O objetivo de ampliar a autogeração de ener-
gia tem sido expandido com o projeto de insta-
lação de usinas fotovoltaicas. A primeira a tê-

-lo, a agência Vazante (MG), possui usina com 
potência total de 74,5kWp, composta de 276 
painel solares e quatro inversores. Em 2017, 
produziu 100 MWh de energia renovável.

O plano de instalação dos equipamentos foi 
aprovado em 2016 com investimento total 
de aproximadamente R$ 100 milhões, con-
templando 12,7 MWp distribuídos conforme 
mapa a seguir.

Até dezembro de 2017, a Caixa já contava 
com 109 unidades conectadas à rede da con-
cessionária gerando energia elétrica.

Até dezembro 
de 2017, já 
eram 109 
unidades 
gerando 
energia

NÚMEROS DO PROJETO

100 milhões  
de reais de investimento 

195 unidades 

19 GWh 
Gerados ao ano, o su�ciente  
para abastecer 10 mil casas  
por 12 meses

3% 
será a redução no consumo  
de energia

13 milhões  
de reais anuais economizados

195
TOTAL

19 
MA

14 
DF

17 
CE

52 
MG

43 
GO

42 
SP

12 
PI

MAPA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA CAIXA 
UNIDADES ONDE OS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SERÃO INSTALADOS
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CONTROLE DE RESÍDUOS
Por meio do projeto Lixo Eletrônico e Respon-
sabilidade Socioambiental, �nanciado pelo 
FSA Caixa, o Banco selecionou cooperativas 
legalmente constituídas, articuladas de acordo 
com princípios de economia solidária e coo-
perativismo, para estruturar uma cadeia de 
processamento de resíduos eletroeletrônicos e 
assim reduzir um dos maiores fatores de gera-
ção de resíduos da Empresa.

Atualmente, o projeto contempla duas fa-
ses distintas. A primeira fase foi implantada 
no ano de 2013, em Brasília, São Paulo, 
Salvador e Recife, com investimento de R$ 
1.014.567,66 via recursos do FSA Caixa, 
além de R$ 81.000 de contrapartida. Foram 
capacitados 79 cooperados de sete cooperati-
vas, por meio de treinamento presencial sobre 
a correta manipulação desses resíduos.

Já a segunda fase foi iniciada por meio de 
acordo de cooperação �nanceira assinado em 
2017, que ampliou o projeto às capitais Be-
lém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), 
Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro 
(RJ) e Porto Alegre (RS). Foram capacitadas 
14 novas cooperativas, com 70 cooperados, 
o que bene�ciará aproximadamente 1.400 
pessoas – entre cooperados e seus familiares 
–, além de trazer resultados positivos à Caixa.

Nessa segunda fase, além do tratamento de 
resíduos eletroeletrônicos, foram incluídos mo-
biliários, equipamentos de uso e de seguran-
ça. Outra diferença é a estruturação de uma 
rede de apoio, para que a comercialização 
seja realizada de forma integrada com outras 
cooperativas locais. Os cooperados/coopera-
tivas participantes da primeira fase também 
foram capacitados e habilitados para traba-
lhar com os materiais ora inseridos no projeto.

RESÍDUOS EM OBRAS
A Caixa possui uma Cartilha de Gestão de 
Resíduos Sólidos em Obras, que orienta so-
bre a gestão adequada desse tipo de resíduo 
na construção civil e busca impactar toda a 
cadeia produtiva. Entre as referências legais 
estão a Resolução 307/2002 do CONAMA, 
o Decreto 5.940/2006 e a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (12.305/2010).

O gerenciamento dos resíduos sólidos nos can-
teiros de obras de pequeno, médio e grande 
portes é uma obrigação legal que deve ser cum-
prida pelos grandes geradores. Aborda desde 
a fase de projeto até a execução efetiva das 
obras. A Caixa exige de seus contratados a 
gestão dos resíduos em todas as obras, refor-
mas e construções, mediante cláusula contratual 
e modelos de Plano de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil.

Ano

2015 1.232

2016 10.734

2017 7.214

TOTAL 20.112

Ano

2015 25.939,57

2016 156.996,99

2017 183.552,72

TOTAL 366.489,28

QUANTIDADE TOTAL DE EQUIPAMENTOS  
ELETROELETRÔNICOS DOADOS

RENDA OBTIDA PELA VENDA DOS RESÍDUOS 
EM R$

R$ 88.796  
AO MÊS
foi a economia total de uso de espaço 
por conta da retirada dos resíduos 
eletroeletrônicos da Caixa de depósitos

110

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



A Caixa possui uma extensa e capilarizada 
cadeia de fornecedores de diversas categorias, 
distribuída por todo o território nacional e ge-
renciada por meio de políticas especí�cas.

Em 2017, o Banco assinou mais de 12.600 
contratos administrativos, totalizando 3.601 
fornecedores distintos. A maioria é de pessoas 
jurídicas, representando 59,65% do total, e a 
ampla maioria dos parceiros está localizada 
nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul (con�ra ta-
belas completas no Anexo).

No total, a Caixa contratou aproximadamente 
R$ 5 bilhões em aquisição de bens e serviços 
por meio de seus contratos �rmados fornece-
dores distintos, todos selecionados com base 
na Lei Geral de Licitações 8.666/1993, na 
Lei do pregão 10.520/2002 e no Decreto 
5.450/2005, que regulamentam as licitações e 
os contratos feitos por empresas públicas. Outra 
importante referência é a Lei 13.303/2016. A 

modalidade pregão eletrônico correspondeu a 
aproximadamente R$ 3,5 bilhões. 

Já a priorização na escolha dos fornecedores 
segue as diretrizes da Lei Complementar nº 
123/2006, que estabelece o direito de prefe-
rência às microempresas e empresas de peque-
no porte, como forma de estimular a economia 
dos municípios por meio da geração de empre-
go e do recolhimento local de Impostos Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Em relação à contratação de mão de obra local 
pelos fornecedores da Caixa, a decisão cabe 
à empresa contratada. Pela natureza civil dos 
contratos e por questões legais, não pode ha-
ver interferência por parte da administração 
pública nas questões trabalhistas das empresas 
contratadas.

A inclusão de critérios e requisitos socioambien-
tais nas rotinas dos parceiros de negócios aten-

COMPRAS SUSTENTÁVEIS
102-9, 103-2 | 204, 103-3 | 204, 204-1, 205-2

PEGADA HÍDRICA
No intuito de reduzir o consumo de água entre 
as �liais e unidades Caixa, o Banco implantou 
em 2017 orientações associadas à situação hí-
drica nacional, que exige mobilização para a ra-
cionalização de consumo em diferentes regiões 
do País. Entre elas, o reparo de vazamentos; a 
instalação de redutores de vazão; orientações às 
empresas de limpeza e conservação; fechamento 
de registros ao �m de expedientes de sexta-feira; 
regulagem de vazão de descarga de aparelhos 
sanitários e de registros; e limpeza de caixas 
d´água apenas em casos de necessidade. 

Com a adoção das medidas, houve redução de 
3,2% do consumo de água em 2017, em com-
paração ao ano anterior. Esse percentual equi-
vale a aproximadamente 66 mil m³ de água.

USO DE MATERIAIS
Em 2017, foi mantido o fornecimento contin-
gencial dos materiais de consumo com avalia-
ção pontual das solicitações efetuadas pelas 
unidades, re�etindo na redução do consumo.

Além disso, criou-se uma estratégia de rede�nição 
do fornecimento dos materiais envelopes deposi-
tários para as unidades, considerando a quanti-
dade de autenticações realizadas, acrescida de 
uma reserva técnica, o que resultou na redução 
de fornecimento de 13.350 caixas de envelopes, 
totalizando aproximadamente R$ 2,5 milhões de 
economia para o Banco. Para 2018, está em pro-
cesso de avaliação a uni�cação dos envelopes 
depositários, para utilização de um único modelo 
para as operações de dinheiro e cheque.

Está prevista, ainda, a migração do fornecimen-
to de papel branco A4 do material de consumo 
para o processo de outsourcing de impressão, 
visando deter o maior controle dos insumos for-
necidos, bem como reduzir os custos com arma-
zenagem e distribuição desse material.
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de ao objetivo da Caixa de disseminar boas 
práticas no campo. Além de questões econô-
mico-�nanceiras, os contratos que a Caixa faz 
com seus fornecedores incluem cláusulas rela-
cionadas à ética, à responsabilidade social e 
ambiental e aos direitos humanos. 

Em edital, é prevista a assinatura do Termo de 
Compromisso de Combate à Corrupção e ao 
Conluio entre Licitantes e do Termo de Respon-
sabilidade Socioambiental – que deve ser as-
sinado pela empresa vencedora da licitação, 
compondo o processo administrativo.

É dada especial atenção a temas como o risco 
de emprego de trabalho infantil ou em condi-
ções degradantes ou análogas à escravidão, 
além da utilização de práticas discriminatórias 
em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, 
orientação sexual, partido político, classe social 
ou nacionalidade. 

O fornecedor que descumpre essas obrigações 
contratuais está sujeito a penalidades de acordo 
com a falta cometida, que variam da advertên-
cia à declaração de inidoneidade. Havendo a 
comprovação de culpa de corrupção de forne-
cedor contratado pela Caixa após investigação, 
por exemplo, a área responsável abre o devido 
processo administrativo para aplicação de pena-
lidade prevista no edital e no contrato.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
CONTINUADA  
De olho no ganho de e�ciência de sua rede 
parceira, a Empresa trabalha o programa nas 
modalidades presencial e à distância, direcio-
nado aos empresários lotéricos e correspon-
dentes Caixa AQUI, aos seus atendentes e aos 
empregados Caixa que atuam como gestores 
da Rede Parceira.

O programa prevê a realização de ações à dis-
tância com temas que abrangem a atuação do 
público alvo sob diversos aspectos, inclusive no 
tocante à geração de negócios sustentáveis e à 
responsabilidade social.

Na capacitação à distância, lançada em 2015 
com o objetivo de sistematizar conhecimentos 
antes diluídos em diferentes áreas da empresa, 
a Caixa desenvolveu o programa online Parcei-
ros Caixa EAD.

+ de  
R$14,4 bi
em pagamentos a 
fornecedores no 
Brasil em 2017

PAGAMENTOS A FORNECEDORES 
POR REGIÃO

* Na região Centro-Oeste também foram incluídos os pagamentos realizados em RO e TO, devido ao atendimento da 
Filial de Logística de Goiânia (GO), informação não segregada no sistema.

Região VALOR % 

Centro-Oeste* R$ 7.985.944.810,76 55,24%

Norte R$ 226.072.807,37 1,56%

Nordeste R$ 1.180.258.509,13 8,16%

Sul R$ 1.087.726.586,92 7,52%

Sudeste R$ 3.977.135.984,27 27,51%

TOTAL R$ 14.457.138.698,45 100,00%
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O programa se divide em cinco blocos temá-
ticos, compostos de 33 cursos, que além de 
abordar a temática de sustentabilidade englo-
bam diferentes temas (como normatização de 
correspondentes, gestão da qualidade, e�-
ciência no atendimento, prestação de contas e 
transparência).

Em 2017, concluíram este programa 5.820 em-
presários, sendo 2.504 Correspondentes Caixa 
Aqui e 3.316 lotéricos, além de 6.807 atenden-
tes e 166 gestores da rede parceira.

TRANSPORTE DE VALORES
Dando sequência ao piloto executado em 
2016, os critérios de responsabilidade so-
cioambiental tornaram-se padrão, a partir de 
2017, em todas as licitações para contratação 
de serviços de transporte de valores da Caixa.

Entre os critérios exigidos, estão a priorização 
na aquisição de veículos que utilizam biocom-
bustível, o descarte adequado de pneus e óleos 
lubri�cantes usados de acordo com a legisla-
ção vigente, apresentação de relatório anual à 
Caixa sobre o consumo mensal de combustíveis 
utilizados em carros-fortes, entre outros

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
Toda compra de mobiliário feita pela Caixa 
deve obedecer às exigências de sustentabilida-
de presentes em termo de referência próprio. 
São exigidas comprovações e certi�cações de 
origem de matéria-prima, bem como documen-
tos de idoneidade e regularidade da empresa 
vencedora da licitação. Há critérios especí�cos 
para uso de tintas e compostos, além de infor-
mações de conformidade de algumas catego-
rias – como mesas, armários e gaveteiros, sofás 
e poltronas – às normas ISO e ABNT.

Ações com os 
fornecedores incluem 
programas de 
capacitação, processos de 
homologação e práticas 
de monitoramento
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RELATÓRIO E  
materialidade

NESTE CAPÍTULO

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

ANEXO DE INDICADORES

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO

CRÉDITOS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

16 17

CONEXÃO COM A PRSA

102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-56
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PRESTANDO CONTAS  
à sociedade

A Caixa comunica a seus empregados, órgãos 
reguladores, parceiros, clientes e aos cidadãos 
brasileiros de modo mais amplo uma síntese de 
sua trajetória pelo ano de 2017 neste Relatório 
de Sustentabilidade.

Décima edição consecutiva do documento, o re-
lato marca a transição do Banco para a nova 
versão das diretrizes de relato da Global Repor-
ting Initiative, os GRI Standards, pela primeira 
vez na opção Essencial. A metodologia, adotada 
internacionalmente, novamente guiou o processo 
de construção do conteúdo – incluindo o escopo 
e abrangência dos dados e os temas priorizados 
para a comunicação com a sociedade.

Os indicadores reportados dizem respeito ao 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
de 2017 e contemplam toda a rede de atendi-
mento da Caixa no Brasil – agências e unida-
des administrativas. Também cobrem o amplo 
espectro de impactos externos dos programas 
sociais e de transferência que a Instituição ope-
ra, na condição de parceira estratégica do Go-
verno Federal. 

O conteúdo, veri�cado por uma auditoria in-
dependente, reúne tópicos sociais, ambientais, 
econômico-�nanceiros e de governança, diferen-
ciando-se de anos anteriores, em especial, no 
escopo dos indicadores – agora alinhado aos 
requisitos para a versão Essencial das diretrizes 
GRI. Alguns indicadores e divulgações gerais 
de�nidos no ciclo de materialidade anterior 
deixam de ser reportados, respeitando a meto-
dologia na versão Essencial e o critério de apre-
sentação de ao menos um indicador por tópico 
material. São eles: 102-21, 102-27, 102-29, 
102-32, 205-1, 205-3, 418-1, 403-3, DMA-
-FS3, DMA-FS4, FS6, FS9, DMA-FS10 e FS11.

O processo de coleta das informações se deu a 
partir do trabalho e do empenho das diversas 
gerências nacionais, superintendências e áreas 
de suporte e negócio da Empresa. Os indicado-

res �nanceiros se baseiam no Relatório de Ad-
ministração Caixa seguem diretrizes contábeis 
brasileiras (BR GAAP) para sua apresentação.

Os dados não �nanceiros – gestão, governan-
ça, práticas socioambientais, operação de 
programas federais, aspectos de relações com 
clientes, empregados e demais públicos – são 
apresentados de acordo com a metodologia 
GRI e consideram a perspectiva dos públicos de 
relacionamento internos e externos. Para isso, 
adota-se a materialidade, que reúne os tópicos 
mais relevantes para a organização na pers-
pectiva dos stakeholders.

A materialidade realizada abrangeu consulta 
direta aos públicos, em todo o território nacio-
nal, ao longo de 2015, com base nas diretri-
zes GRI e nas normas de Engajamento com 
Stakeholders da AA1000, além de documentos 
setoriais e corporativos. Foram engajados 11 
grupos de stakeholders do Banco, como empre-
gados 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 so-
ciedade brasileira.

Mais de 3.330 pessoas participaram das eta-
pas de consulta online e entrevistas direciona-
das, selecionando os temas prioritários a partir 
de uma lista inicial elaborada pela Empresa, a 
partir da análise dos impactos identi�cados no 
setor �nanceiro e na própria atuação da orga-
nização no País.

No total, foram identi�cados cinco macrotemas 
materiais – Governança e Liderança; Modelo 
de Negócio e Inovação; Desenvolvimento do 
Capital Humano; Capital Social; e Capital Na-
tural – que se correlacionam aos tópicos e in-
dicadores de desempenho GRI (veja grá�co a 
seguir). Esse mapa de temas também balizou a 
seleção e priorização dos conteúdos apresenta-
dos no relatório.

Este é o 
primeiro ciclo 
de relato 
baseado 
na versão 
Standards 
das diretrizes 
da Global 
Reporting 
Initiative (GRI)
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 Medidas de minimização de impacto ambiental

MACROTEMAS E TEMAS MATERIAIS 
ASSOCIADOS 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-56
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CAPITAL 
HUMANO

MODELO DE 
NEGÓCIO E 
INOVAÇÃO

CAPITA
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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

 Cobertura geográfica e novos mercados

Fraudes

 Desenvolvimento do capital humano (educação)

Cultura organizacional

 Segurança e saúde ocupacional

Condições de trabalho

 Relações com clientes e consumidores

 Inovação e oportunidades

 Finanças sustentáveis

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

Educação financeira

 Empréstimo responsável e prevenção da dívida

 Privacidade do cliente e segurança das informações

Inclusão financeira

 Transparência das informações e orientações  
justas para os clientes
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Perfil organizacional
Estratégia
Ética e integridade
Governança
Desempenho econômico
Práticas de compras
Impactos econômicos indiretos
Combate à corrupção
Portfólio do produto

102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 
102-5, 102-6, 102-7, 102-11, 
102-12, 102-13, 102-16, 
102-18, 201-1, 201-2, 201-4, 
203-1, 203-2, 204-1, 205-2, 
FS1, FS2

401-1, 401-2, 401-3, 403-2, 
403-4, 404-2, 404-3

102-18, 102-40, 102-42, 102-43, 
102-44, FS1, FS2

417-2, 203-1, 203-2, 418-1

102-9, 102-11, 201-2, 204-
1, FS1, FS2, FS10

Emprego
Saúde e segurança ocupacional
Treinamento e educação

Engajamento de stakeholders
Governança
Portfólio do produto
Propriedade dos ativos

Privacidade do cliente
Marketing e rotulagem
Impactos econômicos diretos
Governança
Portfólio de produtos

Perfil organizacional
Governança
Desempenho econômico
Portfólio de produtos
Auditoria
Propriedade dos ativos
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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

G
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U
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?
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI 102-55

GRI Standard DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017

102-1 Nome da organização Caixa Econômica Federal

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços Páginas 11 e 25

102-3 Localização da sede Páginas 11, 25, 33, 34 e 37

102-4 Localização das operações Páginas 12 e 15

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica Página 11

102-6 Mercados atendidos Páginas 11, 12 e 15

102-7 Porte da organização Páginas 12, 13 e 15

102-8 Informações sobre empregados e trabalhadores Páginas 30, 126 e 129

102-9 Cadeia de fornecedores Páginas 111 e 135

102-10 Mudanças significativas na organização e na 
sua cadeia de fornecedores

Não houve alteração 
significativa no que diz respeito 
a fornecedores nem à estrutura 
física da Caixa.

102-11 Abordagem ou princípio da precaução Página 25

102-12 Iniciativas desenvolvidas externamente Páginas 80 e 88

102-13 Participação em associações Página 88

ESTRATÉGIA

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017 102-14 Declaração do tomador de decisão sênior Páginas 8 e 26

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017

102-16 Valores, princípios, padrões e normas de 
comportamento

Páginas 12, 17, 22, 23,  
25 e 38

GOVERNANÇA

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017 102-18 Estrutura da governança Página 18

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017

102-40 Lista de grupos de stakeholders Páginas 114 e 116

102-41 Acordos de negociação coletiva 100%.

102-42 Identificação e seleção de stakeholders Páginas 114 e 116

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders Páginas 114 e 116

102-44 Principais tópicos e preocupações levantadas Páginas 75, 114 e 116

DIVULGAÇÕES GERAIS
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GRI Standard DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

PRÁTICAS DE REPORTE

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017

102-45 Entidades incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas Páginas 12, 75, 114 e 116

102-46 Definindo o conteúdo do relatório e limites do 
tópico Páginas 114 e 116

102-47 Lista dos tópicos materiais Páginas 114 e 116

102-48 Reformulações de informações Páginas 114 e 116

102-49 Mudanças no relatório Páginas 114 e 116

102-50 Período do relatório Páginas 114 e 116

102-51 Data do relatório mais recente 2017.

102-52 Ciclo do relatório Anual.

102-53 Ponto de contato para perguntas sobre o 
relatório gersa03@caixa.gov.br

102-54 Opção de acordo com o GRI Standards Essencial.

102-55 Sumário de Conteúdo GRI Página 118

102-56 Asseguração externa Página 136

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 116

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Páginas 50 e 94

103-3 Evolução da abordagem de gestão Páginas 50 e 94

GRI 201: Desempenho 
econômico 2017

201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído Página 131

201-2 Implicações financeiras e outros riscos e 
oportunidades devidos às mudanças climática Página 94

201-4 Ajuda financeira recebida do governo Não foi recebida ajuda financeira 
do governo.

TÓPICOS MATERIAIS
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GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Páginas 59, 69, 76 e 106

103-3 Evolução da abordagem de gestão Páginas 59, 69, 76 e 106

GRI 203: Impactos 
econômicos indiretos 
2017

203-1 Desenvolvimento e impacto de investimentos 
em infraestrutura e serviços oferecidos Páginas 69, 73, 81, 98, 102, 106

203-2 Impactos econômicos indiretos significativos Páginas 59, 69, 73, 75, 76, 80 e 
106

PRÁTICAS DE COMPRAS

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Página 111

103-3 Evolução da abordagem de gestão Página 111

GRI 204: Práticas de 
compras 2017

204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais 
em unidades operacionais importantes Página 111

COMBATE À CORRUPÇÃO

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Página 25

103-3 Evolução da abordagem de gestão Página 25

GRI 205: Combate à 
corrupção 2017

205-2 Comunicação e treinamento em políticas e 
procedimentos de combate à corrupção Páginas 25, 111 e 125
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GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

EMPREGO

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Página 29, 34, 37 e 38

103-3 Evolução da abordagem de gestão Página 29, 34, 37 e 38

GRI 401: Emprego 2017

401-1 Taxas de novas contratações e rotatividade 
de empregados Página 126

401-2 Benefícios concedidos a empregados 
de tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou em regime de meio 
período 

Página 34

401-3 Licença-maternidade e paternidade Página 128

SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Página 35

103-3 Evolução da abordagem de gestão Página 35

GRI 403: Saúde e 
segurança ocupacional 
2017

403-2 Tipos de lesões, taxas de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número 
de mortes relacionadas ao trabalho

Páginas 35, 36 e 130

403-4 Tópicos relativos à saúde e segurança 
cobertos por acordos formais com sindicatos Página 35

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Página 32

103-3 Evolução da abordagem de gestão Página 32

GRI 404: Treinamento e 
educação 2017

404-1 Média de horas de treinamento por ano por 
empregado Páginas 29 e 33

404-2 Programas de aprendizagem contínua para 
empregados e preparação para a aposentadoria

O Programa de Preparação para 
Aposentadoria oferece a ação 
educacional Oficina Vida Futura, 
que objetiva promover a reflexão 
sobre aspectos da vida pessoal e 
profissional, bem como orientar o 
empregado a construir o seu projeto 
de vida futura. É um encontro 
presencial e podem participar 
os empregados aposentados ou 
com possibilidade de requerer 
aposentadoria integral pelo INSS 
em até cinco anos.

GRI 404: Treinamento e 
educação 2017

404-3 Percentual de empregados que recebem 
regularmente análises de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

Página 32
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GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

MARKETING E ROTULAGEM

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Página 46

103-3 Evolução da abordagem de gestão Página 46

GRI 417: Marketing e 
rotulagem 2017

417-1 Exigências para informações e rotulagem de 
produtos e serviços Página 46

417-2 Casos de não conformidade relacionados a 
informações e rotulagem de produtos e serviços

Em razão da natureza das 
operações, produtos e serviços 
prestados pela Caixa, não há 
registro de violações a rótulos ou de 
inconformidade com regulamentos e 
códigos voluntários.

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI 103: Abordagem de 
gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico material e seus 
limites Página 117

103-2 Abordagem de gestão e seus componentes Página 38

103-3 Evolução da abordagem de gestão Página 38

GRI 418: Privacidade do 
cliente 2017

418-1 Queixas comprovadas relativas à violação de 
privacidade e perda de dados de clientes

O dado quantitativo é de caráter 
sigiloso e estratégico, por isso 
não é reportado pela Caixa neste 
relatório.  38.
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GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

PORTFÓLIO DO PRODUTO

Suplemento Setorial 
Financeiro – Portfólio do 
produto 

DMA FS1 Políticas com componentes ambientais e 
sociais específicos aplicadas às linhas de negócio Página 89

DMA FS2 Procedimentos para avaliação e 
classificação de riscos ambientais e sociais nas 
linhas de negócios

Página 89

FS7 Valor monetário dos produtos e serviços criados 
para proporcionar um benefício social específico 
para cada linha de negócios, separados por 
finalidade

Páginas 59, 62, 73, 75, 76 e 102

FS8 Valor monetário dos produtos e serviços 
criados para proporcionar um benefício ambiental 
específico para cada linha de negócios, separados 
por finalidade

Páginas 73 e 102
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CONGLOMERADO CAIXA:             
ESTRUTURA

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA GERAL – AUDIT

DIRETORIA JURÍDICA – DIJUR

VP RISCOS – VICOR OUVIDORIA – OUVID

DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – DEDIG

DE RISCOS – DECOR

DE HABITAÇÃO – DEHAB

DE CONTROLADORIA – DECON

DE PRODUTOS DE VAREJO – DEPOV

DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DETEC

DE FINANÇAS – DEFIN

DE BANCO CORPORATIVO – DECOP 

DE GESTÃO DE PESSOAS – DEPES

DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA  
E GOVERNO – DESAN

DE SERVIÇOS DE GOVERNO – DEGOV

DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES – DELOP

DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO – DECAR

DE CLIENTE E CANAIS – DECLI

DE ATIVOS DE TERCEIROS – DETER

DE REDE – DEGAN

DE FUNDOS DE GOVERNO - DEFUS

DIRETORIA PARTICIPAÇÕES EXISTENTES – DIPAR

DIRETORIA PARTICIPAÇÕES EXISTENTES – DIPAR

DE – REESTRUTURAÇÃO DE 
OPERAÇÕES E NOVOS NEGÓCIOS 

GRANDES EMPRESAS – DEREN

VP CORPORATIVO – VICOP

DE MARKETING E  
COMUNICAÇÃO – DEMAC

VP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
– VITEC

VP FINANÇAS E CONTROLADORIA 

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VP HABITAÇÃO – VIHAB

VP GESTÃO DE ATIVOS DE TERCEIROS 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GAPRE

VP GESTÃO DE PESSOAS – VIPES

DIRETORIA EXECUTIVA NOVOS  
NEGÓCIOS – DINOV

DIRETORIA EXECUTIVA NOVOS  
NEGÓCIOS – DINOV

DE ORGANIZAÇÃO  
E ESTRATÉGIAS – DEORE

VP PRODUTOS DE VAREJO – VIPOV

CORREGEDORIA – CORED

VP CLIENTE, NEGÓCIOS E 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – VICLI

VP LOGÍSTICA E OPERAÇÕES – VILOP

DIRETORIA GERAL – DIGER

DIRETORIA GERAL – DIGER

VP GOVERNO – VIGOV

UNIDADES SEGREGADAS

VP FUNDOS DE GOVERNO E 
LOTERIAS 

COMITÊS ESTATUTÁRIOS

COMITÊS DELEGADOS

NEGÓCIOS, ATIVOS  
E PASSIVOS

PESSOAS E ATENDIMENTO

CRÉDITO E NEGÓCIOS

TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA

RISCO DE CAPITAL

AUDITORIA

ÉTICA

REMUNERAÇÃO

PREVENÇÃO CONTRA 
CRIMES DE LAVAGEM DE 

DINHEIRO

AVALIAÇÃO DE NEGÓCIOS 
E RENEGOCIAÇÃO

COMPRAS E CONTRATAÇÃO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO  
DE GESTÃO DE ATIVOS 

DE TERCEIROS

CONSELHO DIRETOR

PRESIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA CAIXAPAR

SUBSIDIÁRIA CAIXAPARCONSELHO DE FUNDOS 
GOVERNAMENTAIS  

E LOTERIAS
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Região DIRIGENTE CHEFIA DE 
UNIDADE

GERENCIAL 
– DEMAIS 
FUNÇÕES

NÃO 
GERENCIAL PROFISSIONAL OPERACIONAL TOTAL

Centro-Oeste 13 382 1.943 5.805 287 1.877 10.307

Norte 0 136 507 952 96 712 2.403

Sul 0 606 2.645 4.841 333 4.018 12.443

Sudeste 1 1.209 5.870 11.989 664 9.209 28.942

Nordeste 0 397 1.807 3.756 307 2.967 9.234

TOTAL
14 2.730 12.772 27.343 1.687 18.783 63.329

0,02% 4,31% 20,17% 43,18% 2,66% 29,66% 100,00%

Fonte: Sistema de Gestão de Treinamento – Posição dez. 2017 (GEDEC).

Categoria Funcional EMPREGADOS TREINADOS EMPREGADOS ATIVOS EM 
31/12/2017

PERCENTUAL DE EMPREGADOS 
TREINADOS EM 2017

Dirigente 14 37 37,84%

Chefia de unidade 2.730 4.129 66,12%

Gerencial – Demais funções 12.772 18.003 70,94%

Não gerencial 27.343 36.291 75,34%

Profissional 1.687 2.446 68,97%

Operacional 18.783 26.760 70,19%

TOTAIS 63.329 87.666 72,24%

INTEGRIDADE CORPORATIVA
TREINAMENTOS ANTICORRUPÇÃO EM 2017  205-2
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QUEM FAZ A CAIXA

Região APRENDIZES ESTAGIÁRIOS

Centro-Oeste 431 801

Sul 757 1.382

Sudeste 1.741 3.235

Norte 156 377

Nordeste 652 1.374

TOTAL 3.737 7.169

2016 2017

Região MULHER HOMEM SUBTOTAL MULHER HOMEM SUBTOTAL

Centro-Oeste 6.846 8.474 15.320 6.533 8.164 14.697

Nordeste 6.375 9.906 16.281 5.728 9.086 14.814

Norte 1.642 2.335 3.977 1.543 2.228 3.771

Sudeste 20.573 22.190 42.763 18.741 20.530 39.271

Sul 7.427 9.210 16.637 6.700 8.401 15.101

TOTAL 42.863 52.115 94.978 39.245 48.409 87.654

Faixa Etária

Abaixo de 30 anos De 30 a 50 anos Acima de 50 anos Total

Região M H ST M H ST M H ST M H ST

Centro-Oeste 9 17 26 36 20 56 3 0 3 48 37 85

Nordeste 20 25 45 13 17 30 0 5 5 33 47 80

Norte 10 5 15 4 8 12 0 0 0 14 13 27

Sudeste 32 34 66 95 53 148 4 6 10 131 93 224

Sul 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

TOTAL
71 81 152 150 98 248 7 11 18 228 190 -

36,36% 59,33% 4,31% 418

CAPITAL HUMANO: INDICADORES GERAIS   102-8

M= Mulher    H= Homem    ST= Subtotal

CAPITAL HUMANO: ROTATIVIDADE E CONTRATAÇÕES   401-1

CONTRATAÇÕES POR REGIÃO
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ROTATIVIDADE POR REGIÃO

Faixa Etária

Abaixo de 30 anos De 30 a 50 anos Acima de 50 anos Total

Região M H ST M H ST M H ST M H ST

Centro-Oeste 1,07% 2,15% 1,70% 1,10% 0,59% 0,83% 20,86% 12,35% 15,32% 4,20% 3,49% 3,81%

Nordeste 2,86% 2,37% 2,53% 0,62% 0,54% 0,57% 25,62% 14,71% 18,15% 5,87% 4,65% 5,12%

Norte 3,24% 2,14% 2,58% 0,49% 1,05% 0,81% 13,83% 8,43% 10,35% 2,85% 2,60% 2,70%

Sudeste 2,46% 2,64% 2,56% 1,34% 0,78% 1,06% 21,43% 13,26% 16,54% 5,37% 4,25% 4,78%

Sul 0,89% 0,43% 0,63% 1,17% 0,64% 0,90% 23,62% 14,15% 17,32% 5,60% 4,87% 5,19%

TOTAL
2,03% 2,07% 2,05% 1,14% 0,69% 0,91% 22,16% 13,43% 16,61% 5,19% 4,23% -

2,05% 0,91% 16,61% 4,66%

Faixa Etária

Abaixo de 30 anos De 30 a 50 anos Acima de 50 anos TOTAL

Categoria 
Funcional M H ST M H ST M H ST M H ST

Dirigentes 0 0 0 0 16 16 1 20 21 1 36 37

Chefia de 
unidade 7 38 45 910 2.170 3.080 235 769 1.004 1.152 2.977 4.129

Demais 
gerentes 417 754 1.171 6.818 7.944 14.762 767 1.303 2.070 8.002 10.001 18.003

Não 
gerencial 1.257 1.664 2.921 13.176 12.758 25.934 3.063 4.373 7.436 17.496 18.795 36.291

Profissional 24 46 70 617 1.132 1.749 142 485 627 783 1.663 2.446

Operacional 1.181 1.536 2.717 7.401 7.350 14.751 3.229 6.063 9.292 11.811 14.949 26.760

TOTAL

2.886 4.038 - 28.922 31.370 - 7.437 13.013 - 39.245 48.421 -

6.924 60.292 20.450 87.666

7,90% 68,77% 23,33% -

INDICADORES DE DIVERSIDADE E COMPOSIÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL    405-1

M= Mulher    H= Homem    ST= Subtotal

M= Mulher    H= Homem    ST= Subtotal

127

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE CAIXA 2017

A CAIXA / GOVERNANÇA E LIDERANÇA / QUEM FAZ A CAIXA / DEDICAÇÃO AO CLIENTE / RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS /  

MAIS QUE UM BANCO / A VIDA PEDE MAIS SUSTENTABILIDADE / RELATÓRIO E MATERIALIDADE

SUMÁRIO



Faixa Etária

Abaixo de 30 anos De 30 a 50 anos Acima de 50 anos TOTAL

Raça/Cor M H T M H T M H T M H T

Amarela 69 73 142 1.050 835 1.885 350 370 720 1.469 1.278 2.747

Branca 1.908 2.557 4.465 21.337 21.895 43.232 5.994 10.071 16.065 29.239 34.523 63.762

Indígena 3 6 9 51 98 149 12 31 43 66 135 201

Parda 787 1.191 1.978 5.597 7.371 12.968 965 2.239 3.204 7.349 10.801 18.150

Preta 119 211 330 887 1.170 2.057 115 289 404 1.121 1.670 2.791

Não 
informada 
pelo 
empregado

0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3

TOTAL

2.886 4.038 - 28.922 31.369 - 7.437 13.002 - 39.245 48.409 -

6.924 60.291 20.439 87.654

7,90% 68,78% 23,32% -

Quantidade de 
empregados* que 

gozaram a licença em 
2017

Quantidade de 
empregados que 

gozaram a licença e 
retornaram ao  

trabalho em 2017

Quantidade de 
empregados que 

gozaram a licença em 
2016 e permaneceram 
no trabalho 12 meses 

após o término da 
licença

Taxa de retenção***

Tipo de licença MULHER HOMEM MULHER HOMEM MULHER HOMEM MULHER HOMEM

MATERNIDADE 1.732 0 1.959 0 2.159 0 98,99% 0,00%

PATERNIDADE** 1 1.955 1 1.993 0 1.633 0,00% 98,73%

ADOÇÃO 13 4 12 3 15 3 100,00% 100,00%

M= Mulher    H= Homem    T= Total

LICENÇAS POR GÊNERO   401-3

Fonte: SISRH – Posição: 31/12/2017.
* Computados empregados com vínculo.
** Em 2017, ocorreram duas formas de gozo da licença paternidade:
Para as crianças nascidas até o dia 26/12/2016, o período da licença era de 10 dias úteis, consecutivos ou não, incluído o dia de registro em Cartório 
do nascimento do filho, devendo ser gozado dentro de 180 dias a partir da data do nascimento.

A partir do acordo coletivo 2016-2018, o período da licença-paternidade para crianças nascidas a partir de 27/12/2016, é de 20 dias consecutivos, 
desde que o empregado requeira no prazo de 2 dias após o nascimento do filho, bem como comprove a participação em programa ou atividade de 
orientação sobre paternidade responsável.

*** 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, atualmente, a rescisão contratual involutária na Caixa decorre de processos administrativos (justa causa), 
não aprovação do estágio probatório, decisão judicial ou falecimento. As demais motivações envolvem ato voluntário do empregado, ou seja, este deve 
requerer o desligamento.
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Dirigente Chefia de Unidade Gerencial – Demais FG

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Alfabetizado sem cursos regulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primeiro Grau 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Segundo Grau ou Técnico 0 0 0 1 26 27 553 1.093 1.646

Superior 0 3 3 504 1.382 1.886 4.036 4.998 9.034

Aperfeiçoamento/Especialização/ 
Pós-graduação 1 19 20 616 1.474 2.090 3.289 3.716 7.005

Mestrado 0 1 1 26 88 114 116 187 303

Doutorado/Pós-doutorado/PhD 0 1 1 5 7 12 8 6 14

TOTAL 1 24 25 1.152 2.977 4.129 8.002 10.001 18.003

Não gerencial Operacional Profissional

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL

Alfabetizado sem cursos regulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primeiro Grau 0 1 1 2 3 5 0 0 0

Segundo Grau ou Técnico 1.983 3.992 5.975 2.883 4.837 7.720 30 90 120

Superior 8.195 9.045 17.240 6.167 7.094 13.261 289 657 946

Aperfeiçoamento/Especialização/ 
Pós-graduação 7.067 5.523 12.590 2.638 2.830 5.468 359 758 1.117

Mestrado 235 220 455 113 169 282 97 146 243

Doutorado/Pós-doutorado/PhD 16 14 30 8 16 24 8 12 20

TOTAL 17.496 18.795 36.291 11.811 14.949 26.760 783 1.663 2.446

TOTAL

F M TOTAL

Alfabetizado sem cursos regulares 0 0 0

Primeiro Grau 2 5 7

Segundo Grau ou Técnico 5.450 10.038 15.488

Superior 19.191 23.179 42.370

Aperfeiçoamento/Especialização/ 
Pós-graduação 13.970 14.320 28.290

Mestrado 587 811 1.398

Doutorado/Pós-doutorado/PhD 45 56 101

TOTAL 39.245 48.409 87.654

CAPITAL HUMANO: PESSOAS POR ESCOLARIDADE   102-8

F= Feminino    M= Masculino
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DOENÇA PROFISSIONAL

LAT 2017 DIAS PERDIDOS EMPRE C/ LAT TAXA DE ABSENTEÍSMO  
POR LAT DOENÇA

Região HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Centro-Oeste 5.202 6.670 34 41 0,18% 0,28%

Sudeste 9.944 17.101 70 114 0,13% 0,25%

Sul 4.705 7.284 29 51 0,15% 0,30%

Nordeste 12.079 9.202 61 44 0,37% 0,44%

Norte 2.555 2.169 13 11 0,32% 0,39%

TOTAL GÊNERO 34.485 42.426 207 261 0,20% 0,30%

TOTAL Caixa 76.911 468 0,24% 

ACIDENTE TÍPICO

LAT 2017 DIAS PERDIDOS EMPR C/LAT TAXA DE ABSENTEÍSMO  
POR LAT TÍPICO

Região HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Centro-Oeste 209 260 4 14 0,01% 0,01%

Sudeste 544 2.512 8 36 0,01% 0,04%

Sul 1 111 1 4 0% 0,01%

Nordeste 20 434 2 4 0,00% 0,02%

Norte 78 23 1 2 0,01% 0,00%

TOTAL GÊNERO 852 3.340 16 60 0,00% 0,00%

TOTAL Caixa 4.192 76 0,00% 

ACIDENTE DE PERCURSO

LAT 2017 DIAS PERDIDOS EMPR C/ LAT TAXA DE ABSENTEÍSMO  
POR LAT PERCURSO

Região HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Centro-Oeste 626 440 11 14 0,02% 0,02%

Sudeste 2.465 1.861 29 42 0,03% 0,03%

Sul 1.067 560 12 15 0,04% 0,02%

Nordeste 659 - 6 - 0,02% 0%

Norte 138 99 2 3 0,02% 0,02%

TOTAL GÊNERO 4.955 2.960 60 74 0,03% 0,02%

TOTAL Caixa 7.915 134 0,03% 

LICENÇAS POR ACIDENTE DE TRABALHO (LAT)  
E TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS) 403-2
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DIAS PERDIDOS EMPR. COM LTS TOTAL DE 
EMPREGADOS

DIAS DE CONTRATO  
DE TRABALHO

TAXA DE 
ABSENTEÍSMO 

POR LTS

Região H M H M H M H M H M

Centro- 
-Oeste 63.912 70.996 3.945 4.285 8.164 6.533 2.969.901 2.371.342 2,15% 2,99%

Sudeste 140.924 174.730 8.359 10.307 20.530 18.741 7.480.083 6.821.634 1,88% 2,56%

Sul 44.194 45.583 2.654 3.177 8.401 6.700 3.066.365 2.445.166 1,44% 1,86%

Nordeste 69.886 55.590 4.339 3.704 9.086 5.728 3.307.040 2.083.807 2,11% 2,67%

Norte 20.658 19.077 1.043 935 2.228 1.543 810.831 559.621 2,55% 3,41%

TOTAL 
GÊNERO 339.574 365.976 20.340 22.408 48.409 39.245 17.634.220 14.281.570 1,93 % 2,56%

TOTAL 
Caixa 705.550 42.748 87.654 31.915.790 2,21% 

2017 2016

2º semestre Exercício 2º semestre Exercício

R$ % R$ % R$ % R$ %

1. RECEITAS 77.195.191 153.880.365 82.771.093 159.020.258

Intermediação financeira 62.434.470 133.400.619 76.971.826 148.471.934

Prestação de serviços com tarifas 12.811.552 25.041.082 11.593.053 22.463.421

Provisão para devedores duvidosos (9.009.603) (19.256.576) (10.042.009) (20.109.367)

constituição Outras 10.958.772 14.695.240 4.248.223 8.194.270

2. DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 36.910.956 82.934.728 53.791.272 104.261.397

3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 15.849.546 28.083.128 11.484.651 23.331.937

Materiais, energia e outros 1.306.691 2.531.490 1.428.586 2.671.672

Processamento de dados e comunicações 1.043.480 2.057.550 1.117.118 2.213.301

Propaganda, publicidade e promoções 442,088 668,412 435,826 776,601

Serviços de terceiros e especializados 1.236.451 2.431.876 1.217.048 2.353.450

Serviços de vigilância e segurança 462,700 902,892 444,342 850,387

Outras 11.358.136 19.490.908 6.841.731 14.466.526

- Serviços delegados pelo Governo Federal 1.149.436 2.248.077 961,878 1.970.949

- Despesa com lotérico e parceiros comerciais 1.339.332 2.561.296 1.193.152 2.232.430

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO VALOR ADICIONADO 201-1 
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA
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2017 2016

2º semestre Exercício 2º semestre Exercício

R$ % R$ % R$ % R$ %

- Descontos de operações de crédito 281,497 596,756 179,191 302,049

- Despesas com cartão de crédito/débito 491,157 922,094 565,886 1.057.910

- Benefício pós-emprego 1.276.709 2.393.730 1.175.930 2.266.951

- Provisões operacionais diversas 2.208.626 4.560.267 1.502.753 3.706.400

- Demais 4.611.379 6.208.688 1.262.941 2.929.837

4 VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3) 24.434.689 42.862.509 17.495.170 31.426.924

5 RETENÇÕES 897,387 1.806.401 917,951 1.800.931

Depreciação, amortização e exaustão 897,387 1.806.401 917,951 1.800.931

6 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (4-5) 23.537.302 41.056.108 16.577.219 29.625.993

7 VALOR ADICIONADO RECEBIDO  
EM TRANSFERÊNCIA

468,668 780,255 168,320 443,605

Resultado de equivalência patrimonial 468,668 780,255 168,320 443,605

8 VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7) 24.005.970 41.836.363 16.745.539 30.069.598

9 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 24.005.970 100,00 41.836.363 100,00 16.745.539 100,00 30.069.598 100,00

Pessoal 10.786.939 44,93 21.059.181 50,34 10.333.340 61,71 19.434.269 64,63

- Remuneração direta 8.326.925 16.204.955 7.902.568 14.794.619

- Benefícios 1.992.405 3.920.086 1.952.206 3.712.623

- FGTS 467,609 934,140 478,566 927,027

Impostos, taxas e contribuições 4.025.485 16,77 6.740.861 16,11 3.948.955 23,58 4.965.475 16,51

- Federais 3.626.276 5.889.422 3.597.997 4.231.682

- Estaduais 523 1,037 395 832

- Municipais 398,686 850,402 350,563 732,961

Remuneração de capitais de terceiros 751,769 3,13 1.520.200 3,63 774,096 4,62 1.533.196 5,10

- Aluguéis 751,769 1.520.200 774,096 1.533.196

Remuneração de capitais próprios 1.330.127 5,54 2.349.542 5,62 (21,371) (0,13) 1.608.043 5,35

- Juros sobre o capital próprio e dividendos 1.276.012 2.294.881 1.173.750

- Juros sobre instrumentos de dívida elegíveis 
a capital

54,115 54,661 (21,371) 434,293

Lucros retidos 7.111.650 29,62 10.166.579 24,30 1.710.519 10,21 2.528.615 8,41
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MAIS QUE UM BANCO

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2009 286.305 76.948 R$ 15.554.993.513,42

Faixa 1 143.894 67 R$ 6.012.590.214,45

Faixa 2 98.593 66.375 R$ 6.516.460.208,29

Faixa 3 43.818 10.506 R$ 3.025.943.090,68

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2010 650.303 278.992 R$ 38.345.325.581,00 

Faixa 1 275.075 9.248 R$ 11.128.057.422,57 

Faixa 2 274.770 23.3874 R$ 19.382.499.257,04 

Faixa 3 100.458 35.870 R$ 7.834.768.901,39 

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2011 496.306 296.029 R$ 31.517.086.182,50 

Faixa 1 98.641 102.061 R$ 4.785.294.689,14 

Faixa 2 325.007 177.109 R$ 21.639.747.308,30 

Faixa 3 72.658 16.859 R$ 5.092.044.185,06 

MINHA CASA MINHA VIDA – DESEMPENHO 2009-2017

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2012 659.309 381.941 R$ 42.371.472.815,98 

Faixa 1 306.381 157.525 R$ 15.954.294.625,40 

Faixa 2 297.703 199.668 R$ 22.602.763.062,12 

Faixa 3 55.225 24.748 R$ 3.814.415.128,46 

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2013 689.714 452.739 R$ 48.674.718.519,07 

Faixa 1 388.277 148.912 R$ 22.296.997.456,47 

Faixa 2 263.973 258.508 R$ 23.275.711.328,25 

Faixa 3 37.464 45.319 R$ 3.102.009.734,35 
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Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2014 380.708 522.466 R$ 34.965.091.395,05 

Faixa 1 138.543 201.978 R$ 6.947.108.141,85 

Faixa 2 208.624 276.283 R$ 24.623.247.900,49 

Faixa 3 33.541 44.205 R$ 3.394.735.352,71 

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2015 347.028 350.560 R$ 39.729.888.893,60 

Faixa 1 16.011 174.720 R$ 554.239.941,89 

Faixa 2 291.161 151.628 R$ 34.061.137.586,72 

Faixa 3 39.856 24.212 R$ 5.114.511.364,99 

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2016 356.993 688.990 R$ 41.549.874.676,86 

Faixa 1 36.858 216.773 R$ 1.409.830.484,73 

Faixa 2 252.534 387.138 R$ 31.018.547.380,83 

Faixa 3 67.601 85.079 R$ 9.121.496.811,30 

Ano/faixa UH CONTRATADAS UH ENTREGUES VALOR CONTRATADO

2017 482.844 426.009 R$ 66.445.431.916,26

Faixa 1 22.222 100.209 R$ 1.783.921.257,79

Faixa 2 412.535 263.542 R$ 54.794.607.736,05

Faixa 3 48.087 62.258 R$ 6.382.793.381,38
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QUANTIDADE

Bens e Materiais 4.024

Serviços 8.598

TOTAL GERAL 12.622

SUSTENTABILIDADE NOS NEGÓCIOS

Pessoas Jurídicas Pessoas Físicas Total

QUANTIDADE PERCENTUAL QUANTIDADE PERCENTUAL

2.148 59,65% 1.453 40,35% 3.601

CADEIA DE FORNECEDORES: PERFIL  
E INVESTIMENTOS 102-9

*Não foram contabilizadas as permissões de lotéricos.

PJ PF

Norte 76 87

Nordeste 259 314

Sudeste 981 861

Sul 524 86

Centro-Oeste 308 105
 
*Foram identificados 17 fornecedores internacionais.

FORNECEDORES  
POR REGIÃO

FORNECEDORES  
POR CATEGORIA
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RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO  
LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE  
AS INFORMAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE CONSTANTES  
NO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017

Aos Administradores e Acionistas 
Caixa Econômica Federal – CAIXA  
Brasília- DF

INTRODUÇÃO
Fomos contratados pela Caixa Econômica Fe-
deral – CAIXA (“CAIXA”) para apresentar nos-
so relatório de asseguração limitada sobre a 
compilação das informações relacionadas com 
sustentabilidade constantes no Relatório de 
Sustentabilidade 2017 da CAIXA, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

RESPONSABILIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO DA CAIXA
A administração da CAIXA é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das in-
formações constantes no Relatório de Sustenta-
bilidade 2017, de acordo com as diretrizes do 
Global Reporting Initiative– GRI  Standards (ante-
riormente denominado GRI-G4) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração dessas informações 
livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES 
Nossa responsabilidade é expressar conclusão 
sobre as informações constantes no Relatório de 
Sustentabilidade 2017, com base no trabalho 
de asseguração limitada conduzido de acordo 
com o Comunicado Técnico CTO 01 – “Emissão 
de Relatório de Asseguração Relacionado com 
Sustentabilidade e Responsabilidade Social”, 
emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade 
– CFC, com base na NBC TO 3000 - Trabalhos 
de Asseguração Diferente de Auditoria e Revi-
são, também emitida pelo CFC, que é equivalen-
te à norma internacional ISAE 3000 - Assurance 
engagements other than audits or reviews of his-
torical financial information, emitida pelo IAASB 

- International Auditing and Assurance Standards 
Board. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas, incluindo requisitos de in-
dependência, e que o trabalho seja executado 
com o objetivo de obter segurança limitada de 
que as informações constantes no Relatório de 
Sustentabilidade 2017, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorções relevantes. 

Um trabalho de asseguração limitada conduzi-
do de acordo com a NBC TO 3000 e a ISAE 
3000 consiste, principalmente, em indagações 
à administração e a outros profissionais da 
Companhia que estão envolvidos na elabora-
ção das informações de sustentabilidade, assim 
como na aplicação de procedimentos analíticos 
para obter evidência que possibilite concluir na 
forma de asseguração limitada sobre as infor-
mações tomadas em conjunto. Um trabalho de 
asseguração limitada requer, também, a exe-
cução de procedimentos adicionais, quando 
o auditor independente toma conhecimento de 
assuntos que o leve a acreditar que as informa-
ções, tomadas em conjunto, 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 Sustentabilidade 
2017, de outras circunstâncias do trabalho e da 
nossa consideração sobre áreas em que distor-
ções relevantes poderiam existir. Os procedimen-
tos compreenderam: 

(a)  o planejamento dos trabalhos, consideran-
do a relevância, o volume de informações 
quantitativas e qualitativas e os sistemas 
operacionais e de controles internos que 
serviram de base para a elaboração das 
informações constantes no Relatório de Sus-
tentabilidade 2017 da CAIXA; 
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(b)  o entendimento da metodologia de cálcu-
los e dos procedimentos para a compilação 
dos indicadores mediante entrevistas com 
os gestores responsáveis pela elaboração 
das informações;

(c)  aplicação de procedimentos analíticos sobre 
as informações quantitativas e indagações 
sobre as informações qualitativas e sua cor-
relação com os indicadores divulgados nas 
informações constantes no Relatório de Sus-
tentabilidade 2017;  

(d)  confronto dos indicadores de natureza fi-
nanceira com as demonstrações financeiras 
e/ou os registros contábeis.

Os trabalhos de asseguração limitada com-
preenderam, também, a aplicação de proce-
dimentos quanto à aderência às diretrizes do 
Global Reporting Initiative (GRI- Standards) 
aplicáveis na compilação das informações de 
sustentabilidade constantes no Relatório de Sus-
tentabilidade 2017.

Acreditamos que a evidência obtida em nosso 
trabalho é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa conclusão na forma limitada. 

ALCANCE E LIMITAÇÕES 
Os procedimentos aplicados em um trabalho de 
asseguração limitada são substancialmente me-
nos extensos do que aqueles aplicados em um 
trabalho de asseguração razoável, que tem por 
objetivo emitir uma opinião sobre as informa-
ções constantes no Relatório de Sustentabilida-
de 2017. Consequentemente, não nos possibili-
tam obter segurança razoável 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 o objeti-
vo de emitir uma opinião, poderíamos ter iden-

tificado outros assuntos e eventuais distorções 
que podem existir nas informações constantes 
no Relatório de Sustentabilidade 2017. Dessa 
forma, não expressamos uma opinião sobre es-
sas informações. 

Os dados não financeiros estão sujeitos a mais 
limitações inerentes do que os dados financei-
ros, dada a natureza e a diversidade dos mé-
todos utilizados para determinar, calcular ou 
estimar esses dados. Interpretações qualitativas 
de materialidade, relevância e precisão dos 
dados estão sujeitos a pressupostos individuais 
e a julgamentos. Além disso, não realizamos 
nenhum trabalho em dados informados para os 
períodos anteriores, nem em relação a proje-
ções futuras e metas. 

CONCLUSÃO 
Com base nos procedimentos realizados, des-
critos neste relatório, nada chegou ao nosso 
conhecimento que nos leve a acreditar que as 
informações constantes no Relatório de Susten-
tabilidade 2017 da Caixa Econômica Federal – 
CAIXA. não foram compiladas, em todos os as-
pectos relevantes, de acordo com as diretrizes 
do Global Reporting Initiative - GRI Standards.

Brasília, 31 de julho de 2018

 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5

 
Guilherme Naves Valle 
Contador CRC 1MG070614/O-5
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