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caixa Econômica fEdEral

a 
reestruturação financeira e patrimonial pela 
qual tinha passado em 2001 implicou a 
retirada do seu balanço de diversos ativos de 
baixa liquidez e rentabilidade, substituindo-os 

por títulos de dívida pública. Isso melhorou a com-
posição dos ativos da Caixa, inclusive fazendo com 
que ele gerasse mais receita financeira em situações 
de taxa Selic elevada, contribuindo para o aumento 
da rentabilidade da instituição. 

Ainda assim, o banco permanecia muito distante 
de seus principais concorrentes quando se conside-
rava a capacidade de oferecer produtos e serviços 
financeiros aos clientes. Seus principais concorrentes, 
privados e públicos, tinham, nos últimos anos, se 
transformado em grandes conglomerados financei-
ros atuantes nos mais diversos nichos do mercado 
financeiro e realizado significativos avanços nas 
áreas de sistemas tecnológicos e operacionais e de 
administração de riscos de crédito, incorporando o 
que existia de mais moderno no mundo em termos 
de ferramentas de gestão bancária. Enquanto isso, 
a Caixa recebeu poucos investimentos, reduziu sua 
rede de agências e sequer possuía áreas especificas 
para administrar suas ações no mercado de crédito 
comercial ou organizar seus necessários avanços 

M a r i a  F e r n a n d a  r a M o s  C o e l h o

No início de 2003, impunha-se à Caixa o desafio de 
fortalecer sua atuação de banco público comprometido com 
desenvolvimento social e econômico do país e ao mesmo 
tempo reduzir suas desvantagens competitivas em um 
mercado bancário com disputas cada vez mais acirradas. 

os avanços de uma 
gestão estratégiCa
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OS AvANçOS DE UmA GESTãO ESTrATéGICA

no qual foram estabelecidos sete 
grandes desafios: 1) Ampliar 
a participação no mercado de 
crédito; 2) Ser o principal agen-
te das políticas públicas; 3) 
Consolidar-se como principal 
banco de relacionamento com 
a administração pública; 4) 
Ser referencial de excelência 
no atendimento; 5) Ser uma 
das melhores empresas para se 
trabalhar; 6) Adequar processos 
e aprimorar soluções integradas 
de tecnologia da informação; e 7) 
Liderar o mercado de captações 
de recursos.

Alguns resultados já são vi-
síveis e a Caixa chega ao final 
do ano 2006 com conquistas ex-

pressivas nas mais diversas áreas, seja no exercício 
de suas funções de banco público, seja naquelas 
exclusivamente bancárias. 

A seguir são descritas as principais realizações da 
Caixa nos últimos anos, bem como as mais impor-
tantes ações que as tornaram possíveis.

CrESCENTE PArTICIPAçãO  
NA ECONOmIA BrASIlEIrA

Desde 2003, a CAIXA tem expandido o valor que 
anualmente disponibiliza à população brasileira por 
meio de suas mais diversas áreas de atuação, sejam 
aquelas relacionadas aos pagamentos do FGTS, PIS, 
Seguro Desemprego, Bolsa Família, à concessão de 
crédito comercial para famílias e empresas, à  reali-
zação de financiamentos para a aquisição de imóveis 
ou realização de investimentos em infra-estrutura 
urbana ou modernização da gestão municipal,  bem 
como à efetivação de repasses do Orçamento Geral 
da União, para a realização de obras de habitação, 
saneamento e infra-estrutura.

A elevação dos recursos fez com que eles tivessem 
crescente participação em relação ao Produto Interno 
Bruto brasileiro. Em 2002, os quase R$ 69 bilhões 
disponibilizados correspondiam a 4,5% do PIB; já os 
R$ 117 bilhões do ano passado foram equivalentes a 
6% do PIB. Tal evolução é um indicativo consolidado 
da ampliação da relevância da Caixa para o Brasil.

A maior participação da Caixa na economia na-
cional tem gerado mais empregos e investimentos, 
além de estimular a inclusão bancária e social de 

Figura 1

recursos Anualmente Disponibilizados pela CAiXA
Em r$ bilhões

Fonte Painel de ControleVICOT
*Valores estimados

tecnológicos. Carecia ainda de um planejamento 
corporativo com objetivos e metas de curto e médio 
prazo e orientadores das ações diárias de todos os 
empregados da instituição.

Da mesma forma, permaneciam entraves quanto 
à capacidade de a Caixa atender com eficiência os 
diversos programas governamentais.  Existiam, por 
exemplo, dúvidas quanto ao papel da Caixa como 
único agente operador do FGTS ou como único 
agente pagador dos programas de transferência de 
renda.

Assim, no começo de 2003, a Caixa aparecia 
entre as grandes instituições financeiras do país 
pelo quesito valor do ativo, porém estava em des-
vantagem quando se consideravam outros aspectos 
definidores da capacidade competitiva (lançamento 
de novos produtos, expansão dos pontos de atendi-
mento, gestão de risco de crédito, investimentos em 
tecnologia, posicionamentos estratégicos para todos 
os empregados etc) em um mercado bancário alta-
mente competitivo.

Diante deste cenário e seguindo a orientação do 
governo federal, a nova gestão da Caixa decidiu 
planejar e implantar uma série de ações capazes de 
fornecer condições para o satisfatório desenvolvimen-
to da instituição nos anos subseqüentes. Norteou tais 
ações a idéia de que um banco público forte, eficiente 
e competitivo poderia muito contribuir para o desen-
volvimento social e econômico brasileiro.  

Neste processo, a Caixa elaborou, com a parti-
cipação democrática de seus empregados, um Pla-
nejamento Estratégico para o período de 2005-2015 
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milhões de pessoas, com impactos positivos na dis-
tribuição de renda e redução das desigualdades. 

Ao ampliar sua prestação de serviços financeiros 
e suas concessões de crédito para os seus clientes, a 
Caixa tem auferido mais receitas e, com isso, gerado 
maiores lucros, os quais acabam se transformando 
em maiores dividendos transferidos ao Tesouro Na-
cional. Acrescente-se a colaboração da contínua bus-
ca por economia e eficiência na gestão que permitiu 
à Caixa poupar mais de R$ 1,4 bilhão nos últimos 
quatro anos com a racionalização e qualidade nos 
gastos e eliminação de desperdícios.

POlíTICAS GOvErNAmENTAIS  
DE TrANSfErêNCIA DE rENDA

Desde 2003, o total de pagamentos dos progra-
mas de transferência de renda realizados via Caixa 
aumenta ano a ano e deverá superar, em 2006, o 
valor de R$ 7 bilhões, o que representa expansão de 
233% em relação a 2002. Ao consolidar os diversos 
programas de transferência de renda no Bolsa Famí-
lia, que atualmente atende 11 milhões de famílias, a 
Caixa está ajudando o governo federal a beneficiar 
um maior número de brasileiros a custos operacio-
nais cada vez menores, o que significa aumentar a 
eficácia e a universalidade dos programas de trans-
ferência de renda.

Como revelam pesquisas da FGV elaboradas a 
partir dos dados das PNAD de 2004 e de 2005, as 

políticas sociais do governo federal ajudaram a pro-
mover uma “queda substantiva da pobreza”  de 2003 
para 2005, com a proporção de brasileiros vivendo 
abaixo da linha de pobreza, caindo para 22,7%, o 
valor mais baixo da série iniciada em 1992, quando 
tal proporção alcançou 35,87%.

fINANCIAmENTO HABITACIONAl 

Desde a incorporação do Banco Nacional de Ha-
bitação (BNH) em 1986, a Caixa tem sido o principal 
agente financeiro na área de crédito habitacional no 
Brasil. Porém, por muito tempo, os investimentos 
da instituição foram reduzidos, fazendo com que a 
carteira de produtos e os modelos de risco de crédito 
ficassem desatualizados diante da evolução do mer-
cado imobiliário e das necessidades da população.

No entanto, alinhada a diversas medidas do go-
verno federal – criação do Ministério das Cidades e 
do Conselho Nacional das Cidades, instituição do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, 
dentre outras – a Caixa vem, nos último três anos 
e meio, aperfeiçoando a gestão de sua área de cré-
dito habitacional, desenvolvendo novos produtos e 
aplicando modelos de risco mais adequados às con-
dições de mercado, bem como criando novos canais 
de comercialização, a exemplo dos bem-sucedidos 
“feirões da casa própria”. 

Como resultado, a Caixa nos últimos dois anos 
alcançou sucessivos recordes na concessão de crédito 

Lucros Anuais da CAiXA e Dividendos repassados ao Tesouro Nacional
Em r$ milhões

Figura 2

Fonte Painel de ControleVICOT
*Valores estimados
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habitacional. Em 2006, direcionará mais de R$ 13 
bilhões de recursos para a habitação, ou seja, aproxi-
madamente 60% de todo o crédito habitacional ofer-
tado no país. Isso significa também uma elevação de 
145% ante o montante concedido no ano de 2003. 

Além de aperfeiçoamentos internos, os números 
atingidos pela Caixa refletem ainda os diversos avan-
ços institucionais promovidos pelo governo federal 
desde 2003 no mercado imobiliário, bem como a ex-
pansão da renda e do emprego verificada mais recen-
temente. Todos estes fatores estão contribuindo para 
a recuperação do setor da construção civil e gerando 
empregos para milhares de trabalhadores. Como pode 
ser visto no gráfico a seguir, a geração de empregos 
com carteira assinada no setor da construção civil 
está estreitamente relacionada ao crescimento das 
operações de crédito habitacional da Caixa.

Tanto quanto elevar o montante dos recursos 
direcionados a habitação, a Caixa tem priorizado o 
atendimento das famílias cuja renda não ultrapasse o 
valor de 5 salários-mínimos, segmento da população 
que concentra mais de 90% do déficit habitacional 
urbano do país. Em 2002, por exemplo, 51% dos 
recursos do FGTS foram direcionados para financiar 
a construção ou aquisição de moradias para famílias 
nesta faixa de renda; já em 2006, considerando-se 
números disponíveis até agosto, tal percentual al-
cança 86%.

A par do expressivo aumento dos investimentos 
e dos subsídios, para a habitação popular, ainda 
há um déficit habitacional superior a 7 milhões de 
moradias, o que indica a necessidade de ampliação 
dos investimentos habitacionais nos próximos anos, 
especialmente nas regiões metropolitanas.

É importante destacar a relevância das medidas 
de desoneração fiscal, sobre os materiais básicos de 
construção, reduzindo custos e incrementando tanto 
a produção de novas unidades como a melhoria das 
existentes.

APOIO AO DESENvOlvImENTO UrBANO

Ao longo das últimas décadas, acumularam-se 
no Brasil diversas demandas de investimentos para 
infra-estrutura urbana. Segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) rea-
lizada pelo IBGE, em  2004, no total dos domicílios 
do país, 17,8% não eram atendidos por rede geral de 
água e 31,1% não dispunham de esgotamento sani-
tário adequado, sendo que na Região Nordeste tais 
índices alcançavam 26,9% e 45,4%, respectivamente. 
Para reduzir estes percentuais e garantir o cumpri-
mento das metas do milênio se faz necessário elevar 
o volume de recursos direcionados a investimentos 
em infra-estrutura urbana e saneamento básico.

Como mostra o gráfico abaixo, nos últimos qua-
tro anos a Caixa, seguindo política estabelecida pelo 
governo federal, ampliou de forma significativa as 
contratações e os repasses nestas áreas. 

Cálculos do Ministério das Cidades apontam a 
necessidade anual de investimentos da ordem de 
aproximadamente R$ 6 bilhões para universalizar 
o atendimento à população urbana e rural de água 
e esgoto no prazo de 20 anos. Atualmente, as opera-
ções em estudo na Caixa solicitando financiamento 
para investimentos em saneamento e infra-estrutura 
urbana ultrapassam o valor de R$ 10 bilhões. No 
entanto, dada a Resolução nº 2.827 do Conselho 

Pagamentos dos Programas de Transferência de renda
Em r$ bilhões

Figura 3
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Monetário Nacional – a qual estipula como valor 
máximo de recursos que as instituições financeiras 
podem contratar no setor público o equivalente a 
45% dos seus respectivos patrimônios de referên-
cia – a Caixa poderá emprestar apenas adicionais  
R$ 500 milhões ao setor público nos próximos meses. 
Tal limitação, portanto, é o principal óbice para que 
a Caixa continue a ajudar a franquear a toda popu-
lação brasileira os serviços de água e esgoto.

PArCEIrA DAS PrEfEITUrAS

A atuação da Caixa na área de desenvolvimento 
urbano, seja financiando e prestando serviços na 
construção de novas unidades habitacionais ou em 
investimentos em saneamento ambiental, a qualifica 
como uma instituição financeira fundamental nas 
ações dos governos municipais de todo o país. Mas 
a Caixa fornece ainda recursos financeiros para o 
aprimoramento e modernização da gestão adminis-
trativa e fiscal dos municípios – nos últimos 4 anos 
foram desembolsados mais de R$ 350 milhões via 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrati-
va e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM) –, 
repassa conhecimento e dissemina as boas iniciativas 
aos gestores municipais por meio de ações como, por 
exemplo, o Programa Nacional de Capacitação das 
Cidades, realizado em parceria com o Ministério das 
Cidades, e fornece, gratuitamente, instrumentos como 
GovCaixa Eletrônico, sistema de banking que permite 
o gerenciamento de contas de forma centralizada e a 
realização de transações financeiras via internet e é 

utilizado, atualmente, por 2.437 municípios.
Diante da importância destes “clientes”, a Caixa 

implantou em 2004 um espaço e equipe em Brasília 
dedicada especialmente ao atendimento centralizado 
dos gestores municipais. Denominado de “Sala das 
Prefeituras”, já realizou mais de 2 mil atendimentos, 
orientando os gestores sobre os financiamentos e 
serviços disponíveis na Caixa e as transferências do 
Orçamento Geral da União. 

ExPANSãO DE CréDITO COmErCIAl

Até o ano de 2004, inexistia na Caixa uma vice-
presidência focada exclusivamente nas operações de 
crédito comercial para empresas e pessoas físicas. O 
banco também não dispunha de modelos de análi-
se de risco de crédito adequados para suportar tais 
operações. Como resultado, a Caixa mantinha uma 
pequena participação nestes mercados. Para inverter 
tal situação, foi criada naquele ano a vice-presidência 
de crédito e desenvolvidos e operacionalizados novos 
sistemas internos de análise de risco de crédito. Várias 
modalidades de crédito, em especial as destinadas à 
pessoa física, tiveram seus processos de concessão 
automatizados e tornaram-se disponíveis para os 
clientes em diversos canais de atendimento. O re-
sultado foi o incremento das concessões de crédito 
comercial da instituição, principalmente daquelas 
direcionadas a empresas. A expansão vem ocorrendo 
principalmente no segmento de Micro e Pequenas 
Empresas, sem, no entanto, estipular limitações 
quanto ao seu ramo de atuação. Todavia, alguns 

Concessões CAiXA de Crédito Habitacional
Em r$ bilhões

Figura 4

Fontes Book da VIURB e Painel de Controle VICOT
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setores como Médico-hospitalar, Turismo, Educa-
ção, Franquias e a cadeia da construção civil, por 
apresentarem-se como importantes geradores de 
trabalho e bem-estar para a população, estão sendo 
considerados prioritários e, assim, granjeando um 
crescimento mais elevado.

É importante ressaltar que o significativo salto 
no volume das operações de crédito comercial para 
empresas – o valor das concessões triplicou de 2003 
para 2005 – ocorreu com a Caixa ausente do mercado 
de crédito para comércio exterior e concentrando suas 
concessões em micros e pequenas empresas, porte 
de aproximadamente 97% das empresas que tomam 
crédito comercial na Caixa. A expansão média anu-
al de 56% das concessões de crédito da Caixa para 
Pessoa Jurídica no último triênio é uma evidência 
significativa de que tal segmento não dispunha, até 
2002, de uma oferta adequada de crédito bancário.

A evolução das operações de crédito comercial da 
Caixa nos últimos 2 anos representa uma significati-
va mudança da sua inserção no mercado de crédito 
bancário. Até 2004, as concessões da Caixa eram 
predominantes realizadas para Pessoa Física, portanto, 
direcionadas ao financiamento de gastos em consumo 
da população. No entanto, em 2005, as operações vol-
tadas a financiar capital de giro e investimentos das em-
presas têm forte elevação, ou seja, amplia-se a parcela 
do crédito Caixa direcionado às atividades de produção, 
principalmente de empresas de menor porte.

O crescimento das concessões de crédito comercial 
tem resultado em aumento dos saldos destas carteiras, 
inclusive ampliado a participação da Caixa no mer-
cado bancário de crédito comercial de 2,3%, em 2002, 

para 3,2%, em julho último. A conquista de maior 
participação no mercado de crédito comercial poderá 
se acelerar ainda mais a partir da recente autorização 
do Banco Central para que a Caixa realize também 
operações de crédito em comércio exterior. O desen-
volvimento de modelos de análise de risco de crédito 
adequados para empresas de maior porte também 
dará novo impulso ao movimento de expansão.

BArATEAmENTO E  
POPUlArIzAçãO DO CréDITO

Além de expandir o volume de crédito concedido, 
a Caixa tem também feito um grande esforço para 
reduzir o custo do crédito para a população, inclusive 
oferecendo linhas de crédito voltadas especificamente 
ao atendimento da população de menor renda. 

São exemplos disso a linha de micropenhor, 
lançada no segundo semestre de 2005, e o crédito 
rotativo da conta Caixa Fácil. A primeira, com taxa 
de juros de 2% ao mês e valor médio das operações em  
R$ 238,00, já possibilitou à Caixa emprestar mais 
de R$ 1 bilhão em 4,3 milhões de contratos. Com 
mais de R$ 400 milhões emprestados, a linha da 
conta Caixa Fácil também oferece empréstimos 
a juros de 2% ao mês para a população de baixa 
renda. Atualmente, 250 mil pessoas acessam esta 
linha de crédito. 

A Caixa foi também a primeira grande insti-
tuição bancária do país a priorizar e a popularizar 
a modalidade de crédito com desconto em folha de 
pagamento, tornando-se a instituição financeira com 
a maior carteira. Ajudou, assim, a reduzir o custo 

Geração de Empregos Formais no Setor da Construção Civil

Figura 5

Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego. 
* Dados de 2006 relativos ao acumulado até o mês de agosto
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do crédito pessoal para a população. Também em 
linhas tradicionais de crédito, a Caixa tem buscado 
oferecer taxas de juros em patamares inferiores aos 
praticados pelos demais grandes bancos. 

mENOr DEPENDêNCIA DAS  
rECEITAS COm TíTUlOS PúBlICOS

A elevação das operações de crédito, tanto as 
imobiliárias quanto, principalmente, as comerciais, 
é fundamental para a Caixa continuar diminuindo a 
sua dependência das receitas auferidas com a carteira 
de títulos públicos e, assim, garantir sua rentabilidade 
no médio prazo. Afinal, nos próximos anos, a queda 
da dívida pública federal e a redução da taxa básica 
de juros tornarão cada vez menores tais receitas, 
fazendo com que os ganhos dos bancos passem a 
depender mais da arrecadação obtida com prestação 
de serviços e com operações de crédito.  

De 2002 para 2006, a Caixa conseguiu reduzir a 
relação Resultado de Títulos Mobiliário/Receitas com 
Operações de Crédito de 2,73 para 1,80, dado que no 
período estas cresceram 149% enquanto aquela 65%. 
Tornou-se assim uma instituição financeira mais 
resistente a uma conjuntura econômica cujas receitas 
de Tesouraria dos bancos, em especial aquelas origi-
nadas de títulos públicos, sejam significativamente 
inferiores à média observada de 1995 a 2006. Neste 
período, a economia brasileira conviveu com uma 
da taxa básica de juros média de 24% a.a., mas a 
perspectiva para os próximos anos é que esta média 
caia para níveis inferiores a 12% a.a..

mAIS CAPACIDADE PArA  
ATENDEr ClIENTES E POPUlAçãO

Em julho último, a Caixa atingiu a marca de 
36.479.795 clientes, um aumento de 58% em relação 
ao número de dezembro de 2002. Esse acréscimo 
implicou a incorporação de 13,3 milhões de novos 
clientes e a consolidação da Caixa como a instituição 
com a maior quantidade de correntistas, segundo 
dados do Banco Central. É como se, apenas em 
três anos e meio, a Caixa tivesse incorporado todos 
os clientes do quarto maior banco brasileiro neste 
critério. 

No mesmo período também cresceu o número de 
brasileiros atendidos pela Caixa em pagamentos do 
FGTS, PIS, Seguro Desemprego, dos programas de 
transferência de renda do governo federal. 

Parte desta expansão do número de clientes é 
decorrência do sucesso da ação de inclusão bancária 
iniciada pela Caixa no primeiro semestre de 2003.  
Como forma de ampliar a acessibilidade do sistema 
bancário para a população de mais baixa renda, 
a Caixa lançou naquela época a conta-corrente 
simplificada Caixa Fácil, na qual não se exigem 
comprovante de renda e de endereço para se efetivar 
a abertura, nem se cobra tarifa bancária até limite 
específico de transações feitas no mês. Além dos 
serviços inerentes a uma conta bancária comum, a 
conta Caixa Fácil possibilita ainda ao seu correntista 
acessar um crédito rotativo com limite de R$ 600,00 
e cuja taxa de juros é de 2%a.m.. 

Desde o seu lançamento, a conta Caixa Fácil já 

Contratações e repasses para Saneamento e infra-Estrutura urbana
Em r$ milhões

Figura 6

Fonte: Painel de Controle VICOT.
*Orçamento para 2006.

caixa Econômica fEdEral



CASE STUDIES

16

permitiu que 4,5 milhões de pessoas pudessem final-
mente ter acesso a serviços bancários no Brasil.

Para evitar o congestionamento de suas unidades 
de atendimento e dos seus sistemas de informação e 
processamento, a Caixa, presente em todos os muni-
cípios do país, tem ampliado sua rede de atendimento 
e o número de empregados, bem como realizado 
crescentes investimentos em tecnologia. 

Do início de 2003 a agosto de 2006, foram abertos 
318 novas agências e postos de atendimento bancário 
(PABs) e incorporados 2.065 novos correspondentes 
bancários à rede Caixa.

No mesmo período, o quadro de empregados da 
Caixa passou de 55.691 para 70.644, sendo que 
grande parcela destes novos contratados substituiu 
terceirizados, obedecendo à determinação do Minis-
tério Público do Trabalho acordado em Termo de 
Ajuste de Conduta.

Em 2004, a Caixa criou a vice-presidência de 
Tecnologia com o objetivo de maximizar sua ges-
tão nesta área e, assim, mais rapidamente eliminar 
a defasagem tecnológica em relação aos principais 
concorrentes.

Embora diversos progressos já tenham sido 
alcançados, a grande conquista nesta área foi o 
desenlace do processo de internalização do sistema 
lotérico realizada em agosto de 2006. A implantação 
do novo sistema promoveu a ansiada independência 
da Caixa frente ao negócio lotérico e a possibilidade 
tanto de ampliar em ritmo mais acelerado o número 
de lotéricos quanto de aumentar a quantidade de ope-
rações bancárias que estas unidades de atendimento 
podem realizar. Em síntese, a independência na 

gestão do sistema lotérico capacita a Caixa a elevar 
ainda mais a acessibilidade e capilaridade de seus 
serviços e dos programas do governo federal para 
toda a população.

CONfIANçA DOS DEPOSITANTES 
 E INvESTIDOrES

Tradicionalmente reconhecida como o banco da 
poupança, mercado no qual é líder com mais de 32% 
dos depósitos do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimos, nos últimos anos a Caixa tem também 
avançado nos mercados de depósitos à vista, a prazo 
e no de fundos de investimentos. 

Em agosto de 2006, a Caixa atingiu um saldo 
de R$ 7,1 bilhões em depósitos à vista, expansão 
de 38% ante o saldo de dezembro de 2002 e que re-
presenta uma taxa de expansão aproximadamente 
três vezes superior à obtida pelo Sistema Financeiro 
Nacional. 

Com a emissão de CDBs, a Caixa tem também 
obtido forte captação de depósitos a prazo. O saldo 
desse tipo de aplicação financeira subiu de R$ 3,8 
bilhões, em 2002, para R$ 15,6 bilhões em agosto 
último, aumento de 310%.

Ganhadora de vários prêmios nos últimos anos 
– Melhor Gestor de Fundos de Atacado, de Varejo e 
de Renda Fixa, guia Exame, 3º Melhor Banco para 
Investimento, revista Você S/A, Os Mais Rentáveis 
Fundos de Previdência, revista Investidor Individual, 
entre outros –  de 2002 para agosto de 2006, a Caixa 
alcançou um crescimento de 186% no montante 
dos valores administrados em seus fundos de inves-

Concessões de Crédito Comercial
Em r$ bilhões

Figura 7
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timento, conseguindo saltar da 7º para a 4º posição 
no ranking da Associação Nacional de Bancos de 
Investimento (Anbid). 

INTErNACIONAlIzAçãO DA CAIxA 

A Caixa deu um passo definitivo para tornar-se 
uma empresa internacional e ampliar suas possibi-
lidades negociais no futuro ao lançar seu Programa 
de Remessas Internacionais em 2004. A sua inserção 
no mercado internacional de remessas configurou-
se numa etapa distintiva da ação do governo federal 
para viabilizar a ampliação dos canais oficiais e o 
rebaixamento dos custos das remessas em prol dos 
brasileiros emigrantes.

Segundo o Banco Mundial, os fluxos de remessas 
dobraram de 2002 para 2004, atingindo US$ 233 
bilhões, sendo US$ 167 bilhões direcionados  aos 
países em desenvolvimento.  O Brasil se encontra na 
segunda posição no ranking da América Latina, se-
gundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID, com valores estimados em US$ 6,5 bilhões.

O Programa de Remessas da Caixa foi imple-
mentado com foco nas principais demandas ma-
nifestadas, notadamente o rebaixamento de tarifas 
e acesso aos serviços bancários, e com o desafio de 
viabilizar novos negócios, fortalecer a imagem de 
banco moderno – interna e externamente -  e, ainda, 
promover, por meio da bancarização dos emigran-
tes e seus beneficiários no país, inclusão financeira 
e cidadania, associando-se às demais políticas do 
governo federal.

A partir de 2005 a Caixa estabeleceu parcerias 
com bancos nos EUA (bcpbank em março de 

2005); Portugal (Millennium bcp, em novembro 
de 2005) e Japão (Iwata Shinkin Bank, em março 
de 2006), como resposta à necessidade da presença 
física e atendimento de balcão (preferencialmente em 
língua portuguesa). Assim, atualmente a Caixa opera 
o Programa de Remessas por meio da E-conta, dos 
bancos parceiros (conveniados) e ainda dos bancos 
correspondentes (não conveniados que utilizam o 
sistema SWIFT – Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecomunication S.C. –  para realizar as 
operações financeiras internacionais).

De janeiro a agosto de 2006, o volume total de 
recursos remetidos pelo Programa atingiu o montante 
de US$ 23,3 milhões, demonstrando um crescimento 
de 108% quando comparado ao volume total acu-
mulado em 2005.

Em julho de 2006 foi autorizada pelo Banco 
Central do Brasil  a abertura dos Escritórios de Re-
presentação da Caixa nos EUA e no Japão, o que irá 
viabilizar a prospecção de novas parcerias e o acom-
panhamento do mercado in locu, potencializando a 
atuação da Caixa no exterior a partir de 2007.

A Caixa vem também iniciando suas atividades 
em Cooperação Técnica Internacional como agente 
de prestação de serviços, notadamente em Desen-
volvimento Urbano, Transferência de Benefícios, 
Inclusão Bancária e Tecnologia. O foco de atuação 
principal é na cooperação sul-sul, com países da 
África e da América Central. O objetivo é transferir os 
conhecimentos aos países recebedores, promovendo o 
desenvolvimento internacional com resultados posi-
tivos e efetivos no país de destino, sem características 
assistencialistas. 

Mais recentemente, com o recebimento da au-

Evolução da rede de Atendimento e do Número de Empregados

Figura 8
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Saldo de Depósitos à Vista 
Em r$ milhões

Figura 9

torização do Banco Central para a efetivação de 
operações de comércio exterior, a Caixa deu mais 
um passo em direção a se tornar uma instituição 
plenamente apta a atender os brasileiros e empresas 
nacionais envolvidas em negócios internacionais. O 
foco das operações de crédito para comércio exterior 
serão as micros e pequenas empresas exportadoras, 
que ganharão, assim, mais um parceiro no difícil, 
mais importante, desafio de conquistar clientes in-
ternacionais.

Em suma, a internacionalização da Caixa é um 
desafio para toda a empresa e promove a nossa 
inserção definitiva na agenda do século XXI. Para 
tanto, tem sido fundamental a integração de todas as 
áreas internas para a superação dos obstáculos e o 
posicionamento da Caixa como instituição bancária 
de referência mundial.

rESPONSABIlIDADE SOCIAl 

Desde 2003, a Caixa publica o seu Balanço So-
cial,  indicando nele as ações que consolidam seu 
compromisso com a sociedade brasileira e com os 
preceitos do Pacto Global de Responsabilidade Social, 
da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Criou ainda o seu Código de Ética e a “Gestão da 
Diversidade na Caixa”, que possibilita a promoção 
de um ambiente de respeito às diferenças e opções 
pessoais relacionadas a gênero, raça, orientação se-
xual, necessidades especiais, idade, crenças religiosas, 
partidarismos políticos, dentre outros.

A premiação do Guia Exame-Você S/A em 2005, 

incluindo a Caixa entre as 150 Melhores Empre-
sas para se Trabalhar, indica o avanço no desafio 
institucional de posicionar a Caixa como uma das 
melhores empresas do país no que diz respeito às 
relações de trabalho. 

Em outubro de 2005, a Caixa assinou o termo 
de adesão ao Programa Pró-Equidade de Gênero da 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e é 
inovadora, dentre as instituições financeiras, ao aten-
der em 2005 o pleito dos empregados que desejavam 
incluir seus companheiros do mesmo sexo no plano 
de saúde e no fundo de pensão.

Em 2005 a Caixa, conjuntamente com a Funcef 
(Fundação dos Economiários Federais) e associados, 
ativos e aposentados, elaborou proposta de um novo 
plano de benefícios, que já conta com a adesão de 
mais de 37 mil associados. 

POlíTICA CUlTUrAl DA CAIxA 

Aprovada em setembro de 2005, a Política Cul-
tural da Caixa tem como principais focos de atua-
ção o teatro, a dança e a fotografia e os princípios 
de articulação, sustentabilidade, descentralização, 
transparência e resultado.

Nestes marcos, a Caixa tem investido na cultura 
brasileira de forma sistemática e abrangente, com 
destaque para a criação e fortalecimento dos Espaços 
Caixa Cultural, localizados em Brasília, Curitiba, 
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que oferecem 
programação artística e cultural variada, constante 
e gratuita ou a preços subsidiados. A Caixa vai 
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inaugurar brevemente novos espaços em Fortaleza, 
Porto Alegre e Recife. 

São vários os programas realizados ou apoiados 
pela Caixa. Entre eles podem ser destacados:

O Programa Gente Arteira, que abre os espaços 
culturais da Caixa para alunos da rede pública e 
privada e também aos portadores de deficiência e 
idosos, pretende ampliar as formas de aquisição de 
conhecimento  e sanar a carência artístico-educa-
cional do público de baixa renda. O projeto atende 
a mais de 30 mil pessoas anualmente.

Com o Programa de Revitalização do Patrimônio 
Histórico e Cultural Brasileiro, em parceria com Mi-
nistério da Cultura, a Caixa contribui para a recupe-
ração e modernização dos principais museus do país, 
salvando do desaparecimento um legado inestimável 
e contribuindo para a democratização do acesso e a 
emergência da consciência de preservação do patri-
mônio histórico e cultural brasileiro. Já o Programa 
de Adoção de Entidades Culturais complementa e 
amplia essa ação, apoiando instituições de menor 
porte a recuperar seus acervos e disponibilizá-los à 
visitação publica. 

Cabe registrar ainda o Projeto Artesanato Brasil 
com Design, lançado em 2003 e atualmente em sua 
quarta edição. Este premiado projeto já adquiriu 14 
mil peças de artesanato de mais de 45  comunidades 
em todo o país, oferecendo, além da aquisição e di-
vulgação, cursos, oficinas e palestras de qualificação 
em design, ferramental e alternativas de inclusão 
bancária aos mais de 950 artesãos participantes. 
As peças adquiridas formam a coleção exclusiva de 
brindes de relacionamento da Caixa .

EmPrESAS COlIGADAS -  
GrUPO CAIxA SEGUrOS

A Caixa possui 48,21% do grupo Caixa Segurado-
ra S.A, controlado pela empresa francesa CNP Assu-
rances, que detém participação de 51,75%. A Caixa 
Seguradora é uma holding operacional composta das 
seguintes subsidiárias, além da própria seguradora: 
Caixa Capitalização que atua no segmento de título 
de capitalização; a Caixa Vida & Previdência, no seg-
mento de previdência privada; e  a Caixa Consórcio, 
na administração de grupos de consórcios destinados 
à aquisição de bens móveis e imóveis. 

Portanto, sendo parceira do grupo CNP Assuran-
ces, a Caixa amplia a gama de produtos e serviços 
financeiros oferecidos aos seus clientes diversos 
serviços financeiros.  A atual gestão tem buscado 

aprimorar o relacionamento com a Caixa Seguros 
para assim desenvolver melhores serviços aos clientes 
e  maximizar os ganhos potenciais da parceria.

O Grupo Caixa Seguro apresentou entre 2003 e 
2005 um crescimento em seu resultado líquido de 
112%. Entre as empresas que compõem o grupo, a 
maior contribuição advém do setor de Seguros, res-
ponsável, aproximadamente, por 2/3 dos resultados. 
Outra empresa que vêm apresentando um elevado 
desempenho é a Caixa Consórcios. Sua participação 
nos resultados do grupo que representavam menos 
de 1,5%, passou para mais de 10% em 2005. 

GESTãO DO AGENTE OPErADOr DO fGTS

A Caixa é o Agente Operador do FGTS. Nos 
últimos anos, vem desempenhando o seu papel com 
a preocupação permanente de gerir os recursos dos 
trabalhadores com responsabilidade, seja buscando 
seu contínuo equilíbrio financeiro, aplicando a 
totalidade dos recursos destinados para habitação, 
saneamento e infra-estrutura, seja aperfeiçoando 
soluções que facilitem a vida dos empregadores e 
empregados.

Alguns grandes números permitem dimensionar 
o desafio que é ser o agente operador do FGTS. Atu-
almente, o cadastro das contas vinculadas do FGTS 
ultrapassa o número de 450 milhões de contas, con-
figurando-se como o 3º maior do mundo. O ativo 
alcança R$178,8 bilhões, sendo R$ 77 bilhões apenas 
em operações de crédito. O patrimônio líquido atin-
ge R$ 20,4 bilhões. Mensalmente, são arrecadados 
aproximadamente R$ 3 bilhões oriundos das con-
tribuições de 23 milhões de contas vinculadas, que 
por sua vez são informadas por mais de 2 milhões 
de diferentes empresas. Anualmente, são realizados 
atendimentos e pagamento de saques para cerca de 
20 milhões de trabalhadores, bem como emitidos e 
encaminhados aos domicílios dos trabalhadores mais 
de 100 milhões de extratos.

A Caixa tem ampliado os canais alternativos de 
pagamentos e de acesso de informações do FGTS, 
proporcionado ao trabalhador maior agilidade no 
recebimento de seus direitos. As facilidades são 
essenciais para o exercício do controle social e forta-
lecimento da cidadania. Mais controle, transparên-
cia e segurança significam mais benefícios para o 
trabalhador e para o país.

O saldo e o extrato da conta vinculada, por 
exemplo, podem ser acessados via internet. Além de 
acompanhar a movimentação mensal da sua conta, 
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Saldo de Fundos de investimento
Em r$ milhões

o trabalhador pode ainda atualizar o seu endereço 
instantaneamente. O saldo é acessado também via 
telefone celular – tecnologia WAP. Para tanto, é 
necessário, além de possuir o Cartão Cidadão, realizar 
o seu cadastramento no sitio da Caixa. Por sua vez, o 
trabalhador que solicita o pagamento do seu FGTS 
pode sacar o dinheiro em qualquer agência Caixa, 
sendo que os saques com valor de até R$ 600,00, 
podem ser feitos em qualquer casa lotérica ou nas 
máquinas de auto-atendimento por meio do Cartão 
do Cidadão.

Ocorreram avanços também para os empre-
gadores. Atualmente, eles acessam, via internet, o 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, do-
cumento que comprova situação regular no Fundo, 
representando um enorme passo a favor da desburo-
cratização. Ademais, os recolhimentos até mil reais 
e dentro do vencimento podem ser feitos nas casas 
lotéricas. Isso significou mais de 8.923 novos pontos 
alternativos à disposição do empregador.

Em 2003 as empresas e os empregados foram 
contemplados com novas funcionalidades que per-
mitem o pagamento da Guia de Recolhimento do 
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP 
via Sistema Pagamento Brasileiro - SPB com a 
entrega do recibo via Caixa postal do Conectividade 
Social e a prestação de informações de movimenta-
ção (rescisão, afastamento, etc.) dos trabalhadores 
por meio de conexão segura, na internet, para todas 
as empresas.

Estes e outros avanços têm sido reconhecidos 

por diversos órgãos externos. A Caixa recebeu, por 
exemplo, os prêmios “Inovação em Governo Eletrô-
nico”, da empresa Plano Editorial, especializada em 
publicações na área de Tecnologia da Informação 
e “Excelência em Governo Eletrônico”, oferecido 
pela Associação Brasileira das Entidades Estaduais 
de Tecnologia da Informação e Comunicação com 
o apoio do Ministério do Planejamento e Orçamento. 
Também foi premiada na faixa Prata na categoria 
“Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mis-
ta”, do Ciclo 2006 do Prêmio Nacional da Gestão 
Pública. 

No segundo semestre de 2006, o Conselho Cura-
dor do FGTS decidiu alocar parte do patrimônio 
liquido do Fundo na aquisição de títulos financeiros 
emitidos com o objetivo de captar recursos para in-
vestimentos em infra-estrutura e, ao mesmo tempo, 
estimular o desenvolvimento do mercado de capitais 
no Brasil.  

Em razão do reconhecido trabalho já pres-
tado, a Caixa foi escolhida pelo FGTS como a 
instituição financeira que irá administrar tais 
recursos, que poderão alcançar no médio prazo 
o valor de R$ 5 bilhões direcionados ao finan-
ciamento de investimentos em diversas áreas de 
infra-estrutura. 

lOTErIAS

A Caixa administra atualmente nove modalidades 
de jogos. Em conjunto, elas proporcionaram uma 

Figura 10

Fonte: Painel de Controle VICOT 
* Dados referentes ao mês de agosto
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arrecadação de R$ 16 bilhões desde 2003. Impor-
tante dizer que parte do dinheiro arrecadado, apro-
ximadamente 50%, pelas Loterias Caixa é repassado 
para a Seguridade Social, o Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen), os Comitês Olímpico (COB) e 
Paraolímpico (CPB), os clubes de futebol, o Fundo 
de Investimento ao Estudante de Curso Superior 
(Fies), o Ministério do Esporte e o Fundo Nacional 
da Cultura (FNC). Somente em 2006 tais repasses 
deverão atingir R$ 2 bilhões.

Mas a ação mais importante no segmento é a im-
plantação de um novo modelo lotérico, desenvolvido 
pela própria Caixa, que eliminou a dependência de 
um único fornecedor e aumentou a qualidade do 
atendimento tanto nos lotéricos quanto nos corres-
pondentes bancários. O processo de internalização 
vinha ocorrendo desde 2003 e chegou ao seu término 
em agosto de 2006, quando todas as unidades lotéri-
cas passaram a operar sob o novo modelo, garantindo 
à instituição mais autonomia de gestão e controle 
das transações realizadas.  A internalização também 
aumentou em cerca de 20% a capacidade de atendi-

mento de toda a rede de correspondentes bancários, 
inclusive para pagamentos de benefícios sociais do 
governo federal, recebimento de contas e tributos, 
além de operações bancárias. Essas mudanças estão 
se traduzindo em rapidez no atendimento ao cliente 
– que, no modelo anterior, enfrentava filas diferentes 
para realizar transações bancárias e jogos. 

DESAfIOS PArA O fUTUrO

A Caixa chega aos seus 146 anos como segunda 
maior instituição financeira do país em Ativos e os 
avanços conquistados nos últimos 4 anos são um 
indicativo de sua capacidade de realização e trans-
formação. Como já definido em seu Planejamento 
Estratégico, a instituição tem sete grandes desafios 
estratégicos para os próximos anos: 1) Ampliar a 
participação no mercado de crédito; 2) Ser o principal 
agente das políticas públicas; 3) Consolidar-se como 
principal banco de relacionamento com a adminis-
tração pública; 4) Ser referencial de excelência no 
atendimento; 5) Ser uma das melhores empresas 

Continente País Objetivo Situação

África Namíbia Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano da Namíbia

Projeto e Ajuste 
complementar assinados;
Execução do projeto 
iniciada em set/06.

São Tomé e Príncipe Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano de São Tomé e 
Príncipe

Projeto aprovado 
aguardando a assinatura 
do Ajuste Complementar  
entre os governos Brasileiro 
e Santomense.

Marrocos Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano do Reino do 
Marrocos

Projeto em fase final de 
negociação com o Governo 
Marroquino.

Moçambique --- Tratativas iniciadas entre 
as partes para desenho de 
um Projeto de Cooperação 
Técnica

América Central República Dominicana Apoio a Administradora de 
Subsídios Sociais – ADESS 
- da República Dominicana

Projeto em fase final de 
negociação com o  
Governo Dominicano.

resumo dos Projetos de Cooperação Técnica prestada pela CAiXA

Figura 11
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para se trabalhar; 6) Adequar processos e aprimorar 
soluções integradas de tecnologia da informação; e 7) 
Liderar o mercado de captações de recursos.

Portanto, a continuidade do movimento de su-
peração de tais desafios prosseguirá demandando da 

Caixa a capacidade de realização e transformação. 
Ademais, mais urgentes alguns deles tendem a se 
tornar em razão de mudanças previstas na econo-
mia brasileira que terão significativos impactos no 
mercado bancário. 

_____________________
1.  “Miséria em Queda: Mensuração, Monitoramento e Metas”, docu-
mento preparado pelo Centro de Políticas Sociais da FGV a partir de 
dados das PNADs.

_____________________
2.  Em 2005, a Índia foi o país que mais recebeu recursos (US$ 21,7 
bilhões), seguida por China (US$ 21,3 bilhões) e México (12,7 bilhões). 
Cf. Global Economic Prospects 2006. World Bank.

_____________________
3.  Conforme Ofício Deorf/Cofin II – 2006/07290.

_____________________
4.  Demonstrativo publicado anualmente, com informações sobre os pro-
jetos, benefícios e ações dirigidas aos empregados, investidores, analistas 
de mercado, acionistas e à comunidade, no âmbito da Responsabilidade 
Social e Desenvolvimento Sustentável.

maria Fernanda ramos Coelho é presidente da Caixa Econômica 
Federal.
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