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Missão

• Promover o desenvolvimento sustentável do 
Brasil, gerando valor aos clientes e à sociedade 
como instituição financeira pública e agente de 
políticas públicas



A CAIXA – Resultado 2017

http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoes-financeiras/Paginas/balancos-e-demonst.aspx

http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoes-financeiras/Paginas/balancos-e-demonst.aspx


A CAIXA – Carteira de Crédito

http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoes-financeiras/Paginas/balancos-e-demonst.aspx

http://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/informacoes-financeiras/Paginas/balancos-e-demonst.aspx


Riscos Relevantes
RESOLUÇÃO Nº 4.557, DE 23 DE FEVEREIRO 
DE 2017 
Estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos 
As estruturas de gerenciamento de que trata o caput devem 
ser: 

 compatíveis com o modelo de negócio, com a natureza das 
operações e com a complexidade dos produtos, dos 
serviços, das atividades e dos processos da instituição; 

 proporcionais à dimensão e à relevância da exposição aos 
riscos, segundo critérios definidos pela instituição; 

 adequadas ao perfil de riscos e à importância sistêmica da 
instituição.



Riscos Relevantes
RESOLUÇÃO Nº 4.557, DE 23 DE FEVEREIRO 
DE 2017 

DECLARAÇÃO DE APETITE POR RISCOS (RAS)
os tipos de riscos e os respectivos níveis que a instituição está 
disposta a assumir; 

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
o risco socioambiental, nos termos da Resolução nº 4.327, de 
25 de abril de 2014 



O que é risco 

socioambiental para a 

CAIXA
possibilidade de ocorrência de perdas 

das instituições financeiras decorrentes 

de potenciais danos socioambientais 

relacionado aos produtos, serviços e 

processos da Instituição 

RESOLUÇÃO Nº 

4.327, DE 25 DE 

ABRIL DE 2014
Para fins do estabelecimento e da 

implementação da PRSA, as

instituições referidas no caput devem 

observar os seguintes princípios:

I - relevância: o grau de exposição ao 

risco socioambiental das atividades e das

operações da instituição; e

II - proporcionalidade: a compatibilidade 

da PRSA com a natureza da instituição e

com a complexidade de suas atividades e 

de seus serviços e produtos financeiros.



PRSA

CAIXA Melhores Práticas

Objetivo: Assegurar a atuação sustentável da CAIXA e suas subsidiárias, a 

partir da integração das dimensões social e ambiental na sua estratégia, 
garantindo a incorporação dos princípios e diretrizes desta Política nos negócios, 
processos e relacionamentos com as partes interessadas

Gestão Participativa
Promoção do 

Desenvolvimento 
Sustentável

Inclusão Social

Eficiência Ambiental
Ética, conformidade e 
combate à corrupção

Proteção e conservação 
ambiental

Transparência

Princípios

http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/
responsabilidade-social/principios-e-
diretrizes/Paginas/default.aspx

http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/responsabilidade-social/principios-e-diretrizes/Paginas/default.aspx


PRSA - Diretrizes
Gestão de Riscos Socioambientais – Adoção de modelos 
de avaliação e gerenciamento do risco socioambiental

Identificação, classificação, avaliação, 
monitoramento e mitigação

Princípios do Equador

Registro de Perdas Socioambientais

Adoção de mecanismos específicos para 
setores sensíveis

Avaliação de riscos socioambientais em 
produtos e serviços



Política de Crédito

CAIXA Melhores Práticas

O que é considerado

Observadas as restrições legais vigentes, é vedada a concessão de 

operações de crédito para:

...pessoa física ou jurídica que conste em listas específicas de 

órgãos oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores 

socioambientais.

...as contratações, renovações ou cadastramentos das operações de 

crédito são precedidos de avaliação de risco e de análise de: 

garantia, engenharia, jurídica, econômico-financeira, mercado e 

socioambiental, conforme necessidades e características 

específicas da operação



O QSA

CAIXA Melhores Práticas

Conhecendo o Cliente

Licença ambiental de Matriz e Filiais

Regularidade Social e Ambiental:

 Cadastro Técnico Federal – IBAMA

 Sistema de Cadastro, Fiscalização e Arrecadação SICAFI – IBAMA

 Áreas embargadas e autuações ambientais – IBAMA

 Débitos Trabalhistas – CNDT/TST

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS

 Lista Trabalho Escravo – Min. Trabalho

Inovação: Operação no bioma Amazônia

Amazônia Protege – MPF



O QSA

CAIXA Melhores Práticas

Pontos de Atenção

 Presença de TAC

 Gestão de resíduos (PNRS)

 Solo Contaminado 

Melhores Práticas

 Certificações: ISO 14000, ISO 26000, FSC, ISO 9001, ISO 5001, 

etc.

 Código de Ética

 CIPA

 Critérios socioambientais para fornecedores

 Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho

 Emprega pessoas com necessidades especiais

 Política de equidade de gênero e combate ao assédio moral e 

sexual



Guias Setoriais

CAIXA Melhores Práticas

Informações e dicas importantes para empreendimentos dos setores 

de Agricultura, Construção Civil, Energia 

Elétrica, Florestas Comerciais Plantadas e 

Pecuária
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/responsabilidade-social/guias-de-boas-praticas/Paginas/default.aspx

Construção Civil:
 Origem sustentável da Madeira (DOF)

 Contaminação de solo e água (Laudo de Engenharia)

 Eficiência no uso de materiais e recursos naturais (CAIXA Selo 

Azul)

 Trabalho escravo (Lista Min. Trabalho)

 Impacto no entorno (Estudo de impacto de vizinhança)

 Preservação ambiental (ASV)

http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/responsabilidade-social/guias-de-boas-praticas/Paginas/default.aspx


Crédito Comercial (Análise fundamentalista -
> R$ 10 MM

CAIXA Melhores Práticas

Requisitos

• Licença ambiental ou a dispensa do licenciamento

• QSA

• Regularidade Social e Ambiental:

• Áreas Embargadas e Autuações, SICAFI, CEIS, Regularidade CTF, 

Certidão TST, Trabalho Escravo, Amazônia Protege

Definição de Salvaguardas 

Socioambientais nos Contrato



Crédito Rural

CAIXA Melhores Práticas

Requisitos

 Licença ambiental (LO) ou a dispensa do licenciamento

 MCR - Manual de Crédito Rural BACEN

 CAR – Cadastro Ambiental Rural conforme legislação

 Outorga de direito de uso de recursos hídricos, se for o caso

 Certificado Qualidade em Biossegurança



Habitação

CAIXA Melhores Práticas

Requisitos

 Licença ambiental

 Outorga de direito de uso de recursos hídricos, se for o caso

 Avaliação de terrenos em áreas com potencial de contaminação

 DOF ou guias florestais até a data da entrega da obra

Financiamento com recursos do FGTS observa os requisitos 

específicos da Política Socioambiental do Fundo

Os empreendimentos deverão atender à legislação aplicável à 

ocupação ordenada da cidade, incluindo Estatuto das Cidades, 

Plano Diretor, Leis de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e 

Código Florestal



Projetos (Financiamento)

CAIXA Melhores Práticas

Princípios do Equador

• Enquadramento

• Análise do risco socioambiental

• Aplicação dos Padrões de Desempenho do IFC

• Contratação de Auditoria Independente

Requisitos

 Licença ambiental (LP/LI/LO/LAS)

 Manifestação quando necessário (IPHAN, FUNAI, Fundação Cultural 

Palmares, IBAMA, ICMBio)

 EIA/RIMA

 Programas socioambientais (PBA, RCA)

 SGAS e ESAP (Categoria A)



Cases

CAIXA Melhores Práticas

Projeto: Rodovia

Risco: reassentamento 

involuntário pendente (ação 

parada)

Ação da CAIXA: 

o Quantificação do 

número de famílias e 

valor necessário para 

finalização do 

processo

o Retenção de R$ 5 

milhões no 

desembolso

Resultado: famílias 

reassentadas ou 

indenizadas

Projeto: Hidroelétrica

Risco: possível extinção de 

espécies de peixes

Ação da CAIXA:

o Plano de Ação 

corretivo do 

empreendedor (antes 

do enchimento do 

reservatório)

Resultados: Espécies 

localizadas em áreas não 

impactadas pelo projeto.

Realização de parceria 

com a Universidade para 

reprodução das espécies
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1. Ao acessar os dados do cliente, consulte sobre os valores a receber e a data prevista, conforme sua data

de aniversário.

2. Certifique que as informações no cadastro do PIS seja o mesmo do SICLI (nome de casado, por exemplo).

Dados incorretos podem impedir o crédito. Aproveite para atualizar a renda e rever os limites de crédito.

3. Caso o cliente seja primeiro titular em conta poupança, o crédito deve ocorrer de forma automática. Se
ele for correntista, é necessário fazer a opção pelo contasinativas.caixa ou o cliente, pelo site da Caixa.

Em ambos casos, para valor acima de R$50mil, a documentação comprobatória deve ser apresentada na
Unidade. Agende com o cliente o horário mais apropriado à ele nestes casos.

4. Consulte no Relacionamento.CAIXA na aba Siga.CAIXA se o cliente possui valores em aberto, bem como
as condições para renegociação.

5. Analise os investimentos que este cliente possui conosco. Pode ser uma grande oportunidade para ofertar

nosso portfólio com condições especiais. Fundos e Previdência têm grande apelo.

6. Caso o crédito seja em data futura, agende novo contato (você pode incluir um lembrete em sua agenda

no Relacionamento.CAIXA), no intuito de que possa concretizar o que vocês negociaram. Registre toda a
interação na Campanha/Vias.

Gerência Nacional Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental 

gersa05@caixa.gov.br
gustavo.s.ribeiro@caixa.gov.br

+55 61 3206-6230


