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Missão do Citi

Impulsionar o progresso
O Citi trabalha de forma incansável para servir a 

indivíduos, comunidades, instituições e nações. 

Com mais de 200 anos de experiência em 

enfrentar os desafios mais árduos do mundo e 

aproveitar as maiores oportunidades, estamos 

empenhados em obter os melhores resultados 

para os nossos clientes, com soluções 

financeiras que sejam simples, criativas e 

responsáveis. Uma instituição que conecta mais 

de mil cidades, 160 países e milhões de pessoas  

— somos o seu banco global, somos o Citi.

Propósito Comum
Uma equipe com uma meta: servir 
nossos clientes e stakeholders.

Finanças Responsáveis
Conduta que seja transparente, 
prudente e de confiança.

Engenhosidade
Melhorar a vida dos nossos clientes por 
meio de inovações que aproveitem a 
dimensão e a profundidade de nossas 
informações, da nossa rede global e dos 
nossos produtos de classe mundial.

Liderança
Pessoas talentosas, com o melhor treinamento, 
que prosperam em uma meritocracia diversa, 
que exige excelência, iniciativa e coragem. 

Quatro princípios-chave
 
Os valores que nos guiam enquanto 
realizamos nossa missão são:
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PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE

Funcionários 
acima de 50 anos 

Contratados no 
Programa  
Jovem Aprendiz 
com Deficiência

Número  
de negros1

Pessoas com 
deficiência intelectual 
integrantes do 
Projeto Somar

PcDs na Organização, 
entre funcionários 
próprios e jovens 
aprendizes 

Citi Brasil em números

5 PROGRAMAS PATROCINADOS PELA CITI FOUNDATION EM 2015
Principais resultados do investimento social

INVESTIMENTO SOCIAL
R$ milhões 

2013 2014 2015

Total 

Banco

Citi Foundation

2,6 2,6

4,1

0,6 0,4

0,9

MICROCRÉDITO
R$ milhões

2013

88,3

2014 2015

3,2 3,0

5,0

549 microempreendedores 
inscritos na 10ª edição do Prêmio Citi 
Melhores Microempreendimentos. 

52 escolas estaduais do Rio de Janeiro usam 
a nova Solução Educacional para o Ensino Médio 
do Instituto Ayrton Senna, que estabelece 
um currículo mais integrado e endereça as 
demandas educacionais do século 21.

Os investimentos da Citi 

Foundation são feitos em dólar e o 

aumento do indicador ocorreu em 

razão da desvalorização cambial.

3.400 Beneficiárias do Programa Bolsa Família e 
aposentados com renda de até dois salários mínimos 
impactados no processo de desenvolvimento de duas 
novas tecnologias de educação financeira pelo programa 
Educação Financeira de Adultos, liderado pela AEF-Brasil.

10.000 mulheres de baixa renda beneficiadas 
pelo piloto do programa LISTA Brasil da Fundação 
Capital, que customizou à realidade brasileira e testou 
metodologia de educação financeira baseada em um 
aplicativo para tablet em 14 municípios brasileiros.

600 pequenos produtores de frutas 
e hortaliças do entorno de São Paulo 
beneficiados a partir da adoção de melhores 
práticas e identificação de oportunidades na 
cadeia de distribuição de alimentos por meio do 
Projeto Bota na Mesa, do Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas.

93,0 93,0

FINANÇAS 

INCLUSIVAS

O Citi realiza 

microcrédito no Brasil 

por meio de repasses 

de recursos para 

instituições financeiras 

que têm linhas de 

créditos destinadas a 

microempreendedores.

1 O indicador é coletado por meio da autodeclaração, ou seja, cada pessoa se autoclassifica entre as cores disponíveis e padronizadas no Brasil pelo IBGE.  
As opções são: preto, pardo, branco, amarelo, Índio e não informar. A quantidade de negros é o resultado da soma das cores preta e parda.



11,2

10,1 10

2013 2014 2015

TREINAMENTO
Em horas por funcionário

Abastecimento 
público

Lençol freático 
e chuvas

Dentro do Banco

Fora do Banco

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 
Toneladas de CO

2
e – 2015     | GRI G4-DMA, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17 |

DIA GLOBAL  
NA COMUNIDADE
Número de voluntários  

2013

1.300

2014 2015

1.200

1.621

INVESTIMENTO EM 
EDUCAÇÃO CORPORATIVA
R$ milhões

CONSUMO DE ENERGIA 
(GJ)  | GRI G4-EN3, G4-EN4 | 

APERFEIÇOAMENTO

O Citi calcula as emissões 

de gases de efeito estufa 

com base na metodologia 

GHG Protocol, que mantém 

o maior banco de dados do 

mundo sobre esse tema. O 

programa é uma iniciativa 

voluntária que incentiva a 

publicação de inventários 

e a consequente gestão e 

redução dessas emissões.

REÚSO E 

REAPROVEITAMENTO 

Foram captados 10.577m3 

de água do sistema 

próprio de coleta e 

tratamento de água do 

lençol freático e chuvas 

na sede administrativa, 

em São Paulo. O volume 

correspondeu a 22,19% do 

total consumido pelo Banco 

no ano.  | GRI G4-EN10 |

Escopo 1  
(emissões  

diretas)

Escopo 2  
(de compra 

de energia)

Escopo 3 
(emissões indiretas,  

da cadeia de fornecedores)

2013 20152014

29,6

28,7 28,5

CONSUMO DE ÁGUA 
mil m3  | GRI G4-EN8 |

1 A redução de consumo 
reflete a consolidação de 
sites durante o ano.

1.238
1.512

5.415

2013

114,5

43,2

36,5

20141 2015

11,8 12,5
10,6

2015

7.514.806,03

80.011

1
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Mensagem do presidente | GRI G4-G1 |

O ano de 2015 foi marcante para 
o Citi Brasil, pois comemoramos 
um século de presença no País. 
Chegamos aqui em 5 de abril 
de 1915, acompanhando clientes 
norte-americanos que apostaram 
no Brasil para expandir seus 
negócios, demonstrando desde 
então a nossa vocação de ser um 
parceiro global, sempre próximo 
dos clientes. Nestes 100 anos, 
participamos de forma ativa não 
somente do progresso dos nossos 
clientes, mas também do País. 
Ajudamos a construir muitas 
histórias de sucesso e alguns 
dos marcos do desenvolvimento 
do Brasil também tiveram 
a nossa contribuição. 

Em 2015, seguimos trabalhando 
para fazer do Citi um banco 
mais forte, simples e seguro. 
Publicamos globalmente uma 
nova Missão e Proposta de 
Valor, que reforçam a atuação 
do Citi como um parceiro de 
confiança para nossos clientes, 
fornecendo de forma responsável 
serviços financeiros que 
permitem o crescimento e o 
progresso econômico. Lançamos 
também novos padrões de 
liderança, um conjunto de 
importantes orientações 
culturais, comportamentais e 
éticas, com o objetivo de criar 
uma linguagem comum sobre o 
que significa ser líder no Citi.

Ao longo do ano, diversos 
reconhecimentos evidenciaram 

os resultados de nossas boas 
práticas em gestão de talentos. 
Conquistamos o título de Melhor 
Banco para Trabalhar no Brasil 
na pesquisa do Guia 2015 Você 
S/A. Também entramos na lista 
das 135 Melhores Empresas 
para Trabalhar, do Instituto 
Great Place to Work em parceria 
com a revista Época. Na área 
de Diversidade, obtivemos 
o primeiro lugar no Prêmio 
Melhores Empresas para Pessoas 
com Deficiência, iniciativa da 
Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo, e recebemos 
o Prêmio Eco Brasil 2015, da 
Amcham-Brasil, com o Projeto 
Somar, que gera oportunidades 
de trabalho para pessoas 
com deficiência intelectual. 

Na área de Sustentabilidade, 
lançamos a nossa Política de 
Responsabilidade Socioambiental 
(PRSA). Ao longo da construção 
desse documento, que atende 
à Resolução nº 4.327 do 
Banco Central, trabalhamos 
na consolidação e no 
aprimoramento de diretrizes 
e procedimentos internos que 
norteiam as ações de natureza 
socioambiental do Citi. A 
avaliação do risco socioambiental 
passou a fazer parte do processo 
de diligência e aprovação 
de crédito nos negócios que 
atendem empresas, instituições 
e governos. Implementamos 
uma nova governança, com o 

estabelecimento de um Comitê 
de Sustentabilidade presidido 
por mim, que tem a missão 
de assegurar a integração 
das políticas socioambientais, 
promover a capacitação de 
empregados e incentivar a 
cultura de sustentabilidade com 
todas as partes interessadas. 

Por meio de repasses da Citi 
Foundation, direcionamos R$ 4 
milhões às agendas de finanças 
inclusivas, oportunidades 
econômicas para jovens e 
transformação urbana. Os 
recursos são destinados a 
iniciativas de organizações 
renomadas que têm atuação 
e conhecimento local e 
trabalham na construção de 
conhecimento, articulação de 
stakeholders e influência de 
políticas públicas. Os projetos 
apoiados têm a missão de 
transformar, em grande escala, as 
comunidades em que atuamos. 

Em 2016, trabalharemos na 
reestruturação de nosso negócio. 
O Citi anunciou em fevereiro 
a intenção de venda das suas 
operações de varejo no Brasil, 
Argentina e Colômbia, uma 
decisão estratégica para acelerar 
a transformação do segmento 
voltado a pessoas físicas do 
Citi, focando nos mercados nos 
quais tem maior potencial de 
escala e crescimento. Enquanto 
o processo de venda está 
em andamento, nada muda 

R$ 4 milhões
foram direcionados 
às agendas de 
finanças inclusivas, 
oportunidades 
econômicas 
para jovens e 
transformação 
urbana. 
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Hélio Magalhães
Presidente do Citi Brasil

“Manteremos uma 
sólida presença 
no Brasil, com 
atendimento 
focado nos clientes 
corporativos e 
institucionais”

na relação que temos com 
nossos clientes do varejo – eles 
continuam a utilizar normalmente 
nossos produtos e serviços. 

Manteremos uma sólida presença 
no Brasil, com atendimento 
focado nos clientes corporativos 
e institucionais. São negócios 
em que temos a escala e a 
presença global necessárias 
para nos diferenciarmos no 
mercado brasileiro. Somos líderes 
de transações de câmbio com 
clientes há sete anos, temos 60% 
do market share de custódia 
de investimento estrangeiro e 
nosso Banco de Investimento 
vem participando das principais 
transações do mercado. 

Sem dúvida, 2016 será um 
ano repleto de desafios dado 
o complexo cenário político-
econômico que estamos 
vivendo. Nesse contexto, nossa 
prioridade será estar ainda mais 
próximos dos nossos clientes, 
entendendo suas necessidades, 
identificando as melhores 
oportunidades e apoiando-os a 
progredir. Somente dessa forma 
teremos sucesso em manter 
e fortalecer nossa posição de 
liderança no atendimento a 
empresas nos mais de 100 países 
em que estamos presentes. 
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Apresentação do Relatório

O Relatório de Sustentabilidade 
2015 do Citi Brasil descreve a 
estratégia, a estrutura, as ativi-
dades e as operações do Banco, 
para preservar a transparência 
com seus públicos de relacio-
namento sobre compromissos, 
premissas e desempenho. O 
documento foi elaborado em 
conformidade com as diretrizes 
G4 da Global Reporting Initiative 
(GRI). Nos anos anteriores, desde 
2011, os relatórios basearam-se 
nas versões G4, G3 e G3.1.

O conteúdo compreende o 
período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2015 e abrange as 
atividades do Banco em todas as 
unidades de negócios no País: 
Banco Citibank S.A.; Citibank 
Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A.; Citibank 
Leasing S.A.– Arrendamento 
Mercantil; Citigroup Global 
Markets Brasil, Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A; e Citibank, N.A. 
(filial brasileira).  | GRI G4-28, G4-17 |

Os indicadores abordados 
representam uma abordagem 
focada na gestão de cada 
aspecto relevante e de maior 
impacto para a Organização e 
seus stakeholders. O Relatório 
de Sustentabilidade é subme-
tido à aprovação formal do 
presidente do Citi no Brasil. O 
documento está de acordo com 
as diretrizes G4 da GRI – opção 
“Essencial” –  e foi enviado ao 
Serviço da GRI, que confirmou 
a exatidão do Sumário de 
Conteúdo G4. | GRI G4-48 |

TEMAS RELEVANTES 
| GRI G4-19, G4-27 | 

                   Limites e impactos

Temas materiais Dentro do Banco 
| GRI G4-20 |

Fora do Banco  
| GRI G4-21 | 

Finanças responsáveis

Atendimento/
satisfação do cliente

Todas as áreas 
de negócios

Clientes e órgãos 
reguladores

Desempenho econômico Todas as áreas, 
colaboradores

Acionistas, clientes, órgãos 
reguladores, fornecedores, 
governo e sociedade

Ética e integridade Todas as áreas, 
colaboradores

Acionistas, clientes, órgãos 
reguladores, fornecedores, 
governo e sociedade

Suitability/Educação 
financeira

Todas as áreas, 
colaboradores

Clientes e sociedade

Desenvolvimento local — Sociedade

Avanços na gestão socioambiental

Gestão de riscos 
socioambientais

Todas as áreas 
de negócios

Clientes, reguladores, 
fornecedores e sociedade

Emissões atmosféricas Todas as áreas 
de negócios

Clientes, órgãos 
reguladores, fornecedores 
e sociedade

Consumo de energia e água Todas as áreas 
de negócios

Clientes, reguladores, 
fornecedores e sociedade

Talentos

Meritocracia Todas as áreas, 
colaboradores

–

Diversidade Todas as áreas, 
colaboradores 

–

Desenvolvimento Todas as áreas, 
colaboradores

–
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| GRI G4-18 |

 
A definição do conteúdo deste 
Relatório foi baseada na identifi-
cação de temas relevantes para 
a sustentabilidade do Citi Brasil. 
Todas as áreas do Banco que 
mantêm relacionamento com os 
públicos definidos como estraté-
gicos passaram por entrevistas 
nas quais pontuaram temas de 
atenção expressos nos canais de 
contato mantidos pelo Citi.  

As Centrais de Relacionamento 
Citiphone e Citi Service, Rede 
de agências, Plataformas 
Corporate e Citi Commercial 
Bank, Marketing e Canais 
Digitais (clientes); Ouvidoria 
(clientes e sociedade); Recursos 
Humanos – pesquisa Voice of the 
Employee 2015 (funcionários); 
Procurement (fornecedores); 
e Assuntos Corporativos e 
Sustentabilidade (comunidades) 
estão entre as áreas que fizeram 
parte do levantamento de per-
cepções de partes interessadas.

A identificação de temas 
importantes levou também em 
consideração a estratégia global 
do Citi e a orientação específica 
para os negócios do Banco no 
Brasil. Foram ainda analisadas 
questões detectadas como 
materiais por outras empresas 
financeiras no Brasil (benchmar-
king), além da pesquisa global 
realizada pela GRI com públicos 
do setor de serviços financeiros 
(Sustainability Topics – What the 
Stakeholders Want to Know). 

CONTEÚDO

Os temas relevantes 
selecionados atendem à 
Política de Responsabilidade 
Socioambiental (PRSA) 
do Citi Brasil. 

Os três pilares de sustentabilidade 
para atuação no País – Finanças 
Responsáveis, Avanços na Gestão 
Socioambiental e Talentos – e 
os aspectos transversais, 
com impacto dentro e fora da 
organização (Satisfação do cliente  
– Atendimento; Desempenho 
econômico e Eficiência; Ética e 
integridade; e Desenvolvimento 
local) são os mesmos desde 
2014, quando foram definidos 
a partir de discussão entre a 
área de Assuntos Corporativos e 
Sustentabilidade e os líderes da 
organização. | GRI G4-19 | 

As Centrais de 
Relacionamento 
Citiphone, Citi 
Service, o site 
na internet e a 
Ouvidoria são 
alguns dos canais 
por meio dos quais 
os clientes podem 
se comunicar 
com o Citi
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Funcionários 
Um dos principais meios de receber 
feedback dos funcionários e orientar 
ações de Recursos Humanos é a 
pesquisa anual de clima, a Voice of 
the Employee (VOE). Esse canal é 
utilizado para identificar expectativas 
e preocupações, com o intuito 
de constatar as impressões em 
relação a temas como meritocracia, 
inovação e mudanças, condições de 
trabalho, produtividade e liderança. 
Os resultados orientam programas 
de desenvolvimento de carreira, 
medidas de promoção interna, 
reconhecimento, qualidade de vida e 
diversidade, executados e ajustados 
segundo os resultados obtidos 
e com o apoio da área de RH.

Clientes 
O engajamento com os clientes 
ocorre no dia a dia das operações, 
por meio dos diferentes canais 
de relacionamento, incluindo o 
atendimento prestado pelos gerentes 
de relacionamento nas agências e 
plataformas, Citiphone, CitiService, 
canais digitais (Internet e Mobile 
Banking) e Ouvidoria. Em todos os 
segmentos de negócios, a ênfase tem 
sido detectar as necessidades dos 
clientes e customizar atendimento 
e oferta de produtos e serviços, 
de forma a aprimorar ainda mais a 
excelência nesse relacionamento.

Órgãos reguladores e de defesa do 
consumidor, a exemplo do Procon, 
também são contatados para 
identificar demandas específicas, 
como risco de superendividamento 
e portabilidade de contas e 
aplicações financeiras. 

Fornecedores 
Os fornecedores contam com 
atendimento da área de Procurement 
de forma presencial, por telefone 
ou e-mail, pelo qual são recebidas 
sugestões ou reclamações. As 
demandas desse público vêm 
motivando a melhoria do processo de 
seleção e contratação. Em 2015, o Citi 
Brasil participou da iniciativa global 
Supplier Partnership Program, cujo 
objetivo é estreitar o relacionamento 
com fornecedores com quem o 
Banco faz mais negócios. A empresa 
convidada foi a Contax, que fornece 
serviços de call center ao Citi.  Dentre 
as atividades, houve workshops 
sobre o processo de compras e 
os segmentos de negócios, com  
envolvimento de diversas áreas do Citi.

Comunidade 
Membros das comunidades são 
engajados especialmente por 
meio de projetos apoiados pela 
Citi Foundation. As iniciativas 
são promovidas por entidades 
parceiras que determinam os 
serviços e benefícios públicos que 
serão oferecidos e acompanhados 
pela área de Assuntos 
Corporativos e Sustentabilidade 
do Banco. Alinhados à estratégia 
global da Citi Foundation, 
os esforços são focados nas 
áreas de Finanças Inclusivas, 
Oportunidades Econômicas para 
Jovens e Tranformação Urbana. 
 | GRI G4-SO1 |  

Entidades | GRI G4-DMA | 

Temas de interesse do setor, 
bem como autorregulações, 
acordos voluntários e adesão a 
boas práticas são discutidos em 
entidades representativas das 
instituições financeiras, como 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima), 
Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs) e Associação Brasileira 
de Bancos Internacionais (Abbi), 
nas quais representantes do Citi 
ocupam cargos no Conselho ou 
na Diretoria e integram diferentes 
comissões. Assuntos críticos de 
negócios, principalmente que 
impactam a relação comercial 
Brasil-Estados Unidos, são 
discutidos em fóruns do Brazil-US 
Business Council e da Câmara 
Americana de Comércio (AmCham), 
entidades que têm representação 
do Citi no Conselho. | GRI G4-16 |  

Os públicos de relacionamento considerados prioritários para engajamento pelo Citi são funcionários, clientes, 
fornecedores, órgãos reguladores e comunidade, por sua relevância e identificação com os três pilares da estratégia de 
sustentabilidade do Banco — Finanças Responsáveis, Avanços na Gestão Socioambiental e Talentos. Tais públicos foram 
definidos após reflexão interna que considerou o envolvimento direto nas operações do Banco (caso de funcionários, 
clientes, fornecedores e órgãos reguladores) ou o impacto direto e indireto decorrente da atuação (caso de comunidades).

ENGAJAMENTO DE PARTES INTERESSADAS | GRI G4-DMA| 
| GRI G4-24, G4-25, G4-26, G4-27 | 
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Banco global, o Citi é a 
instituição financeira 
com maior presença no 
mundo. Mantém negócios 
em mais de 160 países e 
1.000 cidades, disponibiliza 
mais de 8,5 mil pontos de 
atendimento, possui 200 
milhões de contas de clientes 
e emprega mais de 231 
mil pessoas. Disponibiliza 
para pessoas, corporações, 
governos e instituições 
uma variedade de produtos 
e serviços financeiros, 
incluindo serviços 
bancários e de crédito 
ao consumidor, serviços 
bancários corporativos e de 
investimento e corretagem 
de valores. | GRI G4-3, G4-6 |

No Brasil, o Banco completou 
100 anos atuação em 2015, 
com a marca de 72 agências, 
400 mil contas de clientes 
pessoas física e jurídica, 
1 milhão de cartões de 
crédito emitidos e 5,7 mil 
funcionários. Comprometido 
com o desenvolvimento do 
País e dos seus negócios, 
contribui com o progresso 
por meio de sua presença nas 
maiores cidades das Regiões 
Sudeste, Sul, Nordeste e 
Centro-Oeste.  
| GRI G4-4, G4-8 |

Perfil

1.000
cidades

em cerca de 160 países, 
sendo 23 na América Latina 

231
mil

funcionários

200
milhões

de contas de clientes

Com sede em São Paulo 
(SP), o Banco Citibank S/A 
no Brasil é uma empresa de 
capital fechado. A operação 
brasileira registrou, em 
2015, R$ 76,02 bilhões de 
ativos totais, R$ 7,7 bilhões 
de patrimônio líquido e 
R$ 894,2 milhões de lucro 
líquido. No mundo, a receita 
total do Citigroup em 2015 
atingiu US$ 76,4 bilhões, e o 
lucro líquido foi de US$ 17,2 
bilhões. | GRI G4-5, G4-7, G4-9 | 

Solidez 
As regras globais sobre 
capital e liquidez dos 
bancos, chamadas de 
Basileia III, determinam que 
as instituições financeiras 
tenham um mínimo de 
6,0% do chamado capital 
de Tier 1 — ações, lucros 
retidos, instrumentos de 
capital e dívida —, índice 
determinado por regras 
válidas entre janeiro de 
2013 e janeiro de 2015. No 
encerramento de 2015, o Tier 
1 da operação global do Citi 
foi de 12,1% e no Brasil, onde 
a regulamentação do Banco 
Central exige um mínimo de 
11%, foi de 14,02%.

# 1 em Custódia 
para investidores 
estrangeiros no Brasil
 
Líder no mercado 
brasileiro de câmbio 
em operações com 
clientes por oito anos
 
Maior banco do País 
em International Cash 



Corporate and 
Investment 
Banking

Proporciona uma abrangente cobertura global de relacionamento para garantir 
o melhor serviço e capacidade de resposta aos clientes corporativos. Com forte 
presença em muitos países, o Banco usa sua experiência no País, no setor e em 
produtos para entregar suas capacidades globais aos clientes onde quer que eles 
escolham competir. 

Treasury 
and Trade 
Solutions

Oferece um conjunto integrado de soluções em gestão de caixa local e internacional, 
financiamento e serviços de comércio exterior para corporações locais e 
multinacionais, instituições financeiras e organizações do setor público ao redor 
do mundo. Com o conjunto de plataformas digitais mais abrangente da indústria, 
o segmento lidera a oferta de soluções inovadoras e feitas sob medida para os 
clientes. Possui um portfólio completo de produtos, que vai desde serviços, como 
pagamentos, contas a receber, gestão de liquidez, investimentos e soluções de 
gerenciamento de capital de giro, até financiamentos estruturados.

Markets and 
Securities 
Services

Oferece variedade de produtos e serviços financeiros de classe mundial tão diversos 
quanto as necessidades das corporações, instituições, governos e investidores atendidos. 
O Citi é um banco de ponta em tecnologia, produtos e relacionamento com esses clientes. 
A força do negócio está em oferecer diversos ativos financeiros, tais como moedas, ações, 
commodities e crédito. A área de Custódia e Serviços ao Investidor proporciona soluções 
customizadas que dão suporte às estratégias de clientes e investidores globais.

Private 
Banking

Entre os líderes globais, o Private Bank do Citi tem a capacidade de ver e aproveitar 
oportunidades para os clientes nas maiores economias do mundo. Os bankers do 
segmento atuam no aconselhamento financeiro de muitos dos indivíduos e famílias 
mais bem-sucedidos e influentes. Por meio de uma gama de serviços e produtos – desde 
gestão de caixa, empréstimos, estratégias de investimento e gestão de fortunas –, o 
objetivo do Citi é oferecer conhecimento premium enquanto apoia a preservação e a 
ampliação de grandes patrimônios.

Commercial 
Banking

Oferece a médias e grandes empresas soluções personalizadas e serviços 
diferenciados de um banco global. Seja no mercado nacional seja no exterior, o 
Citi contribui para viabilizar a essas empresas crescimento e habilidade de acessar 
capital em múltiplos países.

Consumer 
Banking

Oferece serviços bancários a pessoas físicas, incluindo contas-correntes e de poupança, 
financiamentos e aconselhamento para gestão patrimonial. O design e a experiência 
proporcionada por agências inteligentes (smart branches), as ofertas e o serviço de 
classe mundial diferenciam o Citi. Por meio do Citigold e do Citigold Private Client, o 
Banco é líder em serviços personalizados de Wealth Management, com uma série de 
benefícios de alto nível para os clientes.

Nota: Em fevereiro de 2016, o Citi anunciou a intenção de vender suas operações de Consumer Banking 
no Brasil, na Argentina e na Colômbia, focando nos mercados onde tem maior escala e potencial de 
crescimento.
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SEGMENTOS DE NEGÓCIO | GRI G4-4 |
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| GRI G4-DMA, G4-EC1, G4-EC7, G4-SO1 | 

 

Os investimentos sociais do Citi 
ocorrem por meio da Citi Foundation. 
A fim de ampliar a sua capacidade 
de escala e transformação, a 
Fundação, que está sediada nos 
Estados Unidos, apoia iniciativas 
de organizações que têm atuação 
e conhecimento local e avaliam as 
necessidades da comunidade para 
determinar os serviços e benefícios 
públicos que serão oferecidos. 

Os programas que recebem 
investimentos da Citi Foundation têm 
como principais objetivos viabilizar a 
estabilidade financeira de indivíduos 
de baixa renda, apoiar a criação de 
empregos e ajudar na construção 
de comunidades resilientes e bem- 
-sucedidas. Eles focam na construção 
de conhecimento, articulação de 
stakeholders e influenciam políticas 
públicas nas áreas de inclusão 
financeira, oportunidades econômicas 
para jovens e transformação urbana. 

Em 2015, a Citi Foundation destinou 
R$ 4,1 milhões para investimentos 
sociais no Brasil e o Citi, diretamente 
R$ 958 mil. Os cinco maiores 
investimentos tiveram valor médio 
de R$ 820 mil e duração de um 
ano. Os principais parceiros no 
País são Aliança Empreendedora, 
Fundação Getulio Vargas, Fundação 
Capital, Associação de Educação 
Financeira do Brasil (AEF-Brasil) 
e Instituto Ayrton Senna. 

R$ 4,1 milhões
foram destinados em 2015  
pela Citi Foundation para 
investimentos sociais no Brasil.

CITI FOUNDATION

Inclusão Primeiro lugar no II Prêmio Melhores 
Empresas para Trabalhadores com 
Deficiência, iniciativa da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, do Governo do Estado de 
São Paulo, em parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

Práticas de 
sustentabilidade

Primeiro lugar no Prêmio Eco Brasil 
2015, da Câmara Americana de Comércio 
(Amcham-Brasil), na modalidade Práticas 
de Sustentabilidade – Processos (grandes 
empresas), com o Projeto Somar.  

Great Place to Work Participação no ranking das Melhores 
Empresas Para Trabalhar em 2015 pela 
Época/Great Place To Work, com 1.454 
empresas inscritas. O prêmio é consequência 
de um modelo de gestão consistente e da 
percepção positiva que os empregados 
têm da empresa na qual trabalham. 

Melhor em cartões Primeiro lugar na categoria cartões de 
crédito na pesquisa Estadão Melhores 
Serviços, realizada em parceria com a New 
Blend Research (HSR), envolvendo mais 
de 3 mil consumidores em todo o Brasil.

Serviços 
diferenciados

Pelo terceiro ano consecutivo, o Citi 
foi a instituição bancária mais bem 
colocada no ranking Exame/IBRC de 
Atendimento ao Cliente, divulgado 
anualmente pelo Instituto Ibero-Brasileiro 
de Relacionamento com o Cliente (IBRC), 
em parceria com a revista Exame.

Melhor Banco 
para trabalhar 

O Citi ficou em primeiro lugar do setor  
bancário no ranking das 150 Melhores  
Empresas para Você Trabalhar, da 
revista Você/SA, com destaque 
para remuneração. A nota 
que classifica as companhias 
participantes do guia é baseada no 
Índice de Felicidade Total (IFT). 

RECONHECIMENTOS
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Estratégia e gestão | GRI G4-DMA |

O desenvolvimento, a 
aprovação e a atualização 
do propósito, declaração de 
missão, visão e valores do 
Citi são definidos em âmbito 
global. Já a deliberação 
de estratégias, políticas 
e metas relacionadas a 
impactos econômicos, 
ambientais e sociais da 
Organização ocorre de forma 
global e local. | GRI G4-42 |

O Citi apoia o crescimento e 
o progresso dos clientes por 
meio de sua abrangência 
global e experiência local, 
com soluções aos diversos 
setores da economia. O 
maior diferencial do Banco 
no Brasil é a combinação 
entre o fluxo de informação 
em diversas partes do 
mundo e a experiência de 
mais de 100 anos no País.

O Banco foca sua atuação 
nos segmentos de mercado 
nos quais apresenta 
diferenciais competitivos 
e uma proposta de valor 
superior para os clientes. 

O Citi trabalha com 
empresas para otimizar suas 
operações diárias como 
capital de giro, folha de 
pagamentos ou exportação 
de produtos. Ao emprestar 
para corporações, colabora 
para o seu crescimento, 
criando empregos e valor 
econômico real, localmente 
e em comunidades ao 
redor do mundo. 

Corporate and Investment Banking

1ª Emissão de CRA

R$ 675 milhões
Coordenador

Outubro 2015

Syndicated Export Pre-Payment 
Facility

US$ 900 million
Lender

Agosto 2015 

Debêntures CVM 476

R$ 950 milhões
Coordenador

Junho 2015

Letras Financeiras

R$ 200 milhões
Coordenador

Novembro 2015

Janeiro 2015 

ADR Program

Custodian Bank

2.850% Senior Notes 
due 2018

US$ 1.05 billion
Joint Bookrunner

Maio 2015

Novembro 2015

ADR Program Renewal

Custodian Bank

Janeiro 2015

IFC A/B Loan

US$ 270 million
B Lender

Debêntures de Infraestrutura

R$ 592 milhões
Coordenador

Dezembro 2015 Novembro 2015

3ª Emissão de Debêntures

R$ 2,0 bilhões
Coordenador

Revolving Credit Facility

US$ 300 million
Lender

Junho 2015

Março 2015 

Syndicated Loan &
Revolving Credit Facility

US$ 700 million
Mandated Lead Arranger

2ª Emissão de CRA

R$ 675 milhões
Coordenador

Junho 2015

Debêntures CVM 476

R$ 1,4 bilhão
Coordenador

Abril 2015

Agosto 2015

Senior Secured Term Loan for 
the Libra EWT FPSO in Brazil

US$ 804 million
MLA, Bookrunner & Hedge 

Provider

Fevereiro 2015

Term Loan & Revolving 
Credit Facility

US$ 1.7 billion
Lender

Liability Management

US$ 350 million
Joint Bookrunner

Outubro 2015

Nossos clientes sabem que o segredo do progresso é contar com 

a proximidade local e a experiência global de quem sabe escolher 

o momento certo para cada oportunidade.

Algumas das principais transações realizadas pelo Citi em 2015. 

Tender Offer

US$ 600 million 
Joint Bookrunner

Dezembro 2015

Empréstimo Sindicalizado
Repasse BNDES 

R$ 942 milhões
Banco Repassador

Dezembro 2015

Dezembro 2015 

ADR Program

Custodian Bank

Senior Unsecured Global Working 
Capital Facility

US$ 1.0 billion
Joint Lead Arranger and 

Bookrunner

Outubro 2015

VCNA - Revolving Credit Facility 
Club Deal 

US$ 230 million
Joint Lead Arranger

Outubro 2015 

Revolving Credit Facility
Club Deal

 
US$ 700 million
Joint Lead Arranger

Junho 2015

Revolving Credit Facility
Club Deal

 
US$ 500 million
Joint Lead Arranger

Junho 2015

Revolving Credit Facility

US$ 3.0 billion
Mandated Lead Arranger & 

Joint Bookrunner

Maio 2015 

5.050% Notes due 2025

US$ 1.0 billion
Joint Bookrunner

Junho 2015

Maio 2015

Advisor to Banco BBM on the sale 
of a 80% stake to

SPAC IPO

US$ 172 million
Sole Bookrunner

Maio 2015

5.625% Senior Notes due 2021

€ 600 million
Joint Bookrunner

Junho 2015

EUR Green Bond

€ 500 million
Joint Bookrunner

Junho 2015

3.500% Notes due 2022

€ 500 million
Joint Bookrunner

Maio 2015

Junho 2015 

Export Pre-Payment Facility
 

US$ 250 million
Joint Bookrunner

43997_242840_Citibank_Folheto_Valor_600x500.indd   1 3/7/16   3:18 PM

Globalização Urbanização Digitalização
Direcionam a estratégia de crescimento do Citi

Anúncio publicado 
no jornal Valor 
Econômico em 13 de 
fevereiro de 2016 
com as principais 
transações 
realizadas pelo 
Corporate and 
Investment 
Bank em 2015
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O Citi Brasil mantém relacio-
namento com as maiores 
empresas do País e a sua área 
de Corporate & Investment 
Bank tem como principal 
atribuição a identificação de 
negócios e o desenvolvimen-
to de soluções customizadas 
para esses clientes. Essas 
soluções envolvem desde 
empréstimos (em suas diversas 
formas) e serviços (como 
cash management, câmbio e 
custódia), até a estruturação 
de derivativos e as operações 
de mercados de capitais. 

A segmentação adotada para 
pessoas jurídicas leva em conta 
o setor da indústria, a atuação 
geográfica – só no Brasil, no 
Brasil e em países da América 
Latina, no Brasil e no mundo 
– o porte e a estratégia de 
relacionamento com o Banco, 
de forma a acompanhar e suprir 
com eficiência as necessidades 
específicas de produtos e 
serviços de cada cliente.

Os bankers do Citi possuem 
profundo conhecimento dos 
clientes e da dinâmica das 
indústrias que atendem. 
Alinhados com o entendimento 
das soluções e dos diferenciais 
que o Banco pode oferecer 
às multinacionais e grandes 
empresas na América 
Latina, posicionam-se de 
modo diferenciado com os 
clientes, com foco em um 
relacionamento de longo prazo. 

BANCO DE RELACIONAMENTO

A área de Treasury and Trade 
Solutions, por sua vez, oferece 
aos clientes pessoa jurídica 
do Citi Brasil um conjunto 
integrado de soluções em gestão 
de caixa local e internacional, 
financiamentos e serviços de 
comércio exterior em uma 
plataforma de negócios que 
está presente em 101 países 
(23 deles na América Latina), 
transaciona em 140 moedas, 
opera em 160 países e atende 
a 81% das 500 empresas 
listadas pela revista Fortune.

Os clientes corporativos contam 
ainda com Costumer Services, 
bases de atendimento que 
podem estar no Brasil ou em 
outros países nos quais o Citi 
está presente e servem de 
interface nas diferentes regiões 
de atuação. Além disso, contam 
com o Citi Service, serviço 
de atendimento telefônico 
exclusivo, e Internet Banking.

Destaques no 
atendimento  
a empresas

Em 2015, diversos foram os 
reconhecimentos recebidos pelo 
Citi por seus serviços e produtos 
voltados à pessoa jurídica: 

Revista Global Finance 

•	 Melhor Banco Estrangeiro de 
Câmbio na América Latina

•	 Melhor Banco Global para Gestão 
Financeira na América Latina

•	 Melhor Fornecedor de 
Financiamento da Cadeia de 
Suprimentos da América Latina

•	 Melhor Banco Digital 
Corporativo/Institucional da 
América Latina em 15 países: 
Brasil, Argentina, Colômbia, 
Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Jamaica, Panamá, Paraguai, 
Peru, Trinidade e Tobago, 
Uruguai e Venezuela 

Revista Euromoney

•	 Melhor Fornecedor de 
Financiamento do Comércio 
Privado na América Latina

•	 Melhor Banco de Dívidas 
da América Latina

•	 Melhor Banco de Investimentos 
da América Latina

•	 Gestor Financeiro Regional 
na América Latina

Latin Finance Magazine

•	 Banco do Ano em Investimentos 
na América Latina

81%
das 500 empresas 
listadas pela revista 
Fortune são atendidas 
pela área de Treasury 
and Trade Solutions 
do Citi, globalmente.



Finanças Responsáveis
Produtos e serviços que 
criam valor econômico e 
servem aos interesses dos 
clientes por meio de ações 
sistemicamente responsáveis.

Avanços na Gestão 
Socioambiental
Processos para o 
gerenciamento de risco 
socioambiental nas operações 
com os clientes e com 
os fornecedores e nas 
ações de ecoeficiência.

Talentos
Iniciativas de desenvolvimento 
de pessoas para dar suporte 
à operação e reconhecimento 
pelo desempenho.

12

VISÃO DE SUSTENTABILIDADE 
| GRI G4-DMA | 

As iniciativas de sustentabilidade 
do Citi estão incorporadas à 
maneira como o Banco faz negócios. 
Abrangem tanto a forma como 
orienta os clientes para que 
apliquem seus recursos de forma 
responsável, como os esforços 
para reduzir o impacto ambiental 
de suas operações e a revisão 
criteriosa de eventuais resultados 
socioambientais de seus produtos e 
serviços e dos projetos que financia.

Todos os 
profissionais do Citi 
estão aptos para 
orientar os clientes 
corporativos e 
pessoas físicas de 
como aplicar seus 
investimentos de 
forma responsável

Adicionalmente, a gestão de 
sustentabilidade inclui aspectos 
transversais, com impacto 
dentro e fora do Banco: 

•	 Satisfação do cliente (Atendimento).

•	 Desempenho econômico e eficiência.

•	 Ética e integridade.

•	 Desenvolvimento local.

A gestão da sustentabilidade 
é apoiada em três pilares:
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O Citi Brasil publica a sua Política de 
Responsabilidade Socioambiental 
(PRSA), atendendo à Resolução 
nº 4.327 do Banco Central.

Passa a aplicar a versão III dos Princípios 
do Equador, que contempla um leque mais
abrangente de produtos e novas 
análises de impactos socioambientais 
não abordados anteriormente, como 
emissões de gases de efeito estufa.

É eleito o Banco Mais Verde do 
Mundo pela revista Bloomberg. 

Com outros bancos de investimentos, anuncia 
seu suporte aos Green Bond Principles, 
orientação voluntária para os processos de 

desenvolvimento e emissão de títulos verdes.

O Citi é o pioneiro a ter 200 espaços 
com Certificação Leed no mundo.

É superado o objetivo de redução 
de 10% nas emissões de GEE.

Um novo conjunto de metas ambientais promove 
eficiência, propondo novos desafios até 2015.

O Citi Brasil adere ao Protocolo Verde.

O Citi também é líder na criação dos Carbon Principles.

Lançada a primeira meta corporativa de redução 
nas emissões de GEE: menos 10% até 2011.

São criados os Princípios do Equador, nos quais o Citi é líder.

A Organização começa a responder ao Carbon 
Disclosure Project, o principal banco de dados mundial 

sobre emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Ingresso no Índice Dow Jones de Sustentabilidade 
(DJSI), sendo listado todos os anos desde então.

O Banco passa a fazer parte do FTSE4Good Index Series, de destaque em 
sustentabilidade e integra o índice britânico em todos os anos subsequentes.

Publicação do primeiro Relatório Global de Cidadania do Citi.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

2003

2001

2000

Compromissos globais
| GRI G4-15 | 

2008

Em julho de 2015, o Citi Brasil 
divulgou a sua Política de 
Responsabilidade Socioambiental 
(PRSA), que estabelece um 
conjunto de princípios, diretrizes 
e procedimentos que norteiam as 
ações de natureza socioambiental 
da Organização nos negócios 
e na relação com as partes 
interessadas. O documento atende 
à Resolução nº 4.327, do Banco 
Central, de abril de 2014, que 
dispõe sobre os critérios a serem 
observados pelas instituições 
financeiras no estabelecimento 
e na implementação da PRSA. 

A política é aplicável a todas as 
empresas do Citi Brasil, bem como 
aos empregados dessas empresas, 
às demais partes interessadas 
e às atividades, financiamentos, 
operações e projetos da 
Organização. O presidente do 
Citi Brasil é o responsável pelo 
cumprimento da PRSA.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | GRI G4-DMA | 

2015
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Governança

O Citi Brasil possui estrutura 
própria de governança e segue 
as diretrizes internacionais 
do Citigroup, assim como a 
regulamentação brasileira 
aplicável a conglomerados 
financeiros. Formado somente 
por executivos do Banco, o 
Country Executive Committee é 
o principal comitê interno. Com o 
objetivo de alinhar a visão sobre 
todas as áreas da Organização, 
é liderado pelo presidente do 
Banco. | GRI G4-35, G4-38, G4-39 | 

O Country Executive Committee 
reúne-se regularmente e 
tem o apoio de comitês que 
supervisionam o desempenho 
econômico, ambiental e social. 
Dois desses comitês — de 
Remuneração e Auditoria — 
têm instalação e atribuições 
determinadas pelo Banco 
Central do Brasil e os demais 
acompanham as políticas 
internas da Organização. | GRI G4-34 | 

Os aspectos-chave do 
desempenho socioambiental do 
Citi Brasil são acompanhados 
pelo Comitê de Sustentabilidade, 
que é liderado pelo presidente do 
Banco, tem natureza consultiva 
e a missão de assegurar 
a integração das políticas 
socioambientais e incentivar 
a cultura de sustentabilidade 
entre as partes interessadas. As 
ações de gerenciamento de risco 
socioambiental, por sua vez, 
estão subordinadas à Unidade de 
Risco da Organização. | GRI G4-36 | 

Country Executive 
Committee 

Principal comitê, é formado exclusivamente por 
executivos do Banco, dos quais 73% homens e 
27% mulheres, todos brancos, sendo que 73% têm 
entre 30 e 50 anos e 27%, mais de 50 anos. 

Country Audit 
Committee 

Aprova demonstrações financeiras 
e relatórios de auditoria. 

Business Risk, 
Compliance and 
Control (BRCC)

Analisa problemas significativos de controles, riscos 
emergentes e resultados de Manager’s Control 
Assessment (MCA) consolidados, monitora questões 
regulatórias e resultados de auditorias, assim como 
discute os pontos relacionados a risco reputacional. 

Legal & Compliance 
Committee 

Examina questões regulatórias, de boas práticas e 
tendências. Acompanha regulamentações, promovendo 
o alinhamento necessário na Organização.

Assets & Liabilities 
Committee

Aborda a liquidez dos veículos legais.

Legal Vehicle 
Management 
Committee

Analisa a adequação das empresas às suas atividades. 

Risk Committee Avalia a estratégia de gerenciamento 
da concessão de crédito. 

Anti-money 
Laundering 
Committee

Analisa e discute com representantes/chefes dos 
segmentos de negócios casos de movimentação 
detectados como suspeitos ou comportamento atípico, 
determinando e acompanhando providências. 

Compensation 
Committee 

Trata da remuneração da diretoria das instituições 
financeiras do Citi Brasil e o respectivo 
alinhamento às normas do Banco Central. 

Local Regulatory 
Reporting Directive 
(LRRD) Governance 
Committee

Analisa se foram observados os requerimentos 
necessários na elaboração e no envio de 
relatórios exigidos pelos reguladores.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO CITI BRASIL 
| GRI G4-34 | 
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CONDUTA 
| GRI G4-DMA | 

Revisado a cada dois anos 
e gerenciado pela área de 
Compliance, o Código de Conduta 
foi atualizado no fim de 2015. Entre 
os principais destaques da nova 
versão estão temas como Agir 
com integridade, Responsabilidade 
dos Líderes, Tomada de Decisão 
com Ética, Responsabilidade 
em Levantar Questões Éticas, 
Manutenção das Competências 
Profissionais e Redes Sociais.

O Código de Conduta é um 
documento institucional, 
aprovado pela Diretoria do 
Citigroup, divulgado por e-mail 
aos funcionários e mantido 
disponível na intranet e internet 
para conhecimento de todos 
os públicos de relacionamento. 
Periodicamente, o presidente 
do Citigroup envia mensagens 
destacando a responsabilidade 
de todos no que diz respeito ao 
comportamento ético esperado 
em relação a colegas de 
trabalho, clientes, investidores, 
parceiros e demais públicos 
relacionados.  | GRI G4-56 | 

Os funcionários realizam 
treinamentos periódicos sobre o 
Código, que são registrados no 
sistema global. Em 2015, 97,7% dos 
gestores e 94,4% de funcionários 
em cargos administrativos 
no Brasil participaram dessa 
atividade, que abrange temas 
como riscos de fraude, segurança 
da informação e declaração de 
direitos humanos. | GRI G4-SO4 | 

Denúncias de suspeitas de 
violações éticas, discriminação, 
assédio ou outros desvios de 
conduta são tratados pelo Citi 
Ethics Hotline, um canal disponível 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, em diversos idiomas. 

Este serviço é prestado por 
uma empresa independente 
e as denúncias podem ser 
feitas de maneira anônima. 
O Citi Ethics Hotline pode ser 
contatado 24 horas por dia, 
pelo telefone +1-212-559-5842, 
pelo e-mail ethicsconcern@citi.
com ou na página do Citigroup 
na internet. | GRI G4-SO3, G4-57, G4-58 | 

No Citi Brasil, 100% das unidades 
são avaliadas quanto ao risco 
de corrupção e há estímulo 
para que eventuais ocorrências 
sejam comunicadas. A área de 
Compliance administra as políticas 
institucionais, estabelecendo 
treinamentos, lembretes e proce-
dimentos necessários para evitar 
a ocorrência de corrupção. Tais 
processos são periodicamente 
submetidos a auditorias interna e 
externa. 

Os contratos com fornecedores 
também possuem cláusula 
específica sobre o assunto. 
Em 2015, não foram recebidas 
denúncias relacionadas a riscos 
de corrupção. Ao longo do ano 
também houve a implantação 
de um sistema para apoiar o 
processo integral de recebimento 
e monitoramento de presentes 
ofertados e recebidos.  
| GRI G4-41, G4-SO3, G4-SO4 | 

GESTÃO DE RISCOS
 | GRI G4-DMA, G4-2 | 

O Citi administra riscos nas suas 
três áreas de atuação: grandes 
corporações, grandes e médias 
empresas e pessoas físicas. Cada 
uma tem sua própria equipe de 
análise, que vai do risco de crédito 
ao macroeconômico. Como um 
banco global, respeita as legislações 
internacionais e de diferentes países, 
o que o torna mais conservador 
do que a média do mercado.

Situações de risco reputacional, 
melhores práticas de negócios ou 
qualquer impacto material nas 
finanças da Companhia são levadas 
diretamente ao Comitê Executivo, 
que tem por prática avaliar todos 
os assuntos, incluindo a consulta 
com os públicos de relacionamento. 
Existe uma análise de risco por trás 
de cada transação do negócio, que 
deve estar em conformidade com 
regulamentações em vigor, políticas 
internas e melhores práticas.

Por determinação do Banco 
Central, o Citi adota a gestão dos 
riscos de mercado, de crédito e 
operacional, assim como de risco 
de capital. Por sua globalidade e 
exigências de reguladores locais 
e internacionais, opera dentro 
dos critérios relacionados à 
gestão socioambiental. Em casos 
de risco efetivo em parceiros ou 
fornecedores, um processo de 
auditoria é conduzido. | GRI G4-45 | 

A análise de impactos, riscos 
e oportunidades econômicas, 
ambientais e sociais faz parte do 
dia a dia da instituição, sendo feita 
em reuniões, comitês internos e por 
meio da elaboração de relatórios. 
Além disso, todo o processo de 
análise de riscos recebe suporte das 
áreas de controles independentes 
nos diversos fóruns de discussão 
e escalamento. | GRI G4-46, G4-47 | 



Finanças responsáveis

O Citi apoia a Piracanjuba 
antecipando recursos 
para os fornecedores, 
pequenos produtores 
de leite, dando suporte 
ao fortalecimento da 
cadeia produtiva local 
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Com um modelo de banco global 
e alinhado a características 
locais, o Citi tem o cliente 
como centro de sua atuação. 
O objetivo é proporcionar nos 
diversos segmentos de negócios 
experiências memoráveis, aten-
dendo os clientes em qualquer 
lugar do mundo em todos os 
canais de relacionamento.

A Organização sabe que 
a confiança do cliente é 
estreitada na medida em que 
ele é orientado a aplicar seus 
recursos de forma responsável, 
ou seja, quando o Banco oferece 
produtos adequados ao seu 
perfil e às suas necessidades, 
expressão chamada de suitabi-
lity. Para isso, os gerentes de 
relacionamento da Organização 
conhecem cada cliente de perto 
e têm como missão auxiliá-los a 
atingir seus objetivos.

Corporate
No segmento Corporativo, os 
gerentes de relacionamento, 
que prestam atendimento 

integrado com os gerentes de 
produtos, têm amplo conheci-
mento do mercado e dão total 
suporte aos clientes. Há ainda 
os Customer Services, bases de 
atendimento que podem estar 
no Brasil ou em outros países 
nos quais o Citi está presente, 
e servem de interface nas dife-
rentes regiões de atuação do 
cliente. Além disso, contam com 
o CitiService, de atendimento 
telefônico exclusivo, e o Internet 
Banking, um portal dedicado a 
clientes corporativos.

Consumer Bank
Os gerentes de relacionamento 
do Consumer Bank passam por 
programas de desenvolvimento 
de forma a estarem aptos a 
atender os clientes de acordo os 
padrões globais do Citi. Além do 
atendimento na agência, pres-
tado por esses profissionais, os 
canais de acesso aos serviços 
e produtos do Banco para 
clientes pessoa física incluem 
o Citiphone, Internet Banking e 
aplicativos para celular e tablet. 

O Citi atua como parceiro de confiança de seus clientes, 
fornecendo de forma responsável serviços financeiros 
que permitem o crescimento e o progresso econômico

FOCO NO CLIENTE | GRI G4-DMA |

Desenvolvimento 
sustentável

O Citi anunciou em 
2015 o compromisso 
global de investir  

 US$ 100 bilhões
em dez anos para financiar 
atividades que reduzam os 
impactos das mudanças 
climáticas. O objetivo 
é apoiar iniciativas que 
permitam a redução da 
emissão dos gases de 
efeito estufa e o uso 
eficiente de recursos 
naturais. Até agora, foram 
contabilizados US$ 23,6 
bilhões direcionados ao 
atendimento da meta.
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PRODUTOS SUSTENTÁVEIS   

Cadeia de valor

O Citi oferece recursos à cadeia de valor 
de seus clientes, colaborando para que 
empresas de pequeno e médio portes 
realizem transações financeiras e 
desenvolvam seus negócios. Os produtos 
Vendor e Programa a Fornecedores são 
adotados pelo Banco para financiar a 
cadeia produtiva. 

Vendor – Linha de financiamento que 
apoia as vendas de bens e serviços de uma 
empresa cliente do Citi, que recebe o paga-
mento à vista, enquanto os compradores 
de seus produtos ou serviços (clientes dos 
clientes) obtêm prazos e taxas pré-definidas 
para pagamento dos valores financiados. 
Está disponível nas modalidades real, dólar, 
pré-fixado, pós-fixado, entre outras, com 
benefícios de liquidez, eficiência tributária e 
vantagens aos compradores, que dispõem 
de maior tempo para pagamento e taxas 
de financiamento mais competitivas. É um 
produto sob medida para empresas que não  
têm interesse em manter política própria de 
venda a prazo para seus clientes. Apesar da 
queda do volume de Vendor nas principais 
instituições financeiras do Brasil, o Citi 
manteve sua carteira constante e ganhou 
representatividade no mercado em 2015.

Programa a Fornecedores – Possibilita 
antecipar aos fornecedores os recebíveis 
devidos pelo cliente Citi. O programa inclui 
educação financeira aos clientes e estreita 
seu relacionamento com sua cadeia de 
fornecedores. Nos últimos cinco anos, o 
volume de operações cresceu, em média, 
50% ao ano. A demanda por financiamento 
ocorreu localmente e fora do Brasil. O 
financiamento para fornecedores em ope-
rações de exportação e importação envolve 
clientes brasileiros e estende-se à cadeia 
produtiva em outros países, especialmente 
onde outros bancos não têm capilaridade. 
Isso torna-se um diferencial para o Citi, que 
só na América Latina atua em 23 países. 
Para 2016, a expectativa de crescimento do 
Programa a Fornecedores do Citi é de 25%. 

O Citi oferece recursos para que seus 
clientes desenvolvam seus negócios 
e fortaleçam a cadeia de valor

Emissão inédita  
de Green Bonds 
para a BRF

O Citi foi um dos bancos 
a participar da primeira 
emissão de green bonds 
(bônus ‘verdes’) do mercado 
brasileiro. Em 2015, a BRF, 
fabricante de alimentos, 
fechou a captação de 
recursos no exterior no 
valor 500 milhões de euros, 
que serão destinados 
a financiar projetos de 
eficiência energética, 
redução da emissão de 
gases de efeito estufa, 
energia renovável, gestão 
de uso da água, gestão de 
resíduos, uso de embalagens 
sustentáveis e eficientes, 
gestão sustentável de áreas 
florestais e redução do uso 
de matéria-prima. 

Os green bonds são uma 
modalidade de títulos 
financeiros que facilitam a 
captação de recursos para 
iniciativas sustentáveis. 
O mercado tem atraído 
a atenção de grandes 
investidores internacionais, 
que possuem fundos 
específicos com o objetivo 
de aplicar em empresas que 
possuam projetos ligados 
a sustentabilidade. Para 
realizar a oferta, a BRF 
contratou um parecer da 
consultoria Sustainalytics 
para atestar a origem dos 
projetos para os quais a 
empresa pretende destinar 
os recursos captados. 

Microcrédito

O microcrédito tem papel 
fundamental no desenvolvi-
mento da economia, alavan-
cando novos negócios, inclusão 
financeira da população de 
baixa renda, geração de em-
pregos e desenvolvimento das 
comunidades. O Citi mantém 
parceria com governos, 
clientes institucionais e ONGs 
nos países onde atua, para 
apoiar a ampliação global das 
ofertas de produtos e serviços 
financeiros aos indivíduos e 
empresas que não têm acesso 
ao sistema tradicional. 

No Brasil, isso se dá por meio 
de repasses de recursos para 
instituições financeiras, que 
têm linhas de crédito dedicadas 
a microempreendedores. Em 
2015, o Citi repassou R$ 93 
milhões, mesmo valor de 2014. 
Em 2016, o volume de repasses 
deve ser mais uma vez mantido.  
| GRI G4-EC8 |
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Crédito rural | GRI G4-DMA |

O Citi atua no apoio a produtores 
rurais, impulsionando à cadeia 
do agronegócio por meio da 
oferta de crédito rural. As linhas 
oferecidas financiam o custeio 
da produção e a comercialização 
de produtos agropecuários, 
estimulando armazenamento, 
beneficiamento e industrialização 
dos produtos agrícolas. Os 
financiamentos são concedidos 
a produtores, cooperativas, 
beneficiadores e agroindústrias.

Estão entre os produtos 
de crédito rural, o Custeio 
Agrícola, o Custeio Pecuário e o 
Financiamento para a Garantia 
de Preços ao Produtor (FGPP). 

Em 2015, o crédito rural ofertado 
pelo Banco cresceu 22% e o Citi 
realizou no ano um esforço em 
direcionar 100% dos recursos 
diretamente aos beneficiários. 
Para 2016, a expectativa de cres-
cimento da modalidade é de 8%. 

Inovação e 
Sustentabilidade  
na Cadeia de Valor
NOS ÚLTIMOS quatro anos a Citi 
Foundation patrocinou o programa 
Inovação e Sustentabilidade na Cadeia 
de Valor (ISCV), realizado pelo Centro 
de Estudos em Sustentabilidade 
(GVces), da Fundação Getulio Vargas. 

Desde 2012, o programa dedica-se a 
questões relacionadas a Gestão de 
Fornecedores (2012), Resíduos e Pós-
consumo (2013) e Desenvolvimento Local 
(2014). No último ano, as atividades 
voltaram-se aos processos de Distribuição 
e Logística das Empresas, encerrando 
um ciclo voltado aos principais elos 
da cadeia de valor das empresas.

A iniciativa partiu de um mergulho 
no panorama geral da logística no 
Brasil e buscou identificar aspectos 
críticos de sustentabilidade no setor. 
Por meio de uma chamada de casos, 
mapeou pequenas e médias empresas 
que promovem inovações na cadeia de 
grandes corporações. Por fim, atuou de 
forma a criar oportunidades de negócios 
para fortalecer os pequenos e médios 
empreendimentos e contribuir para 
sua continuidade e desenvolvimento. 

Ao longo desses quatro ciclos, o ISCV 
realizou 27 oficinas e reuniões de grupo de 
trabalho, contando com a participação de 
representantes de 31 diferentes grandes 
empresas. A partir das chamadas de 
casos realizadas, foram recebidas 107 
indicações de iniciativas inovadoras, das 
quais 36 casos foram selecionados e 
apresentados nos encontros do programa. 

Mais informações sobre as atividades de 
cada um dos ciclos do projeto e as publica-
ções que detalham seus resultados podem 
ser encontradas em www.fgv.br/ces/inova

O Citi dá suporte aos produtores rurais por meio do 
Crédito Rural, facilitando o custeio da produção e a 
comercialização de produtos agropecuários

BNDES

O Citi atua como repassador 
de financiamentos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
Esses recursos são utilizados 
para viabilizar projetos 
produtivos que geram, de 
forma sustentável, emprego 
e renda no Brasil. O Banco 
subiu uma posição no ranking 
de repassadores, de acordo 
com relatório divulgado 
pelo BNDES, e em 2016 a 
expectativa é um crescimento 
principalmente nas linhas de 
Financiamento de Máquinas 
e Equipamentos (Finame) 
e Produção de Bens para 
Exportação (Exim). Além 
disso, o Banco também 
apoia empresas diretamente 
envolvidas em projetos de 
infraestrutura financiados 
pelo BNDES.
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PROGRESS MAKERS  

Renova

A Renova Energia é uma 
companhia de geração de energia 
elétrica renovável, que atua em 
matrizes eólica, solar e pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs). No 
período de construção dos parques 
de energia eólica, a empresa gerou 
cerca de 3,2 mil empregos no 
interior da Bahia e criou um modelo 
de arrendamento de terra que 
objetiva o desenvolvimento local. 

6,5 milhões de pessoas
beneficiadas no Brasil com 
energia limpa e renovável

Zema

O grupo Zema foi fundado em 1923, 
no interior de Minas Gerais, e tem o 
objetivo de fazer com que a população do 
Estado, principalmente do interior, tenha 
mais acesso a bens de consumo, como 
computadores, celulares e máquinas de 
lavar. Com foco em cidades de até 50 mil 
habitantes, a EletroZema tem a missão de 
trazer progresso para o interior mineiro por 
meio da geração de empregos e capacitação 
profissional da mão de obra local.

Piracanjuba

A Piracanjuba, um dos 
cinco maiores produtores 
de laticínios do País, queria 
um modelo de negócios 
em que 30% dos insumos 
viessem exclusivamente dos 
pequenos produtores locais, 
garantindo a perenidade do 
negócio familiar e trazendo 
mais empregos para a cadeia 
produtiva. A empresa gera 2 
mil empregos diretos e mais 
20 mil empregos indiretos em 
cerca de 200 comunidades.  

Há mais de 200 anos, o Citi 
acredita e investe em ideias que 
mudaram e ainda vão mudar 
o mundo. A história dessas 
parcerias produtivas compõe 
a campanha Progress Makers, 
que demonstra como o Banco 
apoia os clientes em prol de um 
futuro próspero para todos.

O Citi apoia a Renova Energia por 
meio do Programa ao Fornecedor

O Banco antecipa recursos 
para os fornecedores 
de turbinas eólicas.

A Renova implanta seus sítios 
de energia eólica no interior da 
Bahia, garantindo um futuro 
sustentável para a região.

A Renova mantém um modelo 
de arrendamento de terras, 
para o desenvolvimento 
das famílias locais. 

 1

 2

 3

O Citi apoia o grupo Zema 
com linhas de crédito

O grupo Zema fomenta seu 
capital de giro e investimentos 
com recursos do Banco.

A EletroZema oferece 
eletrodomésticos e bens de 
consumo para população 
de baixa renda.

A EletroZema destina parte 
de recursos para a UniZema, 
faculdade corporativa de ensino 
profissionalizante gratuito 
para futuros funcionários.
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O Citi apoia a Piracanjuba por 
meio do Programa ao Fornecedor

O Banco antecipa recursos 
para os produtores de leite e a 
Piracanjuba negocia melhor seus 
prazos com esses fornecedores.

Os resultados são custos 
menores de compras e maior 
capital de giro aos produtores.

A Piracanjuba investe recursos na 
capacitação técnica e profissional 
de toda a cadeia produtiva local.

Os pequenos produtores aumentam 
sua competitividade e a qualidade 
dos produtos, e ficam na região.
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500 cidades do interior
de Minas Gerais já contam com 
a presença da EletroZema

100% da produção
dos pequenos produtores é 
adquirida pela Piracanjuba

A Renova é 
uma empresa 

de geração 
de energia 
renovável, 

localizada no 
interior da Bahia
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CITI FOUNDATION

COM O PATROCÍNIO da Citi 
Foundation, o Prêmio Citi Melhores 
Microempreendimentos completou 
dez anos com o compromisso 
de ressaltar a importância do 
microempreendedorismo e do 
microcrédito no desenvolvimento 
da economia do Brasil. Realizada 
pela Aliança Empreendedora, 
organização social empenhada em 
desenvolver modelos de negócios 
inclusivos e projetos de apoio a 
microempreendedores de baixa 
renda, a 10ª edição registrou 549 
microempreendedores inscritos por 
42 instituições de microfinanças 
(IMFs) de 13 estados brasileiros. 

As IMFs puderam selecionar uma, 
entre duas categorias, para inscri-
ção: Desenvolvimento Local (ligada 
à promoção de tecnologia social de 
impacto positivo na comunidade) 
ou Gestão Inovadora (relacionada 
à criação de um serviço ou produto 
no processo de concessão de 
crédito). As vencedoras, Acreditar 
– Capital Humano e Transformação 
e Agência de Fomento do Paraná 
S.A., respectivamente, enviarão 
um representante ao Fórum 
Interamericano da Microempresa 
(Foromic), com despesas pagas.

Já para os agentes de crédito, a 
novidade foi a possibilidade de 
se candidatar a Agente do Ano. 
O vencedor, em conjunto com o 
agente que mais inscreveu histórias 
de microempreendedores e dos 
agentes dos microempreendedores 
vencedores, recebeu capacitação 
profissional de quatro dias em São 
Paulo (SP), fornecida pela Aliança 
Empreendedora, com todas as des-
pesas pagas, e um vale-presente.

Além do vencedor na categoria, 
Empreendedor do Ano, os em-
preendedores foram reconhecidos 
também em três faixas de fatura-
mento anual: até R$ 60 mil, até 
R$ 180 mil e até R$ 360 mil. 

Os ganhadores realizaram 
capacitação profissional de 
quatro dias na capital paulista, 
oferecida pelo Sebrae e pela 
Aliança Empreendedora, com 
todas as despesas pagas. 
Além disso, os vencedores 
em cada faixa de faturamento 
receberam R$ 9 mil e o 
Empreendedor do Ano, um total 
de R$ 13 mil. A promoção foi 
autorizada pela Secretaria de 
Acompanhamento Econômico.

Prêmio Citi Melhores 
Microempreendimentos

Vencedores do Prêmio Citi Melhores Microempreendimentos 2015

REALIZADO PELO CENTRO de Estudos 
em Sustentabilidade (GVces) da Fundação 
Getulio Vargas, com patrocínio da Citi 
Foundation, o programa Bota na Mesa visa  
desenvolver pequenos produtores de hor-
taliças e frutas do município de São Paulo 
e região para que possam expandir seus 
canais de comercialização, aumentando 
sua renda e melhorando sua qualidade de 
vida. A iniciativa envolve ainda a articula-
ção de diferentes atores, como instituições 
financeiras, poder público e organizações 
da sociedade civil, a fim de promover boas 
práticas e estreitar o relacionamento entre 
os elos dessa cadeia, desde a produção até 
o consumidor final.

Se, de um lado, a produção local é 
fundamental para o abastecimento urbano, 
a garantia da segurança alimentar e a 
redução dos impactos socioambientais dos 
grandes centros, de outro lado, a inserção 
da pequena produção familiar nesse 
contexto enfrenta desafios complexos. Eles 
são relacionados tanto à organização das 
atividades produtivas quanto ao acesso aos 
mercados consumidores de seus produtos, 
com atenção especial ao relacionamento 
com grupos varejistas e às condições 
de vida dos pequenos produtores.

Iniciado em agosto de 2015, o projeto 
prevê um ciclo de formação de dois anos 
com um grupo de dez organizações, que 
representam 600 produtores. A iniciativa 
se estende no sentido de desenvolver 
um grande panorama do setor que possa 
subsidiar a estruturação de uma rede de 
apoio a esses produtores, influenciando a 
adequação de instrumentos, alternativas 
de financiamento e o desenvolvimento de 
políticas públicas que apoiem a produção 
local de alimentos baseada em práticas 
mais adequadas social e ambientalmente. 
Nesse período, está prevista a realização 
de mais de 60 oficinas de formação, en-
volvendo momentos de acompanhamento 
individualizado às organizações e de troca 
de experiências.

Bota na Mesa
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O PROGRAMA DA AEF-BRASIL 
prevê a entrega de duas tecnolo-
gias sociais de educação finan-
ceira direcionadas a dois públicos 
em situação de vulnerabilidade: 
beneficiárias do Bolsa Família e 
aposentados com renda de até 
dois salários mínimos. Trata-se de 
iniciativa integrante da Estratégia 
Nacional de Educação Financeira 
(Enef), criada por meio do Decreto 
Federal 7.397/2010, coordenada 
pela AEF-Brasil e realizada 
em parceria com o Ministério 
do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e o Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social. 

O desenvolvimento das tecno-
logias baseou-se nos resultados 
de uma pesquisa de campo com 
duração de quatro meses,  que 
envolveu aproximadamente 200 
pessoas, e identificou oito padrões 
de comportamento comuns 
relacionados ao uso de recursos 
financeiros. A partir daí, a Citi 
Foundation investiu US$ 500 
mil em desenvolvimento, teste 
e refinamento das soluções que 
serão finalizadas e apresentadas 
em dezembro de 2016.

O objetivo do programa é que 
as tecnologias disponibilizadas 
possam ser adotadas e replica-
das a baixo custo por organiza-
ções públicas, sociais e privadas 
a fim de preparar os dois grupos 
para gerenciar melhor os seus 
recursos financeiros, permitindo 
que adquiram as competências 
e a visão necessárias para 
planejarem melhor o futuro. Ao 
longo da fase de desenvolvi-
mento das ferramentas, foram 
impactadas 1.630 mulheres e 
1.774 aposentados das Regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste.

CITI FOUNDATION

1.630
mulheres e 1.774 
aposentados 
das Regiões 
Norte, Nordeste 
e Sudeste foram 
impactados no 
programa da 
AEF-Brasil.

A CITI FOUNDATION patrocina 
dois dos maiores programas 
voltados à educação financeira 
da população de baixa renda do 
Brasil: LISTA Brasil, liderado pela 
Fundação Capital; e Educação 
Financeira de Adultos, desenvolvi-
do pela Associação de Educação 
Financeira do Brasil (AEF-Brasil).

O programa da Fundação Capital 
envolve a adaptação à realidade 
brasileira de uma metodologia 
baseada em um aplicativo para 
tablet. Primeiro do seu tipo no 
mundo, o aplicativo foi utilizado 
inicialmente, também com fundos 
da Citi Foundation, na Colômbia 
por mulheres moradoras de zonas 
rurais beneficiárias do maior 
programa de transferência de 
renda condicionada daquele país.

No Brasil, a Citi Foundation já 
investiu US$ 400 mil para a adap-
tação do aplicativo e a realização 
de um piloto, que capacitou 10 
mil beneficiárias do Bolsa Família. 
O projeto vem sendo executado 
em parceria com o Banco Central 
e a Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos do 
Estado do Rio de Janeiro, com o 
apoio dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), que 
atuaram na distribuição dos 
tablets no campo e na coleta de 
dados para avaliar e monitorar a 
evolução da inclusão financeira da 
população-alvo.

Em uma primeira análise de 
2 mil perfis de beneficiados,  
constatou-se que 72,6% dos 
que não guardavam dinheiro 
declararam querer poupar no 
banco; 92,4% disseram saber 
fazer um orçamento familiar; e 
64% se consideraram capazes 

Foco no desenvolvimento e inclusão financeira 
| GRI G4-FS16 |

de usar um caixa eletrônico, 
em comparação a 36,1% antes 
do acesso ao aplicativo.

Em 2016, terceiro ano da iniciati-
va, a Fundação Capital trabalhará 
para expandir a escala do LISTA 
Brasil, adaptando e ajustando 
o conteúdo do aplicativo para 
smartphone e explorando 
outros canais como a TV Digital. 
Também trabalhará na definição 
de conteúdos e canais para 
promover a educação financeira 
e comportamento empreendedor 
entre jovens de baixa renda.
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A CITI FOUNDATION é uma 
das patrocinadoras da Solução 
Educacional para o Ensino Médio, 
desenvolvida e implementada 
pelo Instituto Ayrton Senna em 
parceria com a Secretaria Estadual 
de Educação do Rio de Janeiro. A 
iniciativa é um dos Programas de 
Educação Integral para o Ensino 
Médio, que visa à promoção do 
desenvolvimento do pleno  
potencial do aluno ao conectar os 
conteúdos trabalhados em sala de 
aula à realidade.

Em projeto-piloto, a nova solução 
de currículo começou a ser 
implementada em seu modelo mais 
completo no Colégio Estadual Chico 
Anysio e vem ganhando escala 
a partir dessa experiência, com 
diferentes modelos curriculares. 
Com os recursos da Citi Foundation, 
foram desenvolvidos os conteúdos 
matemáticos e socioemocionais 
(não cognitivos), que preparam os 
jovens para vida econômica por 
meio do desenvolvimento de habili-
dades como confiança, pensamento 
crítico, resolução de problemas e 
autocontrole. 

A partir de 2015, o Instituto Ayrton 
Senna passou a atuar na escalabili-
dade da solução, com o objetivo de 
levar o programa a novos grupos 
de alunos. Nessa fase, os fundos da 
Citi Foundation foram dedicados 
à capacitação de especialistas da 
Secretaria Estadual de Educação 
do Rio de Janeiro, para que 
professores da rede pública fossem 
treinados e aplicassem a solução 
nas escolas. Até agora, 52 escolas 
estão aplicando o novo currículo em 
tempo integral. Em 2016, o Instituto 
Ayrton Senna continuará focando 
na  expansão da solução para as 
demais escolas da rede.

Tomie Ohtake na Paulista

Em comemoração aos 100 anos do Citi no 
Brasil, celebrado em 2015, o Banco presen-
teou a cidade de São Paulo com a escultura 
Tomie Ohtake 2015, última grande obra 
urbana da artista plástica Tomie Ohtake, 
que faleceu em fevereiro deste ano. A 
obra foi instalada na Avenida Paulista, 
na altura do número 1.111, onde também 
está localizada a sede do Banco no País. 

A iniciativa é resultado da parceria do Citi 
com a Associação Paulista Viva e realiza 
o sonho de Ohtake de ter uma obra sua 
exposta na principal avenida da cidade. 
A partir de uma perspectiva moderna, 
a artista tem mais de 50 intervenções 
urbanas e expôs a sua arte nas ruas de 
cidades brasileiras e estrangeiras. 

Com 7 toneladas e 8,5 metros de altura, a 
obra foi produzida em aço, material alta-
mente resistente a corrosão, e pintada com 
tinta especial anti-pichação nas cores ver-
melha, na face externa, e prata, na interna.

Educação 
Integral para 
o Ensino Médio

CITI FOUNDATION

52
escolas do Rio 
de Janeiro 
estão aplicando 
o currículo de 
educação integral 
do Instituto Ayrton 
Senna para alunos 
do Ensino Médio.



 O Telhado Verde, no 
edifício Citi Center, 
abriga 526 árvores 
de cerca de 80 
espécies da Mata 
Atlântica em plena 
na Avenida Paulista  

Avanços na gestão socioambiental
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O Citi Brasil baseia seu gerencia-
mento de Risco Socioambiental nos 
capítulos de Environmental & Social 
Risk Management (ESRM, na sigla 
em inglês) dos manuais de riscos 
globais do Banco. Os procedi-
mentos adotados estão alinhados 
aos Princípios do Equador e às 
diretrizes da International Finance 
Corporation (IFC), braço financeiro 
do Banco Mundial. A partir de julho 
de 2015, também passou a adotar 
os procedimentos estabelecidos 
na Política de Responsabilidade 
Socioambiental (PRSA) local, que 
foi estabelecida para atender à 
Resolução nº 4.327 do Banco 
Central do Brasil. As ações de 
gerenciamento de risco socioam-
biental estão subordinadas a 
Unidade de Risco da Organização.

Para o Corporate and Investment 
Bank e o Citi Commercial Bank, a 
avaliação do risco socioambiental 
faz parte do processo de diligência 
e aprovação de crédito. Todos os 
clientes desses segmentos com 
linhas de crédito aprovadas são 

solicitados a preencher formulário-  
-padrão para determinar o nível de 
risco socioambiental de acordo com 
o setor de atividade, bem como a 
garantia envolvida na operação. 

Tal avaliação estabelece três tipos 
de riscos: alto (Nível 3), médio 
(Nível 2) e baixo (Nível 1), conforme 
a escala que deve ser aprovada 
por profissionais seniores espe-
cíficos. Por meio desse processo, 
verificam-se as condições atuais da 
empresa e seus projetos futuros no 
cumprimento de obrigações com 
órgãos reguladores. A avaliação 
é válida por um ano e atualizada 
sempre que necessário e inclui 
monitoramento periódico da 
garantia atrelada às operações, 
por consultoria independente 
credenciada. 

Financiamento de projetos
A aprovação de financiamentos 
para os projetos definidos pelos 
Princípios do Equador leva em 
conta procedimentos adicionais 
listados nos capítulos de ESRM 

O compromisso com aspectos socioambientais leva o 
Citi a manter políticas próprias para o gerenciamento 
de riscos e a revisar periodicamente as metas 
para redução de impactos de sua operação

GERENCIAMENTO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL  | GRI G4-DMA |

Para o Corporate 
and Investment 
Bank e o Citi 
Commercial Bank, a 
avaliação do risco 
socioambiental faz 
parte do processo 
de diligência 
e aprovação 
de crédito.
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dos manuais de risco globais 
do Banco. Em alguns casos, os 
manuais do Citi estipulam valores 
ainda mais restritivos que os dos 
Princípios do Equador. 

Esses projetos são classificados 
em A, B ou C, sendo a primeira 
de maior potencial de impacto 
socioambiental. A análise 
abrange todos os dados da 
empresa, o plano de negócios 
e os requerimentos de licenças 
socioambientais. Essas informa-
ções são verificadas com o apoio 
de dados de mercado e estudos 
setoriais. Na etapa de análise pela 
diretoria global de ESRM, podem 
ser requeridas informações 
mais detalhadas, visitas e até a 
contratação de equipes externas 
para due dilligence. | GRI FS2 |

Determinados setores, como os 
de energia nuclear, mineração 
de carvão e produtos florestais, 
possuem procedimentos 
adicionais. Quando o projeto é 
classificado como A (e em alguns 
casos até como B), há a necessida-
de de contratação de uma terceira 
parte para avaliação in loco do 
desenvolvimento do projeto, a fim 
de verificar o cumprimento das 
metas preestabelecidas. 

O processo engloba procedimentos 
e obtenção de informações 
considerando um amplo conheci-
mento das empresas tomadoras de 
crédito. Os riscos são avaliados de 
acordo com o ramo de atividade da 
empresa e seus registros em órgãos 
reguladores do Brasil. No geral, 
são feitas visitas tanto no local do 
projeto quanto no escritório da 
empresa. | GRI FS3, FS9 | 

Restrições
Toda a cadeia de tomada de 
decisão tem pleno poder para 
rejeitar um crédito ou impor 
condições para o desembolso de 

GERENCIAMENTO DE RISCO SOCIOAMBIENTAL  | GRI G4-DMA | ECOEFICIÊNCIA | GRI G4-DMA|

Em 2015, o Citi Brasil 
inaugurou o Telhado Verde, 
um jardim suspenso sobre o 
telhado da agência Paulista, 
unidade anexa ao edifício 
sede da Organização, Citi 
Center, com 526 árvores de 
cerca de 80 espécies da Mata 
Atlântica. A iniciativa, um 
dos grandes destaques no 
ano na área de Ecoeficiência 
do Banco, está alinhada ao 
processo de certificação LEED 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design) do Citi 
Center, já que um dos requisi-
tos é ampliar as áreas verdes 
que cercam a edificação. 

O diferencial do Telhado 
Verde é reconstituir parte da 
Mata Atlântica que existia no 
espaço séculos atrás. Para 
isso, foi realizada uma espécie 
de “arqueologia botânica”, 
para identificar as espécies 
nativas. As mudas seleciona-
das para o projeto foram esco-
lhidas a partir de pesquisa do 
botânico Ricardo Cardim e 
são originárias da antiga Mata 
do Caaguaçu, que revestia o 
terreno da Avenida Paulista 
antes de São Paulo transfor-
mar-se em uma metrópole. 

Em uma área de 400 metros 
quadrados, agora crescem 
árvores como pitangueira, 
canelinha e cereja brasileira. 
A iniciativa proporciona 
inúmeros benefícios, como 
reequilíbrio ambiental urbano 
e diminuição da temperatura 
da cobertura do prédio em 
até 18°C, o que reduz o uso 
de energia para o sistema 
de ar condicionado, retém 
a poluição sonora, aumenta 
a umidade do ar, além de 
proporcionar o favorecimento 
das chuvas e o reaproveita-
mento da água.

forma a que os fatores de risco 
sejam reduzidos ou até eliminados. 
Os desembolsos dos empréstimos 
estão atrelados ao cumprimento 
dessas recomendações, que são 
preestabelecidas em contrato. 
Há restrições para empresas 
que sofram acusações ligadas 
a trabalho escravo e infantil, 
desmatamento ilegal, entre outros.

Treinamento | GRI FS1 |

Toda a equipe de risco realiza 
treinamentos periódicos sobre os 
procedimentos de ESRM globais. 
Também faz parte do pacote de 
treinamentos obrigatórios na 
admissão desses funcionários o 
treinamento específico sobre o 
processo de avaliação de risco 
socioambiental estabelecido pela 
Política de Responsabilidade 
Socioambiental local. Os membros 
da diretoria global de ESRM visitam 
o País periodicamente, apresentan-
do estudos de casos e atualizações 
nas políticas e nos processos, e 
divulgam um relatório semestral no 
qual apresentam assuntos sensíveis 
e o acompanhamento das principais 
transações aprovadas, não só 
pelo Citi como também por outras 
instituições financeiras. | GRI FS1, FS4 |

As equipes de 
risco realizam 
treinamentos 
sobre potenciais 
impactos 
socioambientais
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Citi Center

Ainda como parte do processo 
de obtenção da certificação 
LEED para o Citi Center, um 
dos andares do edifício passou 
por um projeto piloto com a 
substituição da atual iluminação 
por LED, proporcionando uma 
redução de 20% a 30% do 
consumo de energia. A previsão 
é que a iluminação de cerca 
de 15 andares – de um total 
de 18 – seja trocada por LED 
até o fim de 2016.  | GRI EN6 |

Ao longo de 2015, houve ainda 
campanhas de educação 
ambiental voltada aos 
funcionários alocados no 
prédio. Água, gases de efeito 
estufa, resíduos e energia 
foram os temas abordados. 
Houve também uma pesquisa 
com a participação de 1.370 
funcionários, cujo resultado 
mostrou que cerca de 
60,5% dos profissionais 
que atuam no prédio usam o 
transporte coletivo para se 
locomover até o trabalho. 

Agência Nova 
Faria Lima
Inaugurada no fim de 2014, 
a agência inteligente do Citi 
na avenida Nova Faria Lima, 
em São Paulo (SP), conhecida 
como flagship Nova Faria Lima, 
obteve a certificação LEED. 
A agência foi classificada no 
nível Gold da categoria LEED 
para Interiores Comerciais 
do sistema internacional de 
certificação para empreendi-
mentos sustentáveis, desen-
volvido pelo USGBC (United 
States Green Building Council).

Para obter a certificação, a 
flagship Nova Faria Lima passou 
por uma avaliação de sete 
dimensões estabelecidas pelo 
USGBC: Espaço Sustentável; 

Eficiência do Uso da Água; 
Energia e Atmosfera; Materiais e 
Recursos; Qualidade Ambiental 
Interna; Inovação e Processos; e 
Créditos de Prioridade Regional.

No quesito Espaço Sustentável, 
por exemplo, destaca-se a 
escolha de vegetação baseada 
no conceito de restauração do 
habitat natural, com seleção de 
espécies nativas ou adaptadas 
ao clima de São Paulo, que não 
requerem irrigação permanente 
e, portanto, colaboram com 
a redução do consumo de 
água. Outro destaque é o uso 
de louças e metais eficientes, 
garantindo uma economia 
geral de 30% de água potável 
no empreendimento.

O Citi também  adquiriu o 1º 
Certificado de Energia Renovável 
brasileiro de uma hidrelétrica 
local, que totaliza 244 KWh e 
equivale ao consumo energético 
da agência por dois anos. A 
fim de otimizar o desempenho 

60,5% 
dos profissionais 
que atuam no 
Citi Center usam 
o transporte 
coletivo para 
se locomover 
até o trabalho.

A flagship Nova Faria Lima obteve a certificação LEED, classificada como nível Gold 

energético da agência, foram utiliza-
dos ainda controles dimerizáveis para 
as luminárias e luminárias eficientes, 
que garantem uma redução de 24,5% 
na Densidade da Potência Luminosa 
(Light Power Density). Além disso, 
também foram empregados materiais 
de AVAC (Advanced Building Core 
Performance Guide) e 99,21% da 
potência total instalada relacionada 
aos equipamentos e eletrodomésticos 
conta com o Selo Energy Star.

Referente à categoria Materiais e 
Recursos, foram tomadas medidas 
como a adequação do ambiente 
para garantir o armazenamento 
e a coleta de resíduos recicláveis; 
o gerenciamento apropriado dos 
resíduos da construção da flagship 
Nova Faria Lima, garantindo que 
95% do material fosse desviado de 
aterros sanitários; e o uso de 20% 
de materiais produzidos regional-
mente, dentro de um raio de 804 
quilômetros (sendo 14% também 
extraídos regionalmente) e 63% 
de madeira certificada com o selo 
FSC (Forest Stewardship Council).
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Energia

No ano, o consumo de energia 
do Citi Brasil totalizou 80.011,08 
gigajoules, compreendendo o 
consumo de combustíveis da 
frota própria e de geradores 
(3.950,14 GJ), de energia elétrica 
fornecida por concessionárias 
públicas (43.740,17GJ) ou adqui-
rida no mercado livre (32.320,77 
GJ) para abastecimento das 
agências. O consumo indireto 
de energia foi de 7.514.806,03 
GJ, referente a querosene de 
aviação em viagens de negócio 
(7.459.722,57 GJ) e transporte e 
distribuição realizados por forne-
cedores, incluindo a disposição 
de resíduos gerados na operação 
(55.083,47 GJ). | GRI G4-EN4 | 

Água

Foram captados 10.577 m3 de 
água do sistema próprio de 
coleta e tratamento de água do 
lençol freático e chuvas na sede 
administrativa, em São Paulo. 
O volume correspondeu a
22,19% do total consumido 
pelo Banco no ano. | GRI G4-EN10 | 

Resíduos

Em 2015, foram coletadas 
1.454,86 toneladas de resíduos. 
Do volume total, 1.442 toneladas 
corresponderam materiais não 
perigosos e reciclados, recupera-
dos ou enviados para composta-
gem, e 12,5 toneladas a resíduos 
perigosos (lâmpadas encaminha-
das para incineração). | GRI G4-EN23 |

Operações

O Citi anunciou em 2015 
novas metas globais 
de gestão ambiental, 
incluindo redução de gases 
efeito estufa em 35% até 
2020 e 80% até 2050. 

Também foram 
estabelecidas metas 
de redução de 30% de 
energia e água, diminuição  
de 60% de resíduos 
gerados e alcançar 33% 
da carteira de imóveis 
com a certificação 
Leed até 2020.

ECOEFICIÊNCIA | GRI G4-DMA |

10.577 m3 
de água foram 
captados do 
sistema próprio de 
coleta e tratamento 
de água do lençol 
freático e chuvas na 
sede administrativa.

A meta global  
é reduzir 35% 

a emissão de  
gases de efeito 

estufa até 2020 
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Com a implantação da 
Política de Responsabilidade 
Socioambiental (PRSA) 
pelo Citi Brasil em 2015, as 
licitações para a contratação 
de fornecedores passaram 
a incluir o Questionário de 
Responsabilidade Corporativa 
(CRQ), que inclui questões 
relacionadas à Sustentabilidade, 
Diversidade e Cidadania. O 
resultado da avaliação do 
questionário é somado às notas 
técnicas e comerciais, contri-
buindo na definição dos forne-
cedores a serem contratados 
pela Organização. Também de 
acordo com a pontuação obtida 
no CRQ, é possível que planos de 
ação sejam traçados visando à 
qualificação do fornecedor e ao 
fortalecimento da cadeia.

Todo relacionamento com forne-
cedores no Citi Brasil é orientado 
pela Declaração de Princípios 
a Fornecedores e pela Política 
de Seleção e Gerenciamento de 
Fornecedores, ambos globais e 
disponíveis no portal eSourcing. 
A Organização estimula os 
fornecedores a cumprirem com 
todos os regulamentos, leis e 
normas aplicáveis e apoia a 
adoção de boas práticas que 
incluam os seguintes princípios e 
elementos fundamentais: práti-
cas empresariais éticas, direitos 
humanos no trabalho, sustenta-
bilidade ambiental e combate a 
todas as formas de corrupção.

Os fornecedores contratados se 
comprometem a proporcionar 
ambiente de trabalho seguro, 
saudável e adequado às tarefas 
desempenhadas por seus 
funcionários. Os contratos 
incluem cláusulas específicas 
de práticas trabalhistas, 
como pagamento de salários 
e recolhimento de encargos 
sociais (INSS e FGTS) dentro dos 
prazos previstos, e de direitos 
humanos, proibindo o uso de 
mão de obra infantil ou trabalho 
forçado ou análogo ao escravo.

É realizada uma seleção prévia 
(screening), buscando assegurar 
que as empresas são financei-
ramente saudáveis e não estão 
sancionadas tanto pelo governo 
brasileiro quanto norte-ame-
ricano. As áreas de negócio 
responsáveis pelos contratos de 
fornecimento têm como atribui-
ção realizar auditorias anuais, 
com visitas ao fornecedor para 
observar instalações, a maneira 
como a empresa funciona e se as 
condições de trabalho atendem 
aos requisitos do contrato.

Em 2015, o Citi destinou 
R$ 1,2 bilhão à compra de 
produtos e serviços e contou 
com 1.640 fornecedores 
contratados em sua cadeia, 
que é composta por diversos 
tipos de empresas responsáveis 
por fornecer distribuição e 
logística, atendimento a clientes, 
cobrança, confecção de cartões 
de crédito e cheques, serviços de  
telefonia (dados e voz), desenvol-
vimento de sistemas, software, 
hardware, materiais de escritó-
rio, segurança, manutenção de 
ATMs, etc. Em alguns casos, os 
fornecedores trabalham dentro 
do próprio Banco. | GRI G4-12 |

GESTÃO DE FORNECEDORES | GRI G4-DMA |

R$ 1,2 bilhão 
foram destinados 
em 2015 para a 
compra de produtos 
e serviços, além 
da contratação de 
1.640 fornecedores 
em sua cadeia.

Todos os fornecedores 
respondem ao Questionário 
de Responsabilidade 
Corporativa como parte 
do processo de licitação



Talentos

O Citi oferece 
oportunidades globais 
para desenvolvimento da 
carreira dos funcionários, 
que são protagonistas 
da sua trajetória 
na Organização
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Identificando os talentos como um dos pilares para o  
crescimento sustentável, o Citi enfatiza processos para 
atrair e desenvolver os melhores profissionais, em um 
modelo de gestão de pessoas que valoriza a diversidade

Atração e retenção dos 
melhores profissionais, opor-
tunidades globais de carreira 
e valorização da qualidade de 
vida e da diversidade estão na 
essência da gestão de pessoas 
do Citi. Há inúmeras oportuni-
dades de desenvolvimento de 
carreira e os funcionários são 
protagonistas do caminho que 
desejam seguir. Tais esforços 
podem ser traduzidos pelos 
resultados bem-sucedidos da 
pesquisa de clima VOE 2015 
(Voice of Employee – Voz 
do Funcionário), que teve a 
participação recorde de 94% 
dos funcionários do Citi Brasil e 
a melhora em todos os índices.  

A satisfação geral dos funcio-
nários foi de 85%, nove pontos 
percentuais acima do resultado 
de 2014. O engajamento das 
pessoas com a Organização 
passou de 72% para 79%; já o 
indicador que avalia a efetivida-
de da gestão do Banco atingiu 
80%, cinco pontos percentuais 

mais em relação a 2014. Os 
indicadores de diversidade 
e cultura e ética subiram de 
76% para 81% e de 86% para 
88%, respectivamente. A partir 
dos resultados, gestores e 
equipes têm a oportunidade de 
começar a trabalhar nos planos 
de ação para melhorias.

Guardiões do Clima
Grande parte dos resultados 
positivos da VOE tem relação 
com a atuação dos Guardiões 
do Clima, 23 funcionários se-
niores que colaboram para que 
os colegas reflitam sobre clima 
organizacional em encontros 
periódicos. O objetivo é realizar 
medidas para melhoria do clima 
de acordo com as necessidades 
apontadas por cada área.

Os guardiões passam por 
treinamento de dois dias sobre 
como desempenhar seu papel e 
participam de reuniões para a 
troca de melhores práticas. 

Excelência em gestão
Todo o empenho em gestão de 
pessoas não se refletiu apenas 
dentro do Banco com a melhoria 
dos indicadores da pesquisa 
VOE. Ao longo de 2015, diversos 
reconhecimentos evidenciaram 
os resultados das boas práticas 
realizadas na empresa.  

O Citi conquistou o título de Melhor 
Banco para Trabalhar no Brasil 
na pesquisa do Guia 2015 Você 
S/A. A Organização foi apontada 
ainda como a melhor empresa na 
categoria Remuneração, em razão 
das políticas consolidadas nessa 
área. A publicação também des-
tacou os benefícios diferenciados, 
as oportunidades de carreira, as 
ferramentas de desenvolvimento 
e as ações de qualidade de vida do 
Citi. O Guia Você S/A reconhece 
as empresas mais bem avaliadas 
pelos funcionários em 18 setores 
da economia, e aplica metodologia 
desenvolvida pela Fundação 
Instituto de Administração  
(FIA/USP). | GRI G4-DMA |

85% 
Foi índice de 
satisfação geral 
dos funcionários 
na pesquisa 
interna de clima.
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A Organização figurou também 
na lista das 135 Melhores 
Empresas para Trabalhar, de 
acordo com pesquisa conduzida 
pelo Instituto Great Place to 
Work em parceria com a revista 
Época. A pesquisa, que chegou 
à 19ª edição no Brasil com 
participação de 1.500 empresas, 
avalia o índice de confiança dos 
funcionários com o ambiente 
de trabalho, além das melhores 
práticas de gestão de pessoas.

No quesito diversidade, o Citi 
obteve o primeiro lugar no 
Prêmio Melhores Empresas 
para Pessoas com Deficiência, 
iniciativa da Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo, 
em parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). O prêmio 
foi criado para valorizar e 
reconhecer publicamente as 
empresas que tenham pessoas 
com deficiência em seu quadro 
de colaboradores, com o intuito 
de estimular as organizações 
a aprimorarem seus planos de 
inclusão profissional, com foco 
na construção e manutenção 
de um ambiente corporativo 
participativo, produtivo  
e igualitário.

O Banco também ficou em 
primeiro lugar no Prêmio 
Eco Brasil 2015, da Câmara 
Americana de Comércio 
(Amcham-Brasil), na modalidade 
Práticas de Sustentabilidade – 
Processos (grandes empresas), 
com o Projeto Somar, que gera 
oportunidades de trabalho 
para pessoas com deficiência 
intelectual, em agências em 
contato direto com o cliente. 
Criado pela Amcham-Brasil 
em 1982, o Prêmio Eco é a 
primeira iniciativa brasileira em 
reconhecer a sustentabilidade 
empresarial.

DESENVOLVIMENTO  | GRI G4-DMA, G4-LA10 |

Em 2015, foram investidos R$ 10 
milhões em educação corpora-
tiva. Os treinamentos somaram 
169.197 horas, com a média de 
28,5 horas por funcionário, 
incluindo cursos presenciais e 
a distância de temas técnicos e 
comportamentais. Para comple-
mentar os programas internos de 
capacitação, 879 pessoas foram 
contempladas com patrocínio 
educacional (pós-graduação, 
graduação e idiomas).

O desenvolvimento da liderança 
foi o tema central da área de 
Recursos Humanos do Citi Brasil 
em 2015. Além disso, o Citi reali-
zou uma campanha global sobre 
Cultura Ética, em que gestores 
foram encorajados a contar 
momentos de sua trajetória no 
Banco em que passaram por 
dilemas éticos e quais foram as 
lições aprendidas a partir dessa 
experiência. Como parte dessa 
campanha, 400 líderes do Brasil 
participaram de treinamento 
de como disseminar a cultura 
de ética nas decisões tomadas 
no dia a dia ministrado por 
membros do Comitê Executivo e 
pelo presidente do Citi Brasil.

Top Talent
Lançado em 2015, o Top Talent 
contou com a participação de 
cerca de 90 gestores e foi criado 
para amparar o desenvolvimento 
de competências necessárias 
para garantir a sucessão e a 
perenidade dos negócios, bem 
como a retenção dos talentos. 
Como parte da iniciativa, foram 
realizados treinamentos como o 
CEO Challenge, um jogo de ne-
gócios que simula o dia a dia de 
um presidente e suas tomadas 
de decisões de acordo com a 
estratégia definida, pelo grupo, 
para o Banco. Outro instrumento 
adotado foi o livro Survival of the 
Savvy, que trata das habilidades 
políticas necessárias para 

navegar no ambiente corpora-
tivo e ainda trabalha técnicas 
de apresentação executiva. De 
forma a ampliar o networking, 
também foram feitos cafés da 
manhã com os executivos. Cada 
talento participou ainda de uma 
conversa de carreira com a área 
de Talent para direcionar ações 
específicas de desenvolvimento 
(coaching, rotação em outro 
país, mentoring, novas ativida-
des, promoções, etc.).  

Leaders for Future
Com duração de um ano, o 
Leaders for Future teve a 
participação de 58 funcionários 
de nível gerencial, que foram 
divididos em quatro grupos de 
projetos para criar propostas e 
soluções inovadoras: Share your 
Citi (Gestão do Conhecimento no 
Corporate and Investment Bank), 
My Citi (app para funcionários do 
Citi se comunicarem de forma 
mais rápida e prática), Cards 
Mobile (app para solicitação de 
cartão de crédito via celular) 
e Novo Modelo de Trabalho 
para análise de crédito no Citi 
Commercial Bank. Para alavancar 
os conhecimentos de inovação, os 
participantes também realizaram 
treinamentos de Business Models 
Canvas e metodologia SCRUM. 
Contaram ainda com cinco 
sessões de coaching em grupo 
para fortalecer competências de 
liderança do Citi.  

Programa MEI
A partir dos dados obtidos pelo 
MEI (Manager Effectiveness Index 
– Índice de Efetividade de Gestão) 
da Pesquisa VOE, que avalia a 
satisfação dos funcionários em 
relação a determinadas habili-
dades dos gestores, foi possível 
selecionar profissionais com 
necessidades de desenvolvimento 
para participar de atividades 
como treinamento, coaching e 
acompanhamento com a área de 

879 
pessoas foram 
contempladas 
com patrocínio 
educacional 
(pós-graduação, 
graduação e 
idiomas).

35 
horas de 
treinamento foram 
realizadas pelos 
funcionários de 
nível gerencial 
do Citi Brasil em 
2015, ante 27 no 
ano anterior.
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QUALIDADE DE VIDA | GRI G4-DMA |

Recursos Humanos. Em 2015, cerca 
de 84 pessoas passaram pelo pro-
grama. Como resultado, 74% dos 
participantes obtiveram melhora 
no índice individual em relação ao 
ano anterior. O índice geral no país  
subiu de 70% em 2014 para 80% 
em 2015. Em 2016, segundo ano do 
programa, as ações de desenvolvi-
mento serão mapeadas de acordo 
com a necessidade de cada gestor, 
em um trabalho individualizado  
e aprofundado.

Onboarding de 
Gestor de Gestor
Os padrões de liderança do Citi 
são os mesmos em qualquer 
lugar do mundo. O programa 
Onboarding de Gestor de Gestor 
foi criado em 2015, direcionado 
aos profissionais que alcançaram 
cargos de liderança no Banco ou 
para os que vieram do mercado e 
são gestores de outros gestores. 
Trata-se de um manual com 
informações sobre as atribuições 
do cargo, áreas, produtos e 
serviços do Banco. Essa iniciativa 
complementa o Onboarding de 
Gestores (New Leaders at Citi), um 
programa formal de desenvolvi-
mento para gestores promovidos 
e recém-admitidos, que foi criado 
em agosto de 2014. Realizado 
durante três dias, aborda 
processos, políticas, papéis, 
responsabilidades e situações 
que vão enfrentar no dia a dia. 

Minha Carreira
O Citi mantém o Programa Minha 
Carreira, que inclui eventos e a 
divulgação das posições para 
recrutamento interno por meio 
do sistema Career Mobility – para 
apoiar o desenvolvimento 
profissional e estimular o 
protagonismo do funcionário 
em relação à sua carreira. Em 
2015, o percentual de posições 
preenchidas com profissionais 
de dentro da Organização foi de 
42%, ante 39% no ano anterior.

Criar condições para que o fun-
cionário possa manter o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional é 
o principal objetivo das iniciativas 
de Qualidade de Vida do Citi, que 
incluem home office, atuação de 
massagistas e nutricionistas, um 
programa dedicado a funcionárias 
gestantes ou que acabaram de 
retornar da licença-maternidade, 
entre outras. 

Em 2015, foi implantado no Brasil 
o Live Well at Citi, que passou a 
reunir todas as iniciativas relacio-
nadas à saúde física, intelectual, 
profissional, emocional, social, 
financeira e espiritual, com o 
objetivo de reforçar a cultura de 
saúde promovida pelo Banco. 

Uma novidade que faz parte do 
Live Well at Citi é o serviço Be 
Well, um programa de assistência 
ao empregado que oferece apoio 
confidencial em situações diárias 

ou em casos mais delicados por 
meio de atendimento especiali-
zado. O serviço inclui assistência 
psicológica, jurídica, financeira 
e social e pode ser acessado 
gratuitamente de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h, além 
de estar disponível 24 horas 
por dia e sete dias por semana 
para emergências. Em 2015, o 
canal recebeu a média de cinco 
ligações diárias.

O Live Well at Citi promoveu ainda 
o evento Citi Fitness Challenge, 
uma caminhada no Parque 
do Ibirapuera com a presença 
de 80 participantes, oficinas 
de meditação após o horário 
do trabalho, ministradas pela 
Fundação Lama Gangchen para a 
Cultura da Paz, palestras para a 
prevenção dos cânceres de mama 
e próstata, além da ação de fim de 
ano que recepciona os filhos dos 
funcionários na sede do Banco. 

O projeto 
Maternity 
oferece 
suporte à 
família em 
todas as 
fases da 
maternidade
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DIVERSIDADE E INCLUSÃO | GRI G4-DMA |

A diversidade é considerada es-
tratégica pelo Citi, que valoriza 
a presença de características 
diversas e procura proporcionar 
um ambiente inclusivo, com 
igualdade de oportunidades. Os 
projetos dessa área estão dividi-
dos entre as seguintes linhas de 
inclusão: étnica, social, mulhe-
res, pessoas acima de 50 anos, 
LGBT e pessoas com deficiência.

Pessoas com deficiência – 
Entre os destaques na área 
de Inclusão de Pessoas com 
Deficiência está o projeto 
Somar, que tem como objetivo 
criar oportunidades de trabalho 
para pessoas com deficiência 
intelectual, em agências do Citi 
em contato direto com o cliente. 
No final do ano, eram  
49 participantes. 

Em 2015, a iniciativa foi 
expandida para a contratação 
de jovens aprendizes com 
deficiência intelectual e o 
projeto Somar TEC, possibilitan-
do a contratação de três desses 
profissionais para atuar na área 
de Tecnologia do Citi.  

Mulheres –  Seguindo iniciativa 
Global, o Citi Brasil mantém 
desde 2006 o Conselho das 
Mulheres (Citi Women Brazil), 
formado por executivas que 
articulam ações para a promoção 
de networking e palestras que im-
pulsionem a carreira dos talentos 
femininos na Organização. 

O Citi mantém ações para o 
desenvolvimento das mulheres 
em vários níveis da Organização, 
além de apoiar todo o processo 
de maternidade, por meio do 
projeto Maternity, que oferece 
suporte à família em todas as 
fases da maternidade, incluindo 
orientação psicológica, apoio 
na organização das atividades 

da área e acompanhamento 
no retorno ao trabalho, 
entre outras ações. 

O Conecteen, por sua vez, reúne 
filhos de funcionários no Banco 
para discutir temas relacionados 
ao conceito de igualdade de 
oportunidades para ambos os 
gêneros e liderança. A iniciativa 
abordou em 2015 a temática 
apoiada pela ONU Mulheres, 
HeforShe, que tem como 
objetivo engajar os homens 
na promoção da igualdade de 
gênero, e pela primeira vez, 
trouxe jovens do sexo masculino 
para participar de três horas de 
atividades. Estiveram presentes 
no Conecteen 41 filhos e mais 
seus respectivos responsáveis, 
totalizando 82 participantes,  
dos quais 55% eram mulheres. 

Etnia – Desde 2006, o Citi é 
parceiro da Faculdade Zumbi dos 
Palmares por meio da contrata-
ção de alunos da instituição como 
estagiários em diversas áreas da 
organização, reforçando a inclu-
são étnica e social no mercado 
de trabalho. O número de negros 
na Organização vem crescendo 
ano a ano. Eram 11% em 2012 
e chegaram a 13,5% em 2015. 
Esse indicador é coletado por 
meio da autodeclaração, ou seja, 
cada pessoa se autoclassifica de 
acordo com os padrões estabele-
cidos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Inclusão Social – Além das 
iniciativas destacadas, o Citi 
mantém programas para 
contratação de jovens-aprendi-
zes (eram 113 no final de 2015) 
e o Citi Master, destinado a de 
profissionais com mais de 50 
anos de idade (em 2015, funcio-
nários acima dessa faixa etária 
representavam 10% do total do 
Banco, ante 6,9% em 2014).  

Mais Unidos

Criado em outubro de 2006, 
o Grupo Mais Unidos é uma 
parceria entre a Missão 
Diplomática por meio da 
Agência de Desenvolvimento 
Internacional Americana 
(USAID) e empresas 
americanas estabelecidas 
em território brasileiro.

O grupo, que conta com a 
participação do Citi Brasil, 
tem como objetivo melhorar a 
educação e promover o cres-
cimento sustentável do País. 
Apoia, por meio de ações 
de responsabilidade social, 
a melhoria da qualificação 
profissional, fortalecendo o 
ensino de inglês como um 
diferencial competitivo. 

Dez mil estudantes brasilei-
ros foram beneficiados nos 
últimos dois anos por meio 
de laboratórios instalados 
para o desenvolvimento 
da proficiência em inglês 
em Universidades públicas 
(UFSCAR, UFPEL, UFPE, 
UFRJ e UnB) com o 
patrocínio do Mais Unidos. 

1 milhão
de estudantes 
capacitados no 
idioma inglês nos 
próximos dez 
anos é o objetivo 
do Mais Unidos.

O Banco 
proporciona 
ambiente 
inclusivo e 
igualdade de 
oportunidades
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Voluntariado

O voluntariado é uma prática 
apoiada pelo Citi em todo o 
mundo. Realizado em todos 
os países onde a Organização 
está presente, o Dia Global 
na Comunidade representa o 
comprometimento do Citi com a 
comunidade, com base na crença 
de que o trabalho voluntário 
colabora para a construção de 
uma sociedade melhor e, ao 
mesmo tempo, contribui para o 
crescimento pessoal e cidadania.

Em 2015, 81 mil funcionários, 
familiares e amigos em cerca de 
500 cidades disponibilizaram 
seu trabalho de benemerência 
em mais de 900 mil horas como 
parte do Dia Global Comunidade. 
O evento, que aconteceu no dia 
13 de junho, contou no Brasil com 
a participação de 1.621 voluntá-
rios. As ações foram realizadas 
em dez capitais brasileiras e 
incluíram reforma e manutenção 
de escolas e espaços públicos, 
doações de livros e atividades 
recreativas. 

Na capital paulista, foram 
realizadas atividades em prol 
da Escola Estadual Professora 
Marina Cintra, que atende 1.370 
crianças e está localizada na 
região central. Já a atividade no 
Rio de Janeiro se concentrou 
na reforma das instalações da 
Escola Municipal Roma, em 
Copacabana.

81 mil 
funcionários, 
familiares e 
amigos em cerca 
de 500 cidades 
participaram 
do Dia Global 
na Comunidade 
no mundo.

Associação CitiEsperança – 
Criada em 1997 por iniciativa de 
um grupo de funcionários para 
colaborar com comunidades 
do entorno das áreas de 
atuação do Banco, a Associação 
CitiEsperança é uma entidade 
independente, administrada por 
seus associados — funcionários 
do Citi. No final de 2015, a 
Associação contava com 923 
mantenedores. A cada R$ 1,00 
doado pelos funcionários, o Citi 
contribui com R$ 1,00. Em 2015, 
foram arrecadados R$ 445 mil, 
que beneficiaram 48 entidades 
e 5.416 pessoas em campanhas 
de Páscoa, Inverno, Dia das 
Crianças, Natal e doações 
para projetos de entidades 
assistenciais.

Dia Global na Comunidade 
contou com 1,6 mil voluntários 
no Brasil em 2015



Total de colaboradores | GRI G4-10 | 

Por contrato de trabalho      2014               2015

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Colaboradores próprios 3.030 2.966 7.351 2.939 2.989 7.270

Por prazo indeterminado ou permanente 2.869 2.816 5.685 2.791 2.828 5.619

 Tempo integral 2.650 2.451 5.101 2.589 2.488 5.077

 Meio período 219 365 584 202 340 542

Por prazo determinado ou temporário 15 10 25 9 11 20

Terceiros 1 ND  ND 1.355 ND ND 1.342

Estagiários 100 72 172 93 88 181

Aprendizes 46 68 114 46 62 108

Por região 2014                2015

Empregados Terceiros Outros Empregados Terceiros Outros

 Centro-Oeste 83 5 1 73 2 4

 Nordeste 212 6 5 209 11 4

 Norte 0 0 0 0 0 0

 Sudeste 5.236 1.330 272 5.185 1.311 275

 Sul 179 14 8 172 18 6

 Total 5.710 1.355 286 5.639 1.342 289

1 A base de cadastro de prestadores de serviço não fornece informação de gênero. 

Rotatividade | GRI G4-LA1 |

     2014               2015

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

 Número de desligados 549 506  1.055 372 291 663

 Número de contratados 396 406  802 288 304 592

 Taxa de rotatividade (%) 15,95% 15,85% 15,90% 11,61% 10,50% 11,06%

 Por faixa etária Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

 Até 30 anos 693 799  1.492 603 702 1.305

 Número de desligados 145 155  300 83 71 154

 Número de contratados 189 206  395 124 123 247

 Taxa de rotatividade (%) 22,90% 21,14% 21,97% 16,0% 12,9% 14,3%

 De 30 a 50 anos 1.936 1.887  3.823 1.938 1.974 3.912

 Número de desligados 362 334  696 244 199 443

 Número de contratados 202 196  398 159 171 330

 Taxa de rotatividade (%) 14,19% 14,00% 14,10% 10,4% 9,6% 10,0%

 Mais de 50 anos 255 140  395 259 163 422

 Número de desligados 42 17  59 45 21 66

 Número de contratados 5 4  9 5 10 15

 Taxa de rotatividade (%) 9,55% 8,05% 9,03% 9,7% 10,2% 9,9%

 Por região Homens Mulheres  Total Homens Mulheres Total

 Centro-Oeste 37 46  83 34 39 73

 Número de desligados 13 17  30 6 9 15

 Número de contratados 6 8  14 4 3 7

 Taxa de rotatividade (%) 23,17% 24,75% 24,04% 14,1% 14,1% 14,1%

 Nordeste 75 137  212 72 137 209

 Número de desligados 18 37  55 10 14 24

 Número de contratados 8 11  19 8 14 22

 Taxa de rotatividade (%) 16,25% 16,05% 16,12% 12,2% 10,2% 10,9%

Indicadores complementares
Ta

le
n
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s
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     2014               2015

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

 Norte 0 0 0 0 0 0

 Número de desligados 0 0 0 0 0 0

 Número de contratados 0 0 0 0 0 0

 Taxa de rotatividade (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%

 Sudeste 2.706 2.530  5.236 2.636 2.549 5.185

 Número de desligados 486 429  915 344 260 604

 Número de contratados 366 370  736 268 276 544

 Taxa de rotatividade (%) 31,45% 31,55% 31,50% 11,5% 10,6% 11,0%

 Sul 66 113  179 58 114 172

 Número de desligados 32 23  55 12 8 20

 Número de contratados 16 17  33 8 11 19

 Taxa de rotatividade (%) 33,33% 17,32% 23,47% 16,1% 8,4% 11,1%

Indicadores de diversidade | GRI G4-LA12 |

2014 2015

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Empregados

Por categoria funcional 2.884 50,5% 2.826 49,5% 5.710 100,0% 2.800 49,7% 2.839 50,3% 5.639 100,0%

Diretores 38 0,7% 5 0,1% 43 0,8% 84 1,49% 10 0,18% 94 1,67%

Gerentes 870 15,2% 444 7,8% 1.314 23,0% 816 14,47% 461 8,18% 1.277 22,65%

Administrativos 1.562 27,4% 1.702 29,8% 3.264 57,2% 1.529 27,11% 1.791 31,76% 3.320 58,88%

Produção 399 7,0% 665 11,6% 1.064 18,6% 362 6,42% 566 10,04% 928 16,46%

Trainees 15 0,3% 10 0,2% 25 0,4% 9 0,16% 11 0,20% 20 0,35%

Por faixa etária 

Até 30 anos 693 12,1%  799 14,0% 1.492 26,1% 603 10,7% 702 12,4% 1.305 23,1%

De 30 a 50 anos 1.936 33,9% 1.887 33,0%  3.823 67,0% 1.938 34,4% 1.974 35,0% 3.912 69,4%

Mais de 50 anos 255 4,5% 140 2,5% 395 6,9% 259 4,6% 163 2,9% 422 7,5%

Por raça  

Brancos 2.444 42,8% 2.370 41,5%  4.814 84,3% 2.338 41,5% 2.360 41,9% 4.698 83,3%

Negros (pretos e pardos) 318 5,6%  358 6,3%  676 11,8% 338 6,0% 377 6,7% 715 12,7%

Amarelos 100 1,8% 87 1,5% 187 3,3% 103 1,8% 89 1,6% 192 3,4%

Indígenas 2 0,0% 2 0,0% 4 0,1% 2 0,0% 2 0,0% 4 0,1%

Não informada 20 0,4%  9 0,2% 29 0,5% 19 0,3% 11 0,2% 30 0,5%

Por grupos minoritários 

Pessoas com deficiência 116 2,0% 117 2,0% 233 4,1% 136 2,4% 128 2,3% 264 4,7%

Estrangeiros 64 1,1% 19 0,3% 83 1,5% 56 1,0% 20 0,4% 76 1,3%

Diretores

Até 30 anos 0 0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

De 30 a 50 anos 23 53,5% 5 11,6% 28 65,1% 64 68,1% 10 10,6% 74 78,7%

Mais de 50 anos 15 34,9% 0 0,0% 15 34,9% 20 21,3% 0 0,00% 20 21,3%

Por raça            

Brancos 37 86,0% 5 11,6% 42 97,7% 83 88,3% 10 10,6% 93 98,9%

Negros (pretos e pardos) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Amarelos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Indígenas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Não informada 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 1 1,1% 0 0,00% 1 1,1%

Por grupos minoritários  

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

Estrangeiros 7 16,3% 0 0,0% 7 16,3% 11 11,7% 2 2,1% 13 13,8%

Rotatividade | GRI G4-LA1 |
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Horas de treinamento | GRI G4-LA9 |

2014 2015

 

Nº de
colaboradores

ativos na função 
em 31/12

Nº de 
participações1

Nº total 
de horas

Horas por 
colaborador 

ativo

Nº de  
colaboradores  

ativos na função 
em 31/12

Nº de 
participações1

Nº total 
de horas

Horas por 
colaborador 

ativo

Diretores 43 234 847 19,69 94 1.160 2.078 22,10

 Homens 38 202 738 19,43 84 1.024 1.685 20,06

 Mulheres 5 32 108 21,69 10 136 393 39,27

 Gerentes 1.314 11.947 35.668 27,14 1.277 18.156 44.452 34,81

 Homens 870 7.677 22.100 25,40 816 11.501 28.582 35,03

 Mulheres 444 4.270 13.567 30,56 461 6.655 15.869 34,42

 Administrativos 3.264 34.957 102.448 31,39 3.320 48.092 87.101 26,24

 Homens 1.562 16.118 43.952 28,14 1.529 21.520 38.798 25,37

 Mulheres 1.702 18.839 58.496 34,37 1.791 26.572 48.304 26,97

 Produção 1.064 10.070 22.768 21,40 928 12.151 23.762 25,61

 Homens 399 3.848 8.292 20,78 362 4.877 10.718 29,61

 Mulheres 665 6.222 14.476 21,77 566 7.274 13.044 23,05

 Estagiários 172 2.009 3.129 18,19 181 2.700 3.500 19,34

 Homens 100 1.168 1.822 18,22 93 1.422 1.907 20,50

 Mulheres 72 841 1.306 18,14 88 1.278 1.593 18,11

 Jovem Aprendiz 114 233 932 8,18 108 1.528 2.486 23,02

 Homens 46 88 352 7,65 46 652 1.090 23,70

 Mulheres 68 145 580 8,53 62 876 1.396 22,51

 Trainees 25 764 6.460 258,39 20 651 5.819 290,97

 Homens 15 450 3.631 242,06 9 295 2.659 295,44

 Mulheres 10 314 2.829 282,89 11 356 3161 287,32

 Total 5.996 60.214 172.251  28,73 5.928 84.438 169.197 28,54

1 Considera que cada funcionário pode ser contado mais de uma vez 

Consumo de energia fora da organização 
| GRI G4-EN4 |

Volume/peso Gigajoules

Transporte e distribuição

Gasolina 736.648,87 23.734,83

Etanol (litros) 973.141,76 20.766,85

Diesel (litros) 296.223 10.522,09

Resíduos gerados nas operações

Diesel (litros) 1.680 59,7

Viagens de negócios

Querosene de aviação (litros) 216.852.400,15 7.459.722,57

Total 218.563.870,80 7.514.806,03

Consumo de energia dentro da organização 
| GRI G4-EN3 | 

Volume/peso Gigajoules

Fontes não renováveis

Gasolina (litros) 26.212 844,55

Diesel (litros) 16.754 595,10

Gás natural (m3) 33.275 1.225,84

Fontes renováveis

Álcool (litros) 57.479 1.284,65

Energia elétrica (hidráulica e 
eólica) – mercado livre (MWh)

8.978 32.320,77

Eletricidade 1 -- --

Concessionária pública 12.150 43.740,17

Total 80.011,08
1 Fontes de energia seguem a matriz elétrica nacional, estimada em 2014 como sendo 75% de fontes renováveis. 

    2014 2015

Por categoria 
funcional

Salário- 
base

 
Remuneração1

Salário- 
base

 
Remuneração1

Diretores 0,686 0,269 0,846 0,513

Gerentes  0,861 0,75 0,920 0,852

Administrativos 0,904 0,847 0,916 0,862

Produção 0,980 0,992 1,001 1,053

    2014 2015

 
Por região 

Salário- 
base

 
Remuneração1 

Salário- 
base

 
Remuneração1

Centro-Oeste 0,872 0,847 0,837 0,950

Nordeste 0,673 0,627 0,726 0,700

Sudeste 0,655 0,534 0,674 0,555

Sul 0,585 0,468 0,585 0,498

1 Salário base + Benefícios + Participação nos Lucros e Resultados + Remuneração Variável.
Obs. O indicador aponta a razão matemática do salário e da remuneração entre mulheres e homens por categoria funcional. As posições de liderança são ocupadas majoritariamente por 
homens. Adicionalmente, as equipes de negócios do Corporate, que recebem maiores remunerações variáveis, também são compostas em sua maioria por homens.
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Remuneração das mulheres em relação aos homens | GRI G4-LA13 |

CITI BRASIL  RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2015   38



Emissões de gases de efeito estufa (tCO
2
e) | GRI G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17 |

2015

Escopo 1 1.238,05

Fontes fixas (geradores de eletricidade) 244,79

Fontes móveis (transporte de materiais, produtos, empregados) 47,31

Emissões fugitivas 945,95

Escopo 2 1.511,97

Compra de eletricidade 1.511,97

Escopo 3 5.415,93

Transporte e distribuição a montante 2.034,37

Transporte de resíduos gerados nas operações 1.028,83

Viagens a negócios 2.352,73

Demonstração do Valor Adicionado | GRI G4-9, G4-EC1 |

Exercícios findos em 31 de dezembro (em R$ mil) 2013 2014 2015

 Receitas 7.485.974 5.103.291 9.791.407

 Receitas de intermediação financeira 7.326.964 4.868.605                           9.395.754

 Receita de prestação de serviços e tarifas bancárias 1.791.565 1.141.517 1.125.414

 Provisão para créditos de liquidação duvidosa -1.010.596 -894.613 -668.546

 Outras receitas/(despesas) operacionais -619.712 -1.998                               -75.984

 Resultados não operacionais -2.247 -10.221 14.769

 Despesas de intermediação financeira -2.699.900 -2.658.756 -5.299.177

     

 Insumos adquiridos de terceiros -1.617.266 -1.000.070  -1.246.970

 Materiais, energia e outros -63.183 -48.330  -55.083

 Serviços de terceiros -768.822 -477.888  -567.516

 Outras despesas 

 Despesas de comunicações -190.942 -65.475  -56.778

 Despesas de processamento de dados -169.559 -170.682  -233.968

 Despesas de propaganda e publicidade -202.436 -78.495 -70.939

 Despesas de serviços do sistema financeiro -120.922 -83.714 -90.283

 Despesas de transporte -6.708 -5.106  -5.488

 Despesas de viagens -17.201 -23.283                               -28.905

 Outras despesas administrativas -77.493 -47.097                                 49.705

      

 Valor adicionado bruto 3.168.808 1.444.465  3.245.260

 Depreciação, amortização e exaustão -124.968 -103.049  -113.613

      

 Valor adicionado líquido produzido pela entidade 3.043.840 1.341.415                        3.131.647

     

 Valor adicionado recebido em transferência 29.773 31.718  21.541

 Resultado de participação em controladas e coligadas 29.773 31.718

      

Valor adicionado total a distribuir 3.073.613 1.373.133 3.153.188

      

 Distribuição do valor adicionado 

 Pessoal e encargos -1.531.886 -1.400.680  -1.439.376

 Impostos, taxas e contribuições -757.26  216.892 -755.376

 Juros e aluguéis -70.644 -64.665  -64.212

 Lucros retidos do exercício -713.823 -124.680                              -894.224

Distribuição do valor adicionado -3.073.613 -1.373.133 -3.153.188
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Sumário de conteúdo G4 da GRI
Opção “de acordo” essencial | GRI G4-32 |

Conteúdos-
padrão gerais 

 Página /Comentário
Verificação 

externa

 Estratégia e análise

G4-1  2 Não

G4-2  15 Não

 Perfil Organizacional

G4-3 7 Não

G4-4 7 Não

G4-5 7 Não

G4-6 7 Não

G4-7 7 Não

G4-8 7 Não

G4-9 7,39 Não

G4-10 36 Não

G4-11 100% Não

G4-12 29 Não

G4-13 Não ocorreram mudanças significativas Não

G4-14 Há monitoramento e controle de atividades, incluindo a gestão de riscos no desenvolvimento, no 
lançamento e na comercialização de produtos, a fim de evitar danos socioambientais, e a melhoria 
das instalações, com o acompanhamento de metas para a redução do consumo de energia e 
água e a elaboração de inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Não

G4-15 13 Não

G4-16 6 Não

Aspectos Materiais Identificados e Limites 

G4-17 4 Não

G4-18 5 Não

G4-19 4,5 Não

G4-20 4 Não

G4-21 4 Não

G4-22 Não houve reformulação de informações publicadas anteriormente. Não

G4-23 Não ocorreram mudanças de escopo ou limite. Não

Engajamento de Stakeholders 

G4-24 6  Não

G4-25 6 Não

G4-26 6 Não

G4-27 4,6 Não
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padrão gerais 
 Página /Comentário

Verificação 
externa

Perfil do Relatório 

G4-28 4 Não

G4-29 Maio 2015 Não

G4-30 Anual Não

G4-31 48 Não

G4-32 40 Não

G4-33 Exceto os indicadores financeiros, incluindo a Demonstração do Valor Adicionado – que são auditadas pela 
KPMG Auditores  Independentes – , os demais dados do relatório não passaram por verificação externa.

Não

Governança

G4-34 14 Não

G4-35 14 - É permitida a delegação formal de atividades considerando a adequada senioridade daquele que recebe 
a autoridade. Mas não há transferência da responsabilidade final – especialmente no que diz respeito àquelas 
regidas por regulamentações específicas, como do Banco Central ou da CVM, que requerem a designação de um 
diretor estatutário. As delegações devem respeitar o mandato e a alçada dos comitês. Apesar de inserido em 
ambiente fortemente regulado, o Citi muitas vezes é regido por boas práticas registradas em políticas globais.

Não

G4-36 14 Não

G4-37 Por meio de entrevistas com as áreas de relacionamento com clientes, funcionários, fornecedores e comunidades e a 
análise de dados e pesquisas conduzidos por essas áreas, a área de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade consolida 
a visão destes stakeholders em relação aos tópicos econômicos, ambientais e sociais. Essa visão é compartilhada por 
meio de apresentação do Relatório de Sustentabilidade ao Comitê de Sustentabilidade e ao Comitê Executivo.

Não

G4-38 14 Não

G4-39 14 Não

G4-40 A competência técnica e o alinhamento à cultura organizacional são determinantes para a seleção dos executivos. Todo 
diretor estatutário de instituição financeira no Brasil passa por aprovação do Banco Central antes de tomar posse.

Não

G4-41 15 Não

G4-42 10 Não

G4-43 Para aprimorar a abordagem de temas econômicos, sociais e ambientais, o planejamento e os resultados dessas 
iniciativas são compartilhados sempre que necessário pela área de Assuntos Corporativos e de Sustentabilidade 
com o Comitê Executivo, que tem a decisão final em ações com impacto direto sobre o negócio.

Não

G4-45 15 Não

G4-46 15 Não

G4-47 15 Não

G4-48 4 Não

G4-51 A prática Pay for Peformance permeia os diferentes processos de remuneração. O Citi possui 
política em que parte do total de remuneração variável é convertida em ações, além do Programa 
Próprio de Participação nos Resultados (PPR) e de um bônus discricionário. 

Não

G4-52 Por se tratar de um conglomerado financeiro, a remuneração dos  diretores estatutários segue a regra fixada 
pelo Banco Central, assim como a política de remuneração aprovada pela diretoria da instituição financeira.

Não

G4-55 A remuneração total média cresceu em torno de 7,26% entre 2015 e 2014, sendo 
8,5% o aumento da maior remuneração no mesmo período.

Não

Ética e Integridade

G4-56 15 Não

G4-57 15 Não

G4-58 15 Não

Obs.: A descrição dos conteúdos-padrão está nas páginas 46 e 47
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Omissões 
Verificação 

externaAspectos 
Materiais

Conteúdos-
padrão 
específicos

Página/Comentário 

CATEGORIA ECONÔMICA

Desempenho 
Econômico

G4-DMA 12, 17, 32 Não

G4-EC1 9, 39 Não

G4-EC3 A Citiprevi possui dois tipos de Plano de Aposentadoria, um 
de Benefício Definido (BD) e outro de contribuição Definida 
(CD). Os dois oferecem aposentadoria antecipada, normal 
ou por invalidez, além de pensão no caso de morte do 
participante. Os recursos são pagos por meio do fundo da 
Citiprevi, que é separado dos recursos da organização. Os 
ativos superam as obrigações, de acordo com estimativas de 
junho de 2015. Para o plano CD, o funcionário contribui com 
3% a 5% do salário, podendo ampliar com mais 1% a 10%. 
O Citi contribui com 50% sobre essa contribuição no plano 
CD. O Plano BD é custeado integralmente pela organização, 
com 4,74% sobre a folha salarial. O nível de participação dos 
funcionários no Plano BD é de 100% e no Plano CD, de 68%.

Não

Presença no 
Mercado

G4-DMA 32 Não

G4-EC5 O menor salário pago tanto para homens como 
para mulheres foi de R$ 1.500,00, equivalente 
a 1,9 vez o salário mínimo nacional.

Não

Impactos 
Econômicos 
Indiretos

G4-DMA 1, 6, 25 Não

G4-EC7 9 Não

G4-EC8 18 Não

CATEGORIA AMBIENTAL

Energia G4-DMA 26, 28 Não

G4-EN3 1, 38 Não

G4-EN4 1, 28, 38 Não

G4-EN6 27 Não

Água G4-DMA 28 Não

G4-EN8 1 Não

G4-EN9 Não há fonte hídricas significativamente afetadas. Não

G4-EN10 1, 28 Não

Emissões G4-DMA 1, 28 Não

G4-EN15 1, 39 Não

G4-EN16 1, 39 Não

G4-EN17 1, 39 Não

Efluentes e 
Resíduos

G4-DMA 28 Não

G4-EN23 28 Não
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Omissões 
Verificação 

externaAspectos 
Materiais

Conteúdos-
padrão 
específicos

Página/Comentário 

CATEGORIA: SOCIAL

SUBCATEGORIA: PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE

Emprego G4-DMA 31 Não

G4-LA1 36 Não

G4-LA2 Empregados têm direito a: auxílio-creche/babá; check-up; 
empréstimo consignado; empréstimo pessoal de emergência; 
estacionamento; free-choice (verba extra para pagamento de 
despesas não cobertas pelo plano de saúde e qualidade de vida); 
restaurante subsidiado ou vale-refeição; seguro de vida em 
grupo; plano de saúde; plano odontológico; plano de previdência 
(fundo próprio); vale-alimentação; vale-transporte; vale-cultura. 

Não

G4-LA3 Licenças-paternidade são incentivadas e acompanhadas 
gerencialmente, porém não  controladas separadamente 
com registro em sistema. Dos 153 empregados que saíram 
de licença-maternidade em 2015, 71 têm retorno previsto 
para 2016 (portanto não foram considerados no quadro de 
retorno de licença). Dos 173 empregados que retornaram de 
licença-maternidade, 91 saíram de licença em 2014 (portanto 
não foram considerados no quadro de saída de licença).

   Não

Treinamento 
e Educação

G4-DMA 32            Não

G4-LA9 38 Não

G4-LA10 32 O Banco não mantém programas de 
preparação para a aposentadoria. Essa 
parte do indicador não é aplicável 
nos programas de gestão de pessoas, 
que contemplam, nesse aspecto, 
exclusivamente planos de aposentadoria 
descritos no indicador G4-EC3.

G4-LA11 100% Não

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades

G4-DMA 34 Não

G4-LA12 37 Não

Igualdade de 
remuneração 
entre mulheres 
e homens

G4-DMA 34 Não

G4-LA13 38 Não

Mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a práticas 
trabalhistas

G4-DMA 15, 32 Não

G4-LA16 Foram recebidas seis reclamações de empregados, todas 
solucionadas durante o ano. Os gestores envolvidos foram 
orientados em relação aos procedimentos adotados. 

Não

Direitos Humanos

Não 
Discriminação

G4-DMA 15, 34 Não

G4-HR3 Não foram registrados em 2015 Não

Liberdade de 
associação e 
negociação 
coletiva

G4-DMA 31 Não

G4-HR4 Não foram registrados em 2015. Não

Trabalho Infantil G4-DMA 29 Não

G4-HR5 Não foram registrados casos em 2015. Não

Trabalho 
forçado ou 
análogo ao 
escravo

G4-DMA 29 Não

G4-HR6 Não foram registrados casos em 2015. Não
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Informações sobre a forma de gestão e indicadores

Omissões 
Verificação 

externaAspectos 
Materiais

Conteúdos-
padrão 
específicos

Página/Comentário 

Mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a direitos 
humanos

G4-DMA 29 Não

G4-HR12 Não foram recebidas queixas nos mecanismos formais. Não

SUBCATEGORIA: SOCIEDADE

Comunidades 
locais

G4-FS14 Todas as instalações do Citi são 100% acessíveis. Agências 
e caixas eletrônicos estão aptos para atender pessoas 
com mobilidade reduzida ou deficiência, com rampas, 
corrimãos e pisos adaptados. Deficientes visuais têm à 
disposição demonstrativos em braile e software especial 
no portal Citibank Online. Deficientes auditivos recebem 
suporte de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) e centrais telefônicas com sistema adaptado.

Não

G4-DMA 6, 9 Não

G4-SO1 6, 9 Não

Combate à 
corrupção

G4-DMA 15 Não

G4-SO3 15 Não

G4-SO4 15 Não

G4-SO5 Não foram registrados em 2015. Não

Políticas 
públicas

G4-DMA 15 Não

G4-SO6 O Citi não faz contribuições dessa natureza. Não

 

Conformidade G4-DMA 15 Não

G4-SO8 Não foram registradas em 2015. Não

Mecanismos 
de queixas e 
reclamações 
relacionadas 
a impactos na 
sociedade

G4-DMA 6, 15 Não

G4-SO11 Não foram registradas em 2015. Não
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Informações sobre a forma de gestão e indicadores

Omissões 
Verificação 

externaAspectos 
Materiais

Conteúdos-
padrão 
específicos

Página/Comentário 

SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Rotulagem 
de produtos 
e serviços

G4-DMA 17 Não

G4-PR5 Pesquisa de satisfação do Corporate, medida por meio 
do Voice Of the Client (VOC), reflete a qualidade dos 
serviços, produtos e áreas disponíveis para atendimento 
ao cliente.  O índice identificou que os clientes corporativos 
priorizam prazo de resposta, disponibilidade e capacitação 
dos representantes de atendimento como os principais 
pilares de satisfação, buscando eficiência e eficácia.  
Para assegurar e garantir o melhor resultado ao cliente, 
definiu-se um atendimento Local e Regional, para a 
padronização e qualidade do atendimento. O resultado foi 
70% de clientes declarados satisfeitos ou muito satisfeitos, 
ante 86% em 2014, queda representada pela alteração 
do canal eletrônico e implementação de novo produto 
de impostos, que apresentaram um maior acionamento 
e, consequentemente, um maior tempo de retorno.
Já no Consumer a metodologia Net Promoter Score (NPS) é 
adotada para medir diariamente a intenção de o cliente em 
recomendar o Banco a um amigo ou familiar, além de avaliar o 
grau de confiança depositado na instituição. Em uma escala que 
vai de 0 a 10, ela indica o intervalo entre o percentual de clientes 
promotores (com notas 9 e 10), cuja relação de satisfação e 
confiança já foi estabelecida, e o de clientes detratores (com 
notas até 6), grupo cujo relacionamento precisa ser estreitado. 
Notas 7 e 8 são neutras. Com um aumento do número de 
promotores e diminuição dos detratores, a média de 2015 foi 
de 15 pontos, ante 13 pontos em 2014. O número de clientes 
entrevistados subiu: foram mais de7,3 mil ao longo do ano.

Não

FS16 22 Não

Privacidade 
do cliente

G4-DMA 17 Não

G4-PR8 Foram registradas duas reclamações relativas à 
violação de privacidade.  Em todos os casos, houve 
reinstrução dos funcionários e terceiros, bem como 
contato com os clientes para sanar as ocorrências.

Não

Conformidade G4-DMA 17 Não

G4-PR9 R$ 11.704,86. O valor refere-se a: 1) Ausência de inclusão 
na Tabela de Serviços Bancários Essenciais da isenção 
de tarifas quanto aos serviços prestados exclusivamente 
por meio eletrônico; 2) Não exibir cartaz em local 
visível sobre a disponibilização aos consumidores de 
exemplar do Código de Defesa do Consumidor, e; 3) 
Tempo para o atendimento ultrapassar 15 minutos. 
conforme previsto na Lei Estadual nº 14.235/2002.

Não

Portfólio de 
produtos

FS1 26 Não

FS2 26 Não

FS3 26 Não

FS4 26 Não

Auditoria FS9 26 Não
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G4-1 Declaração do principal tomador de decisão na organização

G4-2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades

G4-3 Nome da organização

G4-4 Principais marcas, produtos e serviços

G4-5 Localização da sede da organização

G4-6 Número de países nos quais a organização opera 

G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização

G4-8 Mercados em que a organização atua

G4-9 Porte da organização 

G4-10 Número total de empregados próprios e 
terceirizados discriminados por contrato de 
trabalho, tipo de emprego, gênero e região

G4-11 Percentual de empregados cobertos por 
acordos de negociação coletiva

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização

G4-13 Mudanças significativas em relação a porte, estrutura, 
participação acionária ou cadeia de fornecedores

G4-14 Abordagem do princípio da precaução 

G4-15 Cartas, princípios e iniciativas desenvolvidos 
externamente de caráter econômico, ambiental e 
social que a organização subscreve ou endossa

G4-16 Participação em associações e organizações 
nacionais ou internacionais de defesa 

G4-17 Entidades incluídas nas Demonstrações Financeiras

G4-18 Processo para a definição do conteúdo do 
relatório e os limites dos aspectos

G4-19 Aspectos materiais identificados no processo 
de definição do conteúdo do relatório

G4-20 Limite de cada aspecto material dentro da organização

G4-21 Limite de cada aspecto material fora da organização

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

G4-23 Alterações significativas em escopo e limites do aspecto 

G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização 

G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders

G4-26 Abordagem para engajar stakeholders

G4-27 Principais temas e preocupações levantados por 
meio do engajamento das partes interessadas 

G4-28 Período coberto pelo relatório

G4-29 Data do relatório anterior mais recente 

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.) 

G4-31 Ponto de contato para perguntas sobre 
o relatório ou seu conteúdo

G4-32 Sumário de Conteúdo da GRI e opção 
escolhida (essencial ou abrangente) 

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

G4-34 Estrutura de governança, incluindo os comitês 
do mais alto órgão de governança

G4-35 Processo para a delegação de autoridade sobre 
tópicos econômicos, ambientais e sociais
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o G4-38 Composição do mais alto órgão de 

governança e dos seus comitês 

G4-39 Indicação caso o presidente do mais alto órgão de 
governança seja também um diretor executivo

G4-40 Processos de seleção e nomeação para o mais 
alto órgão de governança e seus comitês

G4-41 Processos usados pelo mais alto órgão de 
governança para garantir a prevenção e 
administração de conflitos de interesse

G4-42 Papéis desempenhados pelo mais alto órgão de governança 
e pelos executivos seniores no desenvolvimento, aprovação 
e atualização do propósito, declaração de missão, visão 
e valores, e definição de estratégias, políticas e metas

G4-43 Medidas tomadas para o aprimoramento do Conselho 
em temas econômicos, sociais e ambientais

G4-45 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança na 
identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades

G4-46 Papel desempenhado pelo mais alto órgão de governança 
na análise da eficácia dos processos de gestão de risco

G4-47 Frequência com que o mais alto órgão de governança 
analisa impactos, riscos e oportunidades

G4-48 Órgão ou o cargo de mais alto nível que analisa e 
aprova formalmente o relatório de sustentabilidade

G4-51 Políticas de remuneração aplicadas ao mais alto 
órgão de governança e a executivos seniores

G4-55 Proporção entre o aumento da remuneração do indivíduo 
mais bem pago da organização e o aumento percentual 
médio da remuneração anual total de todos os empregados

G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento 
da organização, como códigos de conduta e de ética

G4-57 Mecanismos para solicitar orientações sobre 
comportamentos éticos e em conformidade com a legislação

G4-58 Mecanismos para comunicar preocupações 
em torno de comportamentos não éticos 
ou incompatíveis com a legislação 

G4-EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído 

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

G4-EC5 Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado 
por gênero, comparado ao salário mínimo local

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

G4-EC8 Impactos econômicos indiretos significativos

G4-EN3 Consumo de energia dentro da organização 

G4-EN4 Consumo de energia fora da organização 

G4-EN6 Redução do consumo de energia 

G4-EN8 Total de retirada de água por fonte 

G4-EN9 Fontes hídricas significativamente 
afetadas por retirada de água 

G4-EN10 Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada 

G4-EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa GEE) (escopo 1)

G4-EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) 
provenientes da aquisição de energia (escopo 2) 

G4-EN17 Outras emissões indiretas de gases de 
efeito estufa (GEE) (escopo 3)
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G4-EN23 Resíduos por tipo e método de disposição 

G4-LA1 Novas contratações de empregados e rotatividade 

G4-LA2 Benefícios concedidos a empregados de tempo integral não 
oferecidos a temporários ou em regime de meio período

G4-LA3 Taxas de retorno ao trabalho e retenção após 
licença maternidade/paternidade

G4-LA9 Número médio de horas de treinamento

G4-LA10 Programas de gestão de competências 
e aprendizagem contínua 

G4-LA11  Empregados que recebem análises de desempenho 

G4-LA13 Salário e remuneração entre mulheres e homens

G4-LA16 Queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas 

G4-HR3 Casos de discriminação e medidas tomadas 

G4-HR4 Liberdade de associação e negociação coletiva 

G4-HR5 Risco para a ocorrência de trabalho infantil 

G4-HR6 Risco para a ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo a escravo

G4-HR12 Queixas e reclamações relacionadas a 
impactos em direitos humanos 

G4-SO1 Programas de engajamento da comunidade local, 
avaliação de impactos e desenvolvimento local 

G4-SO3 Avaliações de riscos relacionados à corrupção 

G4-SO4 Comunicação e treinamento em políticas anticorrupção 

G4-SO5 Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas 

G4-SO6 Contribuições para partidos políticos e políticos

G4-SO8 Multas e sanções em decorrência da não 
conformidade com leis e regulamentos 

G4-SO11 Queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade 

G4-PR5 Pesquisas de satisfação do cliente 

G4-PR8 Queixas e reclamações comprovadas relativas à 
violação de privacidade e perda de dados de clientes 

G4-PR9 Multas por não conformidade com leis e regulamentos 
relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços 

FS1 Políticas com componentes socioambientais 
específicos aplicadas às linhas de negócios

FS2 Procedimentos para avaliação e triagem de riscos 
socioambientais nas linhas de negócios

FS3 Processos de monitoramento de clientes na 
implementação e no do cumprimento de exigências 
socioambientais incluídas em contratos

FS4  Processo(s) para aperfeiçoar a competência 
dos colaboradores em implementar as políticas 
socioambientais e os procedimentos socioambientais 
aplicados às linhas de negócios

FS9  Cobertura e frequência das auditorias para avaliar 
a implementação de políticas socioambientais 
e procedimentos de avaliação de risco

FS14  Iniciativas para melhorar o acesso aos serviços 
financeiros de pessoas desfavorecidas

FS16 Iniciativas para aumentar a educação 
financeira, por tipo de beneficiário
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