
COMPROMISSO COM
A QUESTÃO SOCIAL

O Banco Nossa Caixa realiza diversas ações na área de
responsabilidade socioambiental há anos e as iniciativas
apresentam muitos resultados positivos, que são
direcionadas aos mais diferentes segmentos da comunidade
no Estado de São Paulo.
São iniciativas que têm como objetivo dar condições para
o pleno exercício da cidadania, disponibilizar e viabilizar
ações socioambientais direcionadas à comunidade e elevar
o conceito de respeito e preservação do meio ambiente.

m síntese, são ações onde todos ganham. As
ações de responsabilidade socioambiental fazem
parte dos negócios da Nossa Caixa e estão in-
Itegradas à missão do banco, que sempre esteve

associado a projetos de cunho social e de fomento no
Estado de São Paulo, desde a sua'fundação no ano
de 1917.

Aos 91 anos, o Banco Nossa Caixa mantém forte
presença na história e na economia do estado de São
Paulo. Terceiro maior banco público do país, quinto
em depósitos de poupança, nono em depósitos totais e
décimo primeiro em ativos totais, a Nossa Caixa tem
grande capilaridade no estado e está presente em todos
os 645 municípios paulistas.

Inaugurada em 22 de março de 1917, na Rua
Floriano Peixoto, ao lado do Pátio do Colégio, a Nossa
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Caixa iniciou suas atividades com o depósito de um
conto de réis, feito pelo estudante Paulo Francisco de
Arantes, 15 anos., filho do então presidente do estado
Altino Arantes - posto que hoje eqüivaleria ao de
governador de São Paulo.

A então Caixa Econômica de São Paulo tinha
por objetivo captar poupança popular e aplicá-la no
desenvolvimento da economia local, abatida, como
o resto do mundo, pela Primeira Guerra Mundial.
Àquela época, São Paulo e o Brasil tinham na cafei-
cultura seu motor econômico, engasgado pela forte
queda das cotações internacionais.

Nesse cenário, Altino Arantes inaugura a Caixa
Econômica de São Paulo na capital do Estado, e em
outras três cidades; em Santos, porto por onde o café
era distribuído e exportado (2 de maio); Campinas
(2 de junho); e Ribeirão Preto (30 de junho). Todas
tinham autonomia administrativa, mas eram sub-
metidas às diretrizes operacionais da Secretaria da
Fazenda.

Elas se multiplicaram pelo estado paulista e, no
início dos anos 50, o governo estadual reuniu todas
as caixas econômicas em uma única autarquia que
passou a se chamar Caixa Econômica do Estado de
São Paulo. Por um tempo, a sede foi mantida na Rua
Floriano Peixoto, mas a concentração exigiu maior
espaço físico e seus setores administrativos foram
temporariamente transferidos para a Rua Formosa,
também no centro da capital paulista. Só em de-
zembro de 1956, a administração e a agência matriz
da Nossa Caixa foram instaladas no edifício Altino
Arantes, na Rua XV de Novembro, 111, Centro, onde
funcionam até hoje.

O prédio foi projetado pelo escritório de arquitetura
Ramos de Azevedo & Severo e Villares, também res-
ponsável por obras como o Teatro Municipal de São
Paulo, Mercado Municipal, Palácio da Justiça e Pina-
coteca do Estado. As obras do edifício Altino Arantes
começaram em 1941 para receber a Superintendência
dos Serviços do Café. Por um ano, entre 1956 e 1957,
a Superintendência e a Caixa Econômica do Estado
de São Paulo dividiram as instalações do prédio.

Nas décadas que se seguiram, a instituição acom-
panhou a evolução do sistema financeiro nacional e
participou ativamente do desenvolvimento econômico
e social do estado de São Paulo. Em 1974, a Caixa
Econômica do Estado de São Paulo deixou de ser au-
tarquia para se transformar em empresa de sociedade
anônima.

Dezesseis anos mais tarde, em 1990, tornou-se
banco múltiplo, reformulação que lhe permitiu

diversificar a ação comercial e ganhar ainda mais
musculatura. Na virada do século, em novembro de
2000, com a privatização do Banespa, a instituição
assumiu a posição de banco oficial do Estado de São
Paulo e sua razão social passou a ser Banco Nossa
Caixa S-A.

No ano seguinte, em 16 de julho de 2001, a Lei
Estadual 10.853 alterou a forma societária da ins-
tituição, autorizou o
estado de São Paulo a
vender até 49% de suas
ações e a obter o registro
de companhia aberta.
Tornou-se, assim, uma
companhia de econo-
mia mista.

Sob o novo formato,
o banco se reestrutu-
rou profundamente
interna e externamente.
Enquanto avançava
no interior paulista, o
Banco Nossa Caixa
também instalou agências em Uberlândia e Belo
Horizonte (MG), Londrina e Curitiba (PR), Campo
Grande (MS) e no Rio de Janeiro (RJ), e, em 2004, em
Brasília (DF) - ano em que o banco chegou a todos
os 645 municípios paulistas, por meio de sua extensa
rede de atendimento.

No ano seguinte, em 28 de outubro de 2005, au-
torizado pela Assembléia Legislativa, abriu capital e,
desde então, passou a fazer parte do Novo Mercado
da Bovespa. Hoje, 71,25% de suas ações pertencem
ao governo paulista e 28,75% estão nas mãos de acio-
nistas minoritários.

No final desse mesmo ano e ao longo de 2006, a
Nossa Caixa acelerou seu processo de modernização,
fez parcerias com empresas como a Mapfre e a Ro-
dobens, criou novos produtos e intensificou a expan-
são física da rede de atendimento. Mais competitiva,
passou a pagar, a partir de janeiro de 2007, toda a
folha de pagamento do estado de São Paulo: mais de
um milhão de servidores ativos e inativos, que juntos
recebem cerca de RS 2,5 bilhões mensalmente.

Agente financeiro do estado, a Nossa Caixa é
responsável ainda pela transferência de recursos aos
municípios paulistas, realiza os pagamentos aos for-
necedores do governo e administra todos os depósitos
judiciais do estado de São Paulo. Por conta disso e por
concentrar todos os seus investimentos no estado, a
Nossa Caixa adotou, em janeiro deste ano, um novo
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