Finanças
Responsáveis
Relatório de
Sustentabilidade
2010/2011

Sumário
02 Mensagem do Presidente
043HUoO
08 Finanças Responsáveis
181HJÁFLRV,QFOXVLYRV
24 Pessoas e Diversidade
32(FRHoFLºQFLD
36&LWL)RXQGDWLRQ
42 Anexos
466REUHR5HODWÁULR
47 Índice GRI

Mensagem do Presidente

“O conceito de Finanças
Responsáveis está enraizado
QR&LWL(VVH¸XPSULQF¼SLR
IXQGDPHQWDOHWHPFRPR
REMHWLYRJDUDQWLUTXHQRVVDV
DWLYLGDGHVHVWHMDPDOLQKDGDV
com os interesses dos
FOLHQWHVDJUHJDQGRYDORU
HFRQÃPLFRGHIRUPDVLVWºPLFD
HUHVSRQV±YHOHJDUDQWLQGRD
perenidade do negócio.”

Mensagem do
Presidente
GRI 1.1; 1.2

Nas páginas deste relatório, você terá um
conjunto de informações que retratam as
principais iniciativas de sustentabilidade
do Citi Brasil no biênio 2010-2011. Antes
de começar a leitura, é sugestivo um
questionamento: de que maneira uma
LQVWLWXL·µRoQDQFHLUDSRGHDWXDUGH
forma sustentável?
Em 2012, o Citi completa 200 anos de
história. É, sem dúvida, a instituição
oQDQFHLUDPDLVJOREDOL]DGDGRSODQHWD
com presença em 160 países. Por
meio da diversidade dos negócios
e dos investimentos, a Organização
possui enorme potencial de geração
de valor em meio a seus stakeholders
– clientes, fornecedores, investidores,
funcionários, entidades civis, órgãos de
governo e comunidades.



FLWLEUDVLO

Isso, por si só, talvez bastasse para
responder à questão. Mas o conceito de
sustentabilidade implica ações contínuas,
permanentes. Para incorporá-lo de
forma efetiva, empresas como o
Citi devem assegurar a inserção da
questão socioambiental na estratégia
de negócios e em todas as operações,
produtos e serviços.
A Organização vem pautando as
ações com base em quatro princípios
fundamentais: Propósito Comum,
Engenhosidade, Liderança e Finanças
Responsáveis. Esses princípios são
UHDoUPDGRVHPQRVVDDWLYLGDGHGL±ULD
com o compromisso de desenvolver
operações seguras, transparentes e
DGHTXDGDVDRSHUoOGHFDGDXPGH
nossos clientes.

Dentro desse contexto, e em linha
com o conteúdo desta publicação, as
Finanças Responsáveis ganham um
papel de destaque. Esse é um princípio
fundamental para o Citi e tem como
objetivo garantir que nossas atividades
estejam alinhadas com os interesses dos
clientes, agregando valor econômico
de forma sistêmica e responsável e
garantindo a perenidade do negócio.
1RVÆOWLPRVDQRVEXVFDPRVGHoQLU
as diretrizes que irão conduzir nossas
ações no futuro, dentro da nossa visão
e do nosso entendimento do que é
sustentabilidade. Nossa estratégia
nessa área terá como foco prioritário os
seguintes pilares: risco socioambiental,
gestão de fornecedores e orientação
oQDQFHLUDDO¸PGHLQFHQWLYDUD
inovação e a sustentabilidade na
cadeia de valor de nossos clientes. O
nosso investimento social, por meio
de recursos da Citi Foundation, está
alinhado a essa estratégia e tem como
IRFRDV±UHDVGHPLFURoQDQ·DVHGXFD·µR
oQDQFHLUDHPSUHHQGHGRULVPRYHUGHH
formação de jovens.

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Um importante avanço nesta edição
do Relatório de Sustentabilidade é a
adoção das diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI), padrão internacional para
divulgação de ações de sustentabilidade
que preconiza o uso das informações
de modo transparente e equilibrado, de
forma integrada ao Protocolo Verde. Com
esse protocolo de intenções, assumimos
com o Ministério do Meio Ambiente o
compromisso de incentivar a adoção de
políticas socioambientais exemplares
no setor bancário, em consonância
com o princípio do desenvolvimento
sustentável brasileiro.
Certamente ainda há muito a ser feito. O
PDLVLPSRUWDQWHIRLGHoQLURFDPLQKRTXH
pretendemos trilhar. E ter a consciência
de que esse processo não termina. Ao
contrário, perpetua-se, assim como o
próprio conceito de empresa sustentável.
Boa leitura!
Gustavo Marin
Presidente do Citi Brasil

3

3HUoO

2&LWLHD(ODYRQFULDUDPHPD(ODYRQ
QR%UDVLOjoint venture DVVRFLD·µR GHXPD
HPSUHVDFUHGHQFLDGRUDGHFDUWÅHVTXHXQH
RFRQKHFLPHQWRGD(ODYRQ²H[SHULºQFLDGD
&UHGLFDUGQRSD¼V'HVVDIRUPDR&LWLGLYHUVLoFD
DLQGDPDLVVHXSRUWIÁOLRHIRUWDOHFHDDWXD·µR
GD&UHGLFDUGQRPHUFDGRGHDGTXLUºQFLD

3HUoO
200 Anos de
Presença Global
GRI 2.1

O Citi completa 200 anos, em 2012,
UHDoUPDQGRDVROLGH]HDSHUHQLGDGHGRV
negócios da Organização – uma marca
global com uma rede inigualável para
atender clientes em qualquer parte do
mundo e que desempenha papel central
QRGHVHQYROYLPHQWRHQRoQDQFLDPHQWR
da economia.
Presente em mais de 160 países, tem 200
milhões de contas de clientes, emprega
265 mil funcionários e dispõe de 8.500
pontos de atendimento.

GRI EC4

Fundado em 1812 por comerciantes de
Nova York (EUA), abriu as primeiras
agências no Brasil em 1915, no Rio de
Janeiro, em São Paulo e em Santos. Hoje,
conta com mais de 8 mil funcionários no
país e atende clientes de todas as regiões
– seja por meio do negócio de cartões
de crédito, seja por meio das agências
Citibank ou das lojas Credicard.
&RPRXPDGDVLQVWLWXL·ÅHVoQDQFHLUDV
mais antigas do país, possui
conhecimento local com o diferencial de
usufruir uma estrutura de atendimento
global. Oferece produtos e serviços
personalizados e know-how em operações

4
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estruturadas, além de dispor de soluções
para preservação, gestão e expansão
de grandes patrimônios individuais e
familiares e atendimento a empresas
de pequeno, médio e grande porte, bem
FRPRLQVWLWXL·ÅHVoQDQFHLUDV

Credicard
Presente no mercado brasileiro há mais
de 40 anos, a Credicard – administradora
dos cartões de crédito do Citi, um
dos maiores emissores de cartões
de crédito do mundo – é sinônimo
da categoria no país e administra
cartões com as bandeiras Diners Club
International, Visa e MasterCard.
Em 2009, a marca expandiu sua
expertise no mercado nacional de
meios eletrônicos de pagamento para
DRSHUD·µRGHoQDQFLDPHQWRVFULDQGR
um portfólio completo de soluções de
crédito ao consumidor.

5HDOLQKDPHQWRJOREDO
Em 2010, o governo americano vendeu
as ações ordinárias de que dispunha do
Citi, por meio de uma oferta pública na
Bolsa de Nova York – encerrando, assim,
a participação no banco, adquirida em
2009, em um acordo para estabilizar
REDQFRDSÁVDFULVHoQDQFHLUD
internacional. No total, recebeu US$ 45
bilhões do governo dos EUA. No Brasil,
não recebeu recursos governamentais
para auxiliar as operações.

$VXVWHQWDELOLGDGHQR&LWL%UDVLO
O compromisso é incorporar práticas
sustentáveis nas operações e
empreender esforços para minimizar os
impactos socioambientais relacionados
aos produtos e serviços. A Organização
LGHQWLoFD±UHDVQDVTXDLVSRGHUHGX]LU
os riscos e os impactos negativos, mas
também busca oportunidades por meio
do conhecimento de setores em que
pode gerar negócios e aprofundar o
relacionamento com os clientes.
Esse compromisso tem sido levado à
prática por meio de iniciativas nos pilares
de Finanças Responsáveis, Negócios
,QFOXVLYRV'LYHUVLGDGHH(FRHoFLºQFLD2
&LWLHQWHQGHTXHDLQGDK±GHVDoRVHXP
caminho a trilhar, mas tem avançado na
incorporação do tema às operações.

Princípios do Equador
Mais do que signatário, o Citi é um dos
quatro bancos que participaram da criação
dos Princípios do Equador desde os
primeiros encontros com a International
Finance Corporation (IFC). No Brasil, é
signatário do compromisso desde 2003.

GRI 4.12

Índices de sustentabilidade
A Organização integra os mais
importantes indicadores de
sustentabilidade corporativa mundial,
o Dow Jones Sustainability Indexes
(Índice de Sustentabilidade da Bolsa
de Nova York). Também faz parte do
FTSE4Good Index (índice da FTSE).

Compromissos do Citi
Protocolo Verde
Assinado entre o Ministério do Meio
Ambiente e a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) em 2009, o protocolo
de intenções busca incentivar a adoção de
políticas socioambientais exemplares no
setor bancário. Mais informações sobre a
matriz de indicadores no site http://www.
febraban.org.br/protocoloverde.

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Pacto pela Restauração
da Mata Atlântica
Participa como signatário do movimento,
que busca articular recursos e ações para
a conservação da biodiversidade no bioma
mais afetado do Brasil. A meta principal é
restaurar 15 milhões de hectares da Mata
Atlântica brasileira até 2050.

5
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GRI 2.5; 2.8

Presença em Grandes
Centros Urbanos

O Citi no Brasil

Em 2011, o conglomerado Citi no Brasil
teve lucro líquido de R$ 1,85 bilhão

GRI 4.8
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0DLVGHPLO
IXQFLRQ±ULRV

0DLVGH
PLOFRQWDV
GHFOLHQWHV

0DLVGHPLOKÅHV
de cartões de
crédito emitidos

DJºQFLDV
&LWLHP
HVWDGRV

ORMDV
&UHGLFDUGHP
HVWDGRVHQR
'LVWULWR)HGHUDO

PLOFDL[DV
DXWRP±WLFRV
(ATMs) próprios e
GDUHGH+RUDV

AGÊNCIAS CITIBANK
LOJAS CREDICARD

Nossa Missão

1RVVRV9DORUHV

O Citi trabalha de forma incansável
para servir a indivíduos, comunidades,
instituições e nações. Com 200 anos de
H[SHULºQFLDHPHQIUHQWDURVGHVDoRV
mais árduos do mundo e aproveitar
as maiores oportunidades, estamos
empenhados em obter os melhores
resultados para os nossos clientes, com
VROX·ÅHVoQDQFHLUDVTXHVHMDPVLPSOHV
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.

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

Citibank

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

FLWLEUDVLO

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

Finanças Responsáveis – Conduta que
VHMDWUDQVSDUHQWHSUXGHQWHHGHFRQoDQ·D

Segmentos de Negócio
Público
Pessoas físicas e pequenas
e médias empresas

Citigold
Private Client

Pessoa física

Citi Private
Bank

Pessoa física

Citi
Corretora

Investidores nacionais
e estrangeiros, pessoa
física e pessoa jurídica

Credicard

Pessoas física e jurídica

Citi
(segmento
corporativo)

Pequenas, médias e
grandes empresas

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

GRI 2.2; 2.3; 2.7

Produtos e serviços

Números

$WHQGLPHQWREDQF±ULRHVHUYL·RVoQDQFHLURV

Mais de 400 mil contas

Portfólio exclusivo de produtos e serviços,
com tratamento e benefícios especializados
Soluções personalizadas para preservação,
gestão e expansão de grandes patrimônios
individuais e familiares
Intermediação de operações na BM&FBovespa,
estruturação e distribuição de ofertas
públicas e desenvolvimento de produtos
estruturados em ações e seus derivativos
Emissão e gerenciamento de cartões de
FU¸GLWRFU¸GLWRSHVVRDOHoQDQFLDPHQWRV
6ROX·ÅHVoQDQFHLUDVRSHUD·ÅHV
estruturadas e banco de investimento

25 mil clientes
Mil clientes

15 mil clientes
Mais de 7 milhões de
cartões emitidos
12 mil pequenas e médias
empresas e 1,5 mil grandes
empresas (companhias e
LQVWLWXL·ÅHVoQDQFHLUDV

7

Finanças
Responsáveis
Finanças Responsáveis é um princípio enraizado na
FXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOGR&LWLTXHUHpHWHRQRVVR
FRPSURPLVVRGHRIHUHFHUSURGXWRVHVHUYL·RVoQDQFHLURV
de acordo com os interesses dos nossos clientes, criando
valor econômico de forma transparente e responsável.
Focamos as seguintes áreas de responsabilidade:
FOLHQWHVVLVWHPDoQDQFHLURHVRFLHGDGHFRPRXPWRGR

8
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$WUDQVSDUºQFLDQDJRYHUQDQ·D
RERPUHODFLRQDPHQWRFRPRV
FOLHQWHVHDJHVWµRGHULVFR
JDUDQWHPDGHUºQFLDGR&LWL²
diretriz de Finanças Responsáveis

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

9

Governança e
Transparência
PROTOCOLO VERDE – INDICADORES 6 E 9

GRI 2.1; 2.4;
2.6; SO2

GRI 4.1; 4.2; 4.9



O Banco Citibank S/A, no Brasil, é uma
empresa de capital fechado sediada em
São Paulo (SP) que pertence ao grupo
econômico Citigroup Inc., cuja sede
se localiza nos Estados Unidos. Por
isso, segue as diretrizes internacionais
do grupo e mantém uma estrutura
própria de governança no Brasil, que
assegura o alinhamento aos princípios
da matriz e monitora o cumprimento dos
aspectos legais vinculados ao negócio
nos âmbitos local e global, contribuindo
para a redução dos riscos do mercado
oQDQFHLURHDDGR·µRGDVPHOKRUHV
práticas de transparência.

Valorizando a ética
Todas as unidades estão sujeitas às
políticas institucionais e passam por
avaliação de riscos de corrupção. Além
de receber denúncias dentro do banco, a
área de Compliance do Citi tem controles
para prevenir e combater a corrupção
em suas operações com os clientes e
fornecedores. Os contratos com terceiros
WºPFO±XVXODHVSHF¼oFDVREUHFRUUXS·µR
Nos anos de 2010 e 2011, nenhum
relacionamento com fornecedor ou conta
foi encerrado pelo Citi em decorrência
de suspeitas ou da divulgação de dados
negativos relativos a comportamento
ético. Para garantir a legalidade das
decisões, todos os procedimentos
de análise da área de Compliance
são submetidos a auditorias interna
e externa periodicamente.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO CITI BRASIL
Country Board

Principal comitê interno de administração da Organização

Country Audit Committee
(Comitê de Auditoria)

$SURYDDVGHPRQVWUD·ÅHVoQDQFHLUDVHRVUHODWÁULRVGHDXGLWRULD
interna e externa. É presidido pelo diretor-presidente do Citi

BRCC (Business Risk Control and
Compliance Committee)

Analisa relatórios de auditorias e órgãos reguladores e
promove o acompanhamento de regulamentações setoriais

Compliance

Promove o alinhamento dos negócios a leis, normas e políticas
vigentes no país e no setor

Alco (Assets & Liabilities
Committee)

Aborda a liquidez dos veículos legais das empresas do grupo

Legal Vehicle
Management Committee

Analisa a adequação de cada empresa do grupo em
relação às atividades

Legal Vehicle Sub-Committee
(Finance & Treasury)

Revisa as atividades das empresas do Citi e seu impacto nas
GHPRQVWUD·ÅHVoQDQFHLUDV

Capital Management Sub-Committee

Coordena a utilização e a alocação de capital entre os negócios

Risco

Analisa a estratégia de gerenciamento da concessão de crédito

AML (Prevenção à Lavagem
de Dinheiro)

Atua na prevenção e na análise de atividades sob o foco da
lavagem de dinheiro

FLWLEUDVLO

2VIXQFLRQ±ULRVGR&LWLVµR
SHULRGLFDPHQWHWUHLQDGRVHPUHOD·µR
DWHPDVFRPR¸WLFDHFRQGXWDULVFRV
GHIUDXGHHVHJXUDQ·DGDLQIRUPD·µR

DISSEMINAÇÃO DE VALORES

GRI 4.4; SO3; SO4

7RGRVRVIXQFLRQ±ULRVGR&LWLVµRFRQYLGDGRVDUHDOL]DUR
WUHLQDPHQWR&ÁGLJRGH&RQGXWDTXHDEUDQJHWHPDVFRPRULVFRV
GHIUDXGHVHJXUDQ·DGDLQIRUPD·µRHGHFODUD·µRGHGLUHLWRV
KXPDQRVGR&LWL(VVHVWUHLQDPHQWRVHQYROYHUDPGRV
IXQFLRQ±ULRVHPHOHYDQGRVHDHPqDQRHP
TXHFHUFDGHGDHTXLSHWDPE¸PSDUWLFLSRXGHFDSDFLWD·µR
HVSHF¼oFDVREUHFRUUXS·µRHVXERUQRSRUFRQWDGDDWXDOL]D·µR
GDSRO¼WLFDGREDQFRVREUHRVWHPDV
Citi de Portas Abertas
Há mais de dez anos, o Citi adota a
política Portas Abertas, que determina
o tratamento adequado às denúncias
de suspeitas de violações éticas,
discriminação, assédio ou outros
desvios de conduta.
Um comitê é responsável por receber
e analisar as denúncias. Entre 2010
e 2011 foram investigados 42 casos,
dos quais 13 não foram comprovados.

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Sete funcionários foram demitidos
e 13 receberam advertências. Não
houve caso de corrupção envolvendo
funcionários no período.

GRI HR4; HR3

Três denúncias de discriminação foram
registradas no biênio – duas relativas a
preconceito de gênero e uma a orientação
religiosa. Nas três primeiras, o caso
resultou em advertência e orientação
aos funcionários. O caso de preconceito
religioso resultou em demissão.



Finanças Responsáveis

FINANÇAS RESPONSÁVEIS

Gerenciamento de
Risco Socioambiental
PROTOCOLO VERDE – INDICADORES 1, 3, 4, 8, 9 E 11

3URFHVVRGHDQ±OLVH
GRI FS1

As práticas de análise e gerenciamento
de risco socioambiental estão alinhadas
aos Princípios do Equador, um conjunto
de protocolos para as instituições
oQDQFHLUDVHPWRGRRPXQGRTXHREDQFR
ajudou a criar, em 2003.
No mesmo ano, como forma de estender
esse compromisso a outros tipos de
operação de crédito, o Citi criou a
política de Gerenciamento de Risco
Social e Ambiental (ESRM, na sigla
em inglês). A avaliação é desenvolvida
pela Superintendência de Risco do
segmento corporativo e contempla as
negociações descritas na tabela abaixo.
As transações destinadas a pessoa

jurídica não contempladas na tabela
também são submetidas a uma análise de
risco convencional.
Atuando de forma conjunta, a análise
baseada nos Princípios do Equador
e na ESRM assegura que os projetos
TXHREDQFRoQDQFLDHRVSURGXWRVH
serviços que oferece estejam alinhados à
perpetuidade do negócio e ao bem-estar
socioeconômico e ambiental dos países
em que atua. No Brasil, o Citi trabalha na
formulação de um conjunto de normas e
procedimentos para o crescente mercado
de empresas de médio porte.

TRANSAÇÕES COBERTAS PELA POLÍTICA DE RISCO SOCIOAMBIENTAL

$SOLFDGDSRUSURoVVLRQDLVWUHLQDGRVSDUD
compreender as características e o nível
de criticidade de cada projeto e setor, a
avaliação de risco socioambiental dos
pedidos de crédito leva em conta critérios
como a obtenção de licenças ambientais,
a disposição de resíduos, as emissões
de gases de efeito estufa, os impactos
QDVFRPXQLGDGHVVRELQpXºQFLDHD
incidência de acidentes.

O processo de análise de risco gera
alertas sobre alguns tipos de transações

FINANCIAMENTOS DO CITI BRASIL (POR CATEGORIA)

Entre 2010 e 2011, a ESRM passou por
XPDUHYLVµRHUHoQRXRVFULW¸ULRVGH
SRO¼WLFDpRUHVWDOHQXFOHDULQFOXLQGR
SURFHGLPHQWRVHVSHF¼oFRVSDUDHVVDV
LQGÆVWULDVTXHWºPVLJQLoFDWLYRSRWHQFLDO
de impacto e baixa reversibilidade.

Montante requerido

Transações de SURMHFWoQDQFH (submetidas aos
Princípios do Equador)

Projetos acima de US$ 10 milhões

Treinamento

Consultorias em SURMHFWoQDQFH (submetidas aos
Princípios do Equador)

Projetos acima de US$ 10 milhões

Por meio de uma plataforma online, a
equipe responsável pela análise de risco
H[HUFLWDDDYDOLD·µRGHoQDQFLDPHQWRV
contemplados pela ESRM ou pelos
Princípios do Equador.
Setores como petróleo, química,
celulose e energia recebem especial
atenção nos e-learnings, que são
obrigatórios para todos os gerentes de
relacionamento. Analistas que lidam com
as transações ligadas à política ESRM
também participam de treinamentos.

Empréstimos corporativos e governamentais

9DORUWRWDOGDOLQKDGHoQDQFLDPHQWR86PLOKÅHV HP
montante agregado)

Empréstimos para agências de exportação e multilaterais

9DORUWRWDOGDOLQKDGHoQDQFLDPHQWRDFLPDGH86PLOKÅHV

Financiamentos para aquisições

9DORUWRWDOGDOLQKDGHoQDQFLDPHQWR86PLOKÅHV HP
montante agregado)

Distribuição e subscrição de títulos de dívida

Distribuidor ou subscritor de títulos de dívidas: acima de
US$ 50 milhões (em montante agregado)

Investimentos em participações acionárias ou operações
de subscrição de ações

Investimentos do Citi em participações acionárias: acima de
US$ 5 milhões. Subscritor, arranjador ou agente de colocação
de ações: acima de US$ 50 milhões (em montante agregado)

Cartas de crédito, garantias de propostas e execução

Instrumentos relevantes: acima de US$ 50 milhões (em
montante agregado)
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GRI FS2;
FS3; FS4

Após o fechamento de contrato,
especialmente na categoria A, analistas
visitam periodicamente os projetos,
acompanhados de especialistas, e
contatam os órgãos reguladores
SDUDYHULoFDUDFRQIRUPLGDGHGD
empresa à legislação. Em caso de não
cumprimento sucessivo aos princípios da
política ESRM no Brasil, o crédito pode
ser encerrado, bem como a relação com
a empresa. Desde 2008, porém, nenhum
contrato ou conta precisou ser cortado.

Transação/tipo de produto

3URMHFWoQDQFHSDUDSURMHWRVH[LVWHQWHVHUHoQDQFLDPHQWRV Projetos acima de US$ 10 milhões

e montantes; dependendo dos resultados,
as operações podem ser recusadas ou
ajustadas. Os projetos são categorizados
em três níveis, segundo critérios da
International Finance Corporation (IFC):
A (alto risco, com potencial de apresentar
LPSDFWRVVLJQLoFDWLYRV % P¸GLR RX&
(baixo risco).

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Bens domésticos
2%
Tecnologia global
de informação
2%
Telefonia
2%
Varejo
2%

Outros
16%

Governo –
Bancos Centrais
20%

Agricultura e
alimentos
15%

Petróleo
5%
Utilidades
5%
Produtos químicos
5%
Maquinário industrial
e equipamentos
6%

Metais
7%

Bancos
13%



Entrevista:
Shawn Miller

"Fornecemos crédito a nossos clientes no intuito
de fortalecer o desenvolvimento econômico."
O diretor global de Risco Socioambiental do Citi, Shawn Miller, é o
chairman do Steering Committee dos Princípios do Equador. Referência
SDUDLQVWLWXL·ÅHVoQDQFHLUDVHPUHOD·µR²JHVWµRGHULVFRHVVHV
princípios vem passando por processo de revisão desde 2011, sob a
liderança de Shawn. O objetivo é aperfeiçoar a metodologia e mantê-la
alinhada às diretrizes da International Finance Corporation (IFC),
incorporando experiências e aprendizados dos bancos signatários.
FINANÇAS RESPONSÁVEIS



Como a revisão dos Princípios do
Equador contribui para melhorar a
análise do crédito?
Os Princípios do Equador ajudaram muito
R&LWLHWRGRRVHWRUoQDQFHLUR1RHQWDQWR
nenhuma estrutura de análise pode
ser estática. Por conta disso, estamos
conduzindo um processo de atualização
dos Princípios em 2011 e 2012, de forma
DUHpHWLUDVDWXDLVERDVSU±WLFDVGR
segmento e incorporar as lições obtidas
durante a experiência de implementação.

Qual é o papel do Brasil
nesse contexto?
A transição para um século XXI
sustentável requer um esforço global,
mas o Brasil está bem posicionado para
liderar esse caminho. O país tem tido
um papel importante na agenda mundial
de sustentabilidade, e a Rio+20 será
outra plataforma para que o país lidere o
movimento rumo à economia verde, como
fez 20 anos atrás.

Qual é o papel dos bancos na promoção
do desenvolvimento sustentável?
Todos os bancos têm um papel muito
ativo sob esse aspecto. No Citi,
fornecemos crédito a nossos clientes no
intuito de fortalecer o desenvolvimento
econômico. Além disso, trabalhamos o
conceito de Finanças Responsáveis, para
estruturar padrões sociais e ambientais
de excelência nas transações com
nossos clientes.

4XDLVVµRRVSULQFLSDLVGHVDoRVGRV
bancos para desempenhar esse papel de
forma plena?
Os bancos tiveram de enfrentar situações
GHVDoDGRUDVGHVGHDÆOWLPDFULVH
oQDQFHLUDPXQGLDO$RPHVPRWHPSR
a crise apresentou oportunidades de
mudanças e inovação que permitem
um crescimento econômico baseado
no desenvolvimento sustentável e nas
oQDQ·DVUHVSRQV±YHLV

FLWLEUDVLO

Um Atendimento
para cada Cliente

&LWLSULRUL]DTXDOLGDGHGR
DWHQGLPHQWRDRFOLHQWH1RV
ÆOWLPRVGRLVDQRVR¼QGLFHGH
VDWLVID·µRFUHVFHXPDLVGH

PROTOCOLO VERDE – INDICADORES 1, 2 E 10

5HpHWLQGRDVSUHRFXSD·ÅHVFRPSU±WLFDV
oQDQFHLUDVUHVSRQV±YHLVR&LWLWHPXPD
política estruturada de suitability – que
assegura a oferta de produtos e serviços
GHDFRUGRFRPRSHUoOGRVFOLHQWHV

Products (RDIP) prevê o cadastro prévio
de todos os clientes considerando
critérios como valor investido, fundos
escolhidos e interesse por categorias de
negócios e investimentos.

O desenvolvimento da plataforma,
iniciado em 2005, foi uma ação pioneira
no setor bancário. Somente em 2009
a Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais
(Anbima) e a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) lançaram uma cartilha
sobre políticas de suitability destinadas
a investimentos.

Como forma de manter o compromisso
com o atendimento de qualidade,
os funcionários das agências e das
operações de cartões, cobranças, seguros
e conta-corrente têm a remuneração
variável vinculada ao número de
reclamações que chegam à Ouvidoria.
A satisfação que o cliente atribui
no atendimento telefônico e no Net
Promoter Score (NPS) também impacta
na remuneração e na avaliação periódica
das equipes.

Aprimorada em 2010, a estrutura
de Retail Distribution of Investment

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

GRI PR5



Finanças Responsáveis

EVOLUÇÃO NO ATENDIMENTO

A melhoria nos indicadores de satisfação do Citi
VHUHpHWLXQDSRVL·µRGREDQFRHQWUHHPSUHVDV
de diversos setores do Brasil. Na edição mais
recente do ranking Exame/IBRC de Atendimento
ao Cliente, que aponta as melhores e piores
companhias sob esse aspecto, o grupo está
entre as três empresas que mais subiram de
posição em comparação com a edição 2009.
Elaborado pela revista Exame e pelo Instituto
Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o
Cliente (IBRC), o ranking apontou que o Citi
subiu do 48º para o 10º lugar em 2010.

7 a 10

é a nota dada por 84 % dos clientes
do Citibank e 85% da Credicard na
avaliação do atendimento

33%

foi a redução das reclamações do
Citibank em 2010. A Credicard foi
a única do seu setor a reduzir o
registros de reclamações
Fonte: Departamento de Proteção do Direito do
Consumidor (DPDC)

GRI FS16

(GXFD·µR)LQDQFHLUD
O Citi acredita que orientar pessoas
e organizações a fazer melhor uso
dos recursos é uma responsabilidade
GDVLQVWLWXL·ÅHVoQDQFHLUDV3RU
isso, comprometeu-se a investir
US$ 200 milhões, entre 2004 e 2014, em
D·ÅHVGHHGXFD·µRoQDQFHLUDHPWRGR
o mundo, por meio da Citi Foundation –
objetivo que foi alcançado já em 2010.
No Brasil, o Citi promove aconselhamento
oQDQFHLURSDUDRVGLYHUVRVSÆEOLFRV
com os quais se relaciona. Nos sites do
Citibank e da Credicard há e-learnings
destinados a investidores, clientes de
FU¸GLWRHoQDQFLDPHQWRMRYHQVHIDP¼OLDV
O material conta com simuladores
GHLQYHVWLPHQWRVHJXLDHVSHF¼oFR
para investidores.



3HVTXLVDVDMXGDPR&LWLDLGHQWLoFDU
RSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULDQRDWHQGLPHQWR
$UHPXQHUD·µRGRVIXQFLRQ±ULRVWDPE¸P¸
LQpXHQFLDGDSRUUHFODPD·ÅHVGHFOLHQWHVQD
2XYLGRULDHSHODVQRWDVUHJLVWUDGDVQR1HW
Promoter Score (NPS)

FLWLEUDVLO

5HOD·µRGHTXDOLGDGH
O Citi busca excelência e integra as
melhores práticas de relacionamento
com os clientes. Desde 2006, monitora
diariamente todos os canais e indicadores
de atendimento.
A satisfação dos clientes com os produtos
e serviços é avaliada no Net Promoter
Score (NPS). A pesquisa, realizada por
meio de entrevistas aleatórias com
clientes, relaciona o número de satisfeitos
(que dão nota 9 ou 10, em escala de
0 a 10) com o de insatisfeitos (0 a 6).
Os clientes que dão nota 7 ou 8 são
considerados neutros.

O nível de atendimento também é
monitorado pelo Painel da Indústria
Financeira (PIF). A pesquisa setorial
avalia a satisfação dos clientes de
todo o setor bancário, fornecendo um
comparativo entre o Citi e as demais
instituições do país.

0XOWDVSRUQµRFRQIRUPLGDGH
$W¸RoPGHKDYLDTXDWURSURFHVVRV
administrativos ou judiciais em fase de
julgamento, decorrentes de reclamações
de clientes em relação ao atendimento
bancário e à cláusula contratual de

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

cartão de crédito relativa a perda ou
roubo. Todas elas se referem a autuações
registradas pelo Procon.

CLIENTES SATISFEITOS
22

24
GRI PR9

11

2009

GRI PR5

2010

2011

Fonte: Índice do Net Promoter Score (NPS)



Negócios
Inclusivos
3URPRYHUoQDQ·DVUHVSRQV±YHLV¸WDPE¸PFRQWULEXLUSDUD
a promoção de negócios inclusivos. Utilizar os produtos
HVHUYL·RVoQDQFHLURVSDUDPHOKRUDUDTXDOLGDGHGHYLGD
de pessoas de baixa renda e fortalecer empreendimentos
de pequeno porte é uma atividade que pode contribuir
efetivamente para o desenvolvimento sustentável.



FLWLEUDVLO

3RUPHLRGHVHXVQHJÁFLRVR&LWLWDPE¸P
SURPRYHRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDOH
HFRQÃPLFRGDVFRPXQLGDGHV+±
DQRVSRUPHLRFDUWµR$\UWRQ6HQQDD
2UJDQL]D·µRDSRLDR,QVWLWXWR$\UWRQ6HQQD
TXHGHVHQYROYHSURJUDPDVHGXFDWLYRVSDUD
crianças e jovens (leia mais na pág. 22)

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH



PRÊMIO CITI MELHORES
MICROEMPREENDIMENTOS NO BRASIL

659

Ganha-pão para toda a família

inscrições foram realizadas na edição
2011, que contou com empreendedores
de 237 cidades e 17 estados, além de 37
LQVWLWXL·ÅHVGHPLFURoQDQ·DV

Apoio ao
Microcrédito

Alguns anos de experiência
como operária em uma fábrica
o]HUDPFRPTXH0DULD$SDUHFLGD
Morales, de 48 anos (foto),
percebesse que tinha um espírito
empreendedor. “Jurei para mim, no
dia em que me demiti, que não ia
mais receber ordens de ninguém”,
lembra. Dez anos depois, ela se
orgulha de ter atingido o objetivo:
com faturamento de R$ 240 mil
anuais e produtos comercializados
em toda a Grande São Paulo e
na Baixada Santista, a fábrica
de pão Kero-Kero foi uma das
vencedoras do Prêmio Citi Melhores
Microempreendimentos 2011.
A história de Maria Aparecida
não difere das dos demais oito
empreendedores reconhecidos na
premiação. Para iniciar o negócio,
foi preciso recorrer ao microcrédito
e aos esforços da família – 10
irmãos que, unidos, conseguiram
alugar um espaço para fabricar
pães de hambúrguer e hot-dog.
Com o prêmio de R$ 7 mil
e alguns meses de economia,
Maria Aparecida pretende erguer
a sede da empresa. “Parece um
sonho. Crescemos muito, mas
agora é hora de estabilizar. Temos
clientes, temos produção, e agora
precisamos ter um lugar próprio e
pensar na gestão da empresa.”
Conheça as histórias dos
nove ganhadores do Prêmio Citi
Melhores Microempreendimentos
2011 em www.pcmm.com.br.

Mais de
1.500

empreendedores inscritos nas
sete edições da premiação. Mais
informações em http://pcmm.com.br

PROTOCOLO VERDE – INDICADOR 1

Por acreditar no papel do microcrédito
para o fomento do empreendedorismo
e o empoderamento econômico de
comunidades de baixa renda, o Citi
WHPOLQKDVGHoQDQFLDPHQWR funding)
para instituições que operam crédito a
empreendedores de pequenos negócios.
A Citi Foundation também destina fundos
de microcrédito (não reembolsáveis)
a instituições como Acreditar e Banco
Pérola. (leia mais em Citi Foundation).

3UºPLR&LWL0HOKRUHV
Microempreendimentos
Há sete anos, o Citi lançou o Prêmio
Citi Melhores Microempreendimentos,
realizado em 28 países e cujo objetivo
é promover o microcrédito como
instrumento fundamental para a redução
da pobreza ao redor do mundo, bem
como reconhecer a relevância dos
pequenos negócios para a melhoria
das condições de vida dos indivíduos.
No Brasil, a edição de 2011 registrou
um recorde de inscrições: mais de 650



FLWLEUDVLO

empreendedores, de 37 instituições
GHPLFURoQDQ·DV$SUHPLD·µRFRQWRX
com o apoio de diversas entidades e
teve a participação de jurados com
H[SHULºQFLDQRPHUFDGRoQDQFHLURHQD
área de microcrédito. Voluntários do Citi
auxiliam na pré-seleção dos inscritos.
Entre os critérios analisados estão a
capacidade de perpetuação do negócio, o
SODQHMDPHQWRDVXSHUD·µRGHFRQpLWRVH
o potencial de geração de empregos para
a comunidade local. Além de um prêmio
em dinheiro dividido por categorias
de faturamento – R$ 60 mil, 120 mil e
240 mil –, os vencedores participam de
XPDFDSDFLWD·µRHPJHVWµRoQDQFHLUD
Os agentes de crédito das instituições
GHPLFURoQDQ·DVJDQKDGRUHVUHFHEHP
treinamento na área.

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH



1HJÁFLRV,QFOXVLYRV

kI±FLOHQWHQGHUSRUTXHRCFDVDPHQWR GD
&UHGLFDUGFRPR,QVWLWXWR$\UWRQ6HQQD¸WµR
EHPVXFHGLGR2VRQKRGHDMXGDUDFRQVWUXLU
XP%UDVLOFDPSHµR¸FRPSDUWLOKDGRK±DQRV
'HXPODGRRLQVWLWXWRODQ·DPµRGDH[SHULºQFLD
HGHWRGRRFRQKHFLPHQWRFRQVWUX¼GRSDUDOHYDU
DPLOKÅHVGHFULDQ·DVHMRYHQVXPDHGXFD·µR
SOHQDGHTXDOLGDGH'RRXWURD&UHGLFDUGLQYHVWH
UHFXUVRVDJUHJDQGRYDORUHFUHGLELOLGDGH²VD·ÅHV
TXHUHDOL]DPRVMXQWRVHPWRGRRSD¼Vy

R$ 57 milhões
foram repassados ao Instituto Ayrton Senna,
em 16 anos de parceria

210 mil
cartões e 150 mil contas

9LYLDQH6HQQDSUHVLGHQWHGR,QVWLWXWR$\UWRQ6HQQD

Financiamento para a
FDGHLDGHYDORU
CDB Verde

&DUWµR,QVWLWXWR$\UWRQ6HQQD
Desde 1994, o Instituto Ayrton Senna
desenvolve programas educacionais que
M±EHQHoFLDUDPPDLVGHPLOKÅHVGH
crianças e jovens brasileiros. Há 16 anos,
o Citi é um dos principais apoiadores
desse trabalho, por meio de recursos
do cartão de crédito Instituto Ayrton
Senna – um dos mais ativos produtos da
Credicard, cujo faturamento cresce cerca
de 20% ao ano.
Além disso, proprietários de
cartões Diners, Citi Cash Back, Citi Auto
Rewards, Credicard Cash Back e Credicard
Exclusive podem doar seus pontos de
programa de incentivo ao instituto.



FLWLEUDVLO

Lançado em 2008, o CDB Verde é
XPW¼WXORGHLQYHVWLPHQWRSÁVo[DGR
cujo principal diferencial é seu vínculo
socioambiental: por meio dos recursos
do produto, o Citi apoiou o Projeto
Conectividade, coordenado pelas
ONGs Conservação Internacional (CI)
e Associação Mico-Leão-Dourado, com
previsão de conclusão em cinco anos.
O recurso do CDB Verde contribui para
reconectar cerca de 26 mil hectares
remanescentes de Mata Atlântica em
Casimiro de Abreu (RJ). As ações de
UHpRUHVWDPHQWRYµROLJDUQRYDPHQWH
essas áreas e permitir a circulação
dos animais.
'HVGHVHXODQ·DPHQWRDW¸RoPGH
mais de 1.200 operações haviam sido
efetuadas, resultando em um montante
médio aplicado de R$ 50 milhões.

Por meio de linhas que oferecem
oportunidades a toda a cadeia produtiva
de pequenas, médias e grandes empresas,
o Citi fomenta o desenvolvimento
de setores produtivos. Conheça as
principais linhas:
Vendor – Destinado a fomentar as
vendas de fabricantes ou distribuidores
GHEHQVEHQHoFLDHPSUHVDVFOLHQWHV
dos correntistas Citi, que obtêm
oQDQFLDPHQWRDMXURVFRPSHWLWLYRVH
melhores condições de crédito, podendo
expandir seus negócios.
Risco sacado – Permite que pequenos
fornecedores antecipem os recebíveis
de grandes empresa que são clientes do
Citi. Por meio de um convênio com as
companhias, os fornecedores passam a
WHUDFHVVRDXPDVROX·µRoQDQFHLUDTXH
possibilita antecipar recursos utilizando
os recebíveis, a taxas mais atrativas que
as do mercado.

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Repasses BNDES – Por meio de um
credenciamento no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), o Citi oferece linhas de
investimento que buscam contribuir para
a economia do país. Elas são voltadas ao
oQDQFLDPHQWRGHSURMHWRVHLQLFLDWLYDV
de empresas de pequeno, médio e
grande porte. O produto divide-se em
GH]FDWHJRULDVGHoQDQFLDPHQWRVTXH
incluem grandes projetos (acima de
R$ 20 milhões), fomento a pequenas e
médias empresas, obras e aquisição de
máquinas e equipamentos.

/LQKD&'&$FHVVLELOLGDGH
3DUDDSRLDUSHVVRDVFRPGHoFLºQFLD
visual ou baixa visão, que precisam
adquirir produtos de acessibilidade, o
&LWLODQ·RXDOLQKDGHoQDQFLDPHQWR&'&
Acessibilidade, em 2011. Desenvolvido em
parceria com a ONG Laramara, o serviço
oQDQFLDYDORUHVHQWUH5H5PLO
com taxas de juros diferenciadas.
O foco é viabilizar a compra de itens
de alto valor, como máquinas braile,
lentes e telas de aumento, bengalas,
impressoras braile, softwares de leitura e
relógios adaptados.



Pessoas e
Diversidade
PROTOCOLO VERDE – INDICADOR 9

0DLVTXHDWUDLUHGHVHQYROYHUSURoVVLRQDLVR&LWLSURPRYH
a multiplicidade de visões. Com uma política estruturada
de fomento à diversidade, estimula novos talentos e
compromete-se com a igualdade de oportunidades. O Programa
de Diversidade tem foco nos seguintes pilares: mulheres em
FDUJRVGHOLGHUDQ·DSHVVRDVFRPGHoFLºQFLDPLQRULDV¸WQLFDV
pessoas acima de 50 anos e jovens de baixa renda.



FLWLEUDVLO

&RPXPDSRO¼WLFDGHJHVWµRGH
SHVVRDVEDVHDGDQDGLYHUVLGDGH
R&LWL%UDVLOEXVFDDEULUHVSD·R
SDUDPÆOWLSORVWDOHQWRV

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH



GRI LA10

2VFXUU¼FXORVGHWUHLQDPHQWRVµRFRPSRVWRVSRU
FXUVRVFRPSRUWDPHQWDLVW¸FQLFRVHGHOLGHUDQ·D
YROWDGRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRSURoVVLRQDOH
SHVVRDOGRVIXQFLRQ±ULRV

O crescimento do Citi no Brasil foi
acompanhado pela ampliação das
oportunidades de trabalho. Nos últimos
três anos, o público interno foi ampliado
em 21%. A gestão de pessoas promove
um ambiente de desenvolvimento
contínuo e atrai e retém pessoas
DOWDPHQWHTXDOLoFDGDVFRPHVS¼ULWR
inovador e empreendedor.

Universidade Citi
A Organização investe no desenvolvimento
de talentos e na capacitação técnica dos
SURoVVLRQDLV(PDP¸GLDIRLGH
33 horas/funcionário em treinamentos,
presenciais ou online. Comparado a 2010,
o número é 25% maior.
GRI LA1



2009

2010

2011

Conselho*

19

19

18

Diretoria

31

163

171

Gerência

323

296

306

Administrativo

4.069

4.414

5.061

Produção

1.938

1.831

2.085

Trainees

22

23

20

Aprendizes

63

115

125

Estagiários

321

286

323

Total

6.767

7.128

8.091

FLWLEUDVLO

9R]SDUDDHTXLSH
Desde 2009, a pesquisa de clima
aponta evoluções na satisfação dos
funcionários. Esse avanço está associado,
especialmente, à criação de comitês
IRUPDGRVSRUJHVWRUHVHSURoVVLRQDLVGH
RH para tratar das questões avaliadas
negativamente (veja mais números sobre
os funcionários do Citi em Anexos).
NÍVEL DE SATISFAÇÃO

NÚMERO DE COLABORADORES
POR NÍVEL FUNCIONAL

*Recorte da Diretoria

As capacitações são oferecidas pela
Universidade Citi, centro de referência
em educação corporativa criado
há 10 anos. Entre 2010 e 2011, 800
funcionários também participaram do
Programa de Patrocínio Educacional,
contemplando cursos de graduação,
pós-graduação e idiomas. No total, foram
investidos R$ 9,3 milhões em educação
corporativa em 2011 (leia mais sobre
treinamentos em Anexos).

VOLUNTARIADO

67%

70%

66%

12%

12%

12%

21%

22%

18%

2008
Favorável

2009
Neutro

80%

7%
13%
2010

2011
Desfavorável

Fonte: Pesquisa VOE – Voice of the Employees
do Citi Brasil, da qual participam, em média,
85% dos funcionários

Dia Global na Comunidade

Associação Citi Esperança

Realizado desde 2006 nos países em que
o Citi mantém operações, o Dia Global na
Comunidade (foto) é uma oportunidade
para que funcionários, familiares e amigos
participem de iniciativas voluntárias, como
reformas em escolas, doações de sangue,
serviços de jardinagem e limpeza e atividades
recreativas e educacionais. Em 2011, a
IRU·DWDUHIDQR%UDVLOEHQHoFLRXPDLVGH
10 mil pessoas, em 14 cidades das regiões
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Mais de R$ 600 mil arrecadados entre 2010
e 2011 e dez grandes projetos e campanhas
EHQHoFLDGRV(VVHIRLRUHVXOWDGRGD
Associação CitiEsperança no período. Mantida
por funcionários e ex-funcionários, a ONG
é coordenada por voluntários e apoiada
pelo Citi, que dobra a quantia doada por
funcionário. O recurso é aplicado em projetos
TXHEHQHoFLHPFRPXQLGDGHVGHEDL[DUHQGD
das regiões onde a Organização está presente.

Pessoas e Diversidade

Promoção da
Igualdade
GRI LA13

FUNCIONÁRIOS POR GÊNERO
ENTREVISTA: MARCOS GONÇALVES,
PRESIDENTE DA AVAPE

Em 2011, um levantamento detalhado do
SHUoOGRVIXQFLRQ±ULRVSHUPLWLXDR&LWL
construir seu mapa da diversidade, que
LGHQWLoFDRVGHVDoRVHDVRSRUWXQLGDGHV
DO¸PGHDSRQWDUDVD·ÅHVDoUPDWLYDV
necessárias para proporcionar um
ambiente mais inclusivo e diverso.

Mulheres
53%

Homens
47%

7DOHQWRVVRPDGRV
Promover um ambiente que valorize as
habilidades e ofereça oportunidades a
TXHPWHPGHoFLºQFLDLQWHOHFWXDO¸XP
GHVDoRSDUDWRGRVRVVHJPHQWRVGH
negócio. Esse é o objetivo do Programa
Somar, desenvolvido desde 2007.

FUNCIONÁRIOS POR ETNIA

FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Acima de 50
4%

Amarelos
3%
Pardos
9%

Pretos
2%

Não informado
1%
Indígenas
0%

Brancos
85%
30 a 50
57%
Abaixo de 30
39%

FUNCIONÁRIOS EM CARGOS DE CHEFIA (POR GÊNERO)



Conselho

Diretoria

Gerência

Mulheres

28%

19%

26%

Homens

72%

81%

74%

FLWLEUDVLO

Programa Somar permite a inserção de pessoas
FRPGHoFLºQFLDLQWHOHFWXDOQRPHUFDGRGH
WUDEDOKR3RUPHLRGDLQLFLDWLYDPDLVGH
IXQFLRQ±ULRVIRUDPFRQWUDWDGRVqHQWUHHOHV
:LOVRQH/X¼V&DUYDOKR5XELQGH&HOLV à direita e à
esquerda, respectivamente DPERVGHDQRVTXH
DWXDPHPDJºQFLDV&LWLEDQNHP6µR3DXOR

Em parceria com o Colégio Pauliceia e a
Associação para Valorização e Promoção
dos Excepcionais (Avape), o Citi incluiu
essas pessoas em suas agências
bancárias. Hoje, o projeto contempla 32
funcionários, em 32 agências de São
Paulo. Eles desempenham atividades
administrativas e, em alguns casos, já
atuam nas equipes de venda.
A iniciativa está se tornando uma
referência de inclusão. Em 2011,
a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) incluiu a metodologia no seu
3URJUDPDGH&DSDFLWD·µR3URoVVLRQDOH
,QFOXVµRGH3HVVRDVFRP'HoFLºQFLD

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Quebrar
barreiras
Qual é o principal diferencial do Somar?
O projeto demonstra para a sociedade que as
SHVVRDVFRPGHoFLºQFLDLQWHOHFWXDOSRGHP
trabalhar em diferentes atividades, desde que
devidamente capacitadas.
Qual é a abertura do mercado de
trabalho para esse público?
7HPRVPLOSHVVRDVFRPGHoFLºQFLD
trabalhando no país. Mas apenas 5% são
SHVVRDVFRPGHoFLºQFLDLQWHOHFWXDO9HPRVR
WDPDQKRGRGHVDoRTXHWHPRVSHODIUHQWH
Os integrantes do Somar mostram
HYROX·ÅHVSURoVVLRQDLV4XDODLPSRUW³QFLD
deles para combater a exclusão?
Trabalhando em uma organização como
o Citi, eles trazem benefício para toda
a sociedade. São novos paradigmas de
desempenho, competência e sucesso.



$SUHVHQ·DGHOLGHUDQ·DVIHPLQLQDV
¸YDORUL]DGDSHOR&LWL3URJUDPDV
GHDFRQVHOKDPHQWRHcoachingWºP
REMHWLYRGHGHVHQYROYHUIXQFLRQ±ULDV
na empresa

Liderança feminina

GRI LA13

'HVDoRGDLQFOXVµR
Embora tenha um programa que é
referência na área, o Citi ainda não
alcançou a cota mínima de pessoas com
GHoFLºQFLDH[LJLGDSRUOHLqGHQR
Citibank e 4% nos demais segmentos de
negócio –, o que mostra como o tema é
GHVDoDGRUSDUDRVHJPHQWR
Conforme Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com o Ministério Público, a
Organização – no negócio bancário – tem
até 2014 para se adequar à lei. O número
desses funcionários vem crescendo como
um todo. De 2007 a 2011, o aumento foi
GHPDLVGHDRoPGHKDYLD
SHVVRDVFRPGHoFLºQFLDFRQWUDWDGDV



3DUFHULDVFRPLQVWLWXL·ÅHVFRPRD
8QLYHUVLGDGH=XPELGRV3DOPDUHVH
R,QVWLWXWR3URoVVLRQDOL]DQWH3DXOLVWD
,33 SHUPLWHPDPSOLDUDGLYHUVLGDGHGR
TXDGURGHIXQFLRQ±ULRV

FLWLEUDVLO

A inserção de mulheres em cargos de
liderança é um dos pilares de gestão
de pessoas. Em 2006, foi lançado
globalmente o CitiWomen – grupo
formado por executivas dos principais
negócios que organiza eventos e
palestras sobre temas como liderança,
carreira, saúde e bem-estar. No biênio,
foram organizados 11 eventos, com
participação de 1,6 mil funcionários.
Em 2010, o conselho, composto por
dez funcionárias, lançou o Programa
de Mentoring, com participação de
44 mulheres capacitadas, ao longo
de um ano. Em encontros periódicos,
DVSDUWLFLSDQWHVGHoQLDPHVWUDW¸JLDV
relacionadas ao desenvolvimento da
carreira. Em 2012, elas atuarão como
instrutoras de outras funcionárias, em
uma metodologia de coaching.

2SRUWXQLGDGHGRSULPHLURHPSUHJR
A inserção de jovens de baixa renda no
mercado de trabalho é estimulada pelas
ações da Citi Foundation, que desde
DSRLDR,QVWLWXWR3URoVVLRQDOL]DQWH
Paulista (IPP). Mais de 2 mil jovens
já foram capacitados para o primeiro
emprego, por meio da Lei do Jovem
Aprendiz (Lei nº 10.097/2000).

Valorizando a experiência
O Citi também tem ampliado
RSRUWXQLGDGHVSDUDSURoVVLRQDLV
com mais de 50 anos, que, com sua
experiência, podem agregar grande valor
à condução dos negócios. Hoje, 11% dos
funcionários têm mais de 45 anos e 4%,
mais de 50.

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Desde o início da parceria,
aproximadamente 300 pessoas foram
contratadas. No banco, elas participam
da Trilha do Aprendiz, programa iniciado
em 2011 que promove o acompanhamento
e o desenvolvimento desses jovens.

,QFOXVµR¸WQLFD
O Citi mantém desde 2005 uma
parceria com a Universidade Zumbi
dos Palmares por meio da qual a
instituição destina 50% das vagas para
estudantes afrodescendentes.
Tomando a universidade como
incubadora de talentos, o banco
contrata estagiários e os auxilia no
desenvolvimento de carreira. Mais de
cem estudantes já foram selecionados,
FRP¼QGLFHGHHIHWLYD·µRDRoPGR
estágio de 45%. Em 2011, 22 novos
jovens foram contratados.



(FRHoFLºQFLD
Disseminada nos escritórios e em processo de
implantação nas agências, a gestão ambiental inclui
projetos de redução de emissão de gases de efeito
estufa e consumo de materiais e recursos naturais.



FLWLEUDVLO

*HVWµRDPELHQWDOLQWHJUDGD
SHUPLWHDR&LWL%UDVLODMXGDUQR
FXPSULPHQWRGHPHWDVJOREDLV

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH
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(PR&LWLUHDoUPRXR
FRPSURPLVVRGHFXPSULUXPD
série de metas ambientais.
Tomando como base os dados de
RREMHWLYR¸DXPHQWDUD
HoFLºQFLDHQHUJ¸WLFDHPDW¸
HDOFDQ·DU

25%

de reduções nas
emissões totais de GEE

20%
de reduções no
consumo de água

40%

de reduções no envio de
resíduos para aterros sanitários

Gestão das
Operações

Termômetro das metas
VRFLRDPELHQWDLVQR%UDVLO
Para o biênio 2010-2011, o Citi Brasil
comprometeu-se com metas e objetivos
socioambientais. Veja, abaixo, o
desempenho dessas propostas.

PROTOCOLO VERDE – INDICADOR 7

Além de investir no gerenciamento do
risco socioambiental das operações de
crédito, no intuito de reduzir os impactos
gerados pelos clientes, o Citi possui
metas nacionais e globais (veja quadro)
de redução de consumo de água e
energia, geração de resíduos e emissões
de gases de efeito estufa.
No Brasil, foram implantadas diversas
medidas para diminuir o consumo de
água e de energia elétrica, além do
investimento em projetos de coleta
seletiva nos prédios administrativos da
empresa. Localizada em São Paulo e com
mais de 3 mil funcionários, a sede possui
um sistema de desligamento automático
das luzes desde 2008.
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,QLFLDWLYDVGHUHGX·µRGHFRQVXPR
GHHQHUJLDH±JXDGHHPLVVÅHVH
GHJHUD·µRGHUHV¼GXRVFRPSÅHP
DVLQLFLDWLYDVGHHFRHoFLºQFLD

Meta

No escritório central, todos os andares
SRVVXHPSXULoFDGRUHVGH±JXDYLVDQGR
eliminar o uso de garrafas plásticas.
Também é feito o reúso de água para
limpeza das fachadas, jardinagem e
descarga de vasos sanitários.
Em 2009, deu-se início a uma parceria
com a Clinton Foundation para um
projeto de diagnóstico energético,
FXMRREMHWLYR¸LGHQWLoFDUHLPSODQWDU
medidas de conservação de energia e
recursos naturais, além de redução de
emissões de gases de efeito estufa, em
edifícios e agências.

Reduzir emissões dos gases
causadores do efeito estufa
em 10% até 2011, com base nas
emissões de 2005

Reduzir em 10% o consumo
energético do prédio Citi Center
(sede) até 2011
Desenvolver um projeto de
HoFLºQFLDHQHUJ¸WLFDQRSU¸GLR
Citi Center até 2011, em parceria
com a Clinton Foundation
Implantar projeto piloto de
automação remota, visando à
HoFLºQFLDHQHUJ¸WLFDQDVDJºQFLDV
&LWLEDQNDW¸RoPGH

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Cumprimento

Parcial

Sim

Sim

Sim

-XVWLoFDWLYDUHVXOWDGR
Embora, em volume bruto, o Citi tenha gerado
mais emissões de CO2 – cerca de 2.590
toneladas em 2011, contra 2.388 em 2005 –,
as operações se tornaram, proporcionalmente,
PDLVHoFLHQWHVHDPHWDGHUHGX·µRIRL
superada. O índice caiu de 0,4 tonelada per
capita em 2005 para 0,2 tonelada em 2011
De 2005 e 2011, o consumo de energia foi
reduzido em 53%, levando em conta todas as
agências e unidades do grupo no Brasil
Com análise concluída em 2011, o projeto vai
contemplar a modernização da automação
geral do edifício. A obra custará cerca de US$
1,2 milhão e promoverá economia de 3% no
consumo atual de energia. O projeto será
desenvolvido em 2012
O piloto foi realizado em uma agência Citibank
de São Paulo. A partir de 2012, pretende-se
implantar o sistema de automação e estendê-lo
a agências de todo o país
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&LWL)RXQGDWLRQ

INVESTIMENTO SOCIAL

Mais de
R$ 5,1 milhões
IRUDPLQYHVWLGRVSHOR&LWLQR%UDVLOQRVDQRV
GHH2YDORULQFOXLLQYHVWLPHQWRV
GD&LWL)RXQGDWLRQHGRD·ÅHVORFDLV

US$ 145,9 milhões
IRLRLQYHVWLPHQWRGD&LWL)RXQGDWLRQHPH
HPSURMHWRVGHVWLQDGRVDFRPXQLGDGHVGHSD¼VHV

Gerar Valor à
Sociedade

Citi
Foundation
Atrelado ao conceito de Finanças Responsáveis
– que embasa as ações do Citi globalmente e
assegura a geração de valor nas operações de forma
transparente e responsável –, está outro importante
compromisso: contribuir com projetos que promovam
o desenvolvimento econômico de indivíduos e suas
famílias, potencializar o empreendedorismo e auxiliar as
pessoas a gerenciar e fazer melhor uso de seu dinheiro.
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A Citi Foundation tem como compromisso
promover a melhoria da qualidade de
vida nas comunidades onde o Citi atua. O
investimento social é feito por repasses
da fundação, sediada nos Estados Unidos,
e também com recursos locais.

$&LWL)RXQGDWLRQSURPRYH
RFUHVFLPHQWRGHSHTXHQRV
QHJÁFLRVDSRLDQGRSURMHWRVFRPR
R)XQGR-RYHP(PSUHHQGHGRU
UHDOL]DGRGHVGHSHOD21*
$VKRNDHSHODLQVWLWXL·µRGH
microcrédito Acreditar (leia mais
na página seguinte)

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Em consonância com os negócios, os
investimentos no Brasil têm como foco
PLFURoQDQ·DVHGXFD·µRoQDQFHLUD
empreendedorismo verde e formação
de jovens. Em cada uma dessas
áreas, são apoiados projetos que
demonstram comprometimento com
a sustentabilidade, permitindo, assim,
a elevação dos padrões de vida de
indivíduos e comunidades.
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&LWL)RXQGDWLRQ

0LFURoQDQ·DV
Educação
Financeira

3

instituições de
PLFURoQDQ·DVDSRLDGDV

PROTOCOLO VERDE – INDICADOR 2

8 mil

microempreendedores
EHQHoFLDGRV
PARCEIROS

Acreditar, Banco Pérola,
Ceape-MA e Centro de Estudos
HP0LFURoQDQ·DVGD)*963
O acesso da população de baixa renda a
SURGXWRVHVHUYL·RVGRVHWRUoQDQFHLUR
FRPROLQKDVGHFU¸GLWRHoQDQFLDPHQWR
compõe parte da estratégia global
de inserção e empoderamento
socioeconômicos da Citi Foundation.
'HVVDIRUPDSURGXWRVoQDQFHLURV
se tornam ferramentas de inclusão e
acesso da população ao mercado formal,
permitindo a elas investir em seus
negócios e melhorar seus padrões de
vida, de maneira sustentável. No Brasil, o
foco está em projetos que auxiliam jovens
empreendedores a crescer e a transformar
seus negócios em fonte de renda para
suas famílias e comunidades.
Ceape-MA – Presente em 153 cidades,
o Centro de Apoio aos Pequenos
Empreendimentos do Maranhão promove
capacitação e concede microcrédito
a empreendedores. Por meio da
metodologia do Programa Global de
Educação Financeira do Citi, 5.450
pessoas foram atendidas em 2010 e 2011.
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GRI FS16

,QLFLDWLYDVFRPRR3UºPLR&LWL0HOKRUHV
Microempreendimentos permitem o incentivo a
SHTXHQRVQHJÁFLRVTXHWUD]HPGHVHQYROYLPHQWR
HSURVSHULGDGHq¸RFDVRGD$XWRSH·DV,WDSDUN
GH0DX± 63 GH-RµR%DWLVWD/RSHVGD6LOYD
2QHJÁFLRIRLXPGRVJDQKDGRUHVGDHGL·µR
(leia mais em Negócios Inclusivos.)

Banco Pérola – O projeto, executado
com apoio da organização Artemísia,
oferece linhas de microcrédito a
microempreendedores em Sorocaba (SP). A
Citi Foundation apoiou a instituição em 2011.
Fundo Jovem Empreendedor –
A instituição de microcrédito Acreditar
e a ONG Ashoka, com apoio da Citi
Foundation, iniciaram, em 2010, um
fundo rotativo que oferece microcrédito
DHPSUHV±ULRV2SURMHWRGHYHEHQHoFLDU
370 microempreendedores até 2012.
&HQWURGH(VWXGRVHP0LFURoQDQ·DV
da FGV-SP – A Citi Foundation e o Centro
GH(VWXGRVHP0LFURoQDQ·DV *9FHPI 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) estão
desenvolvendo uma pesquisa, com
previsão de conclusão em 2013, que
pretende avaliar o impacto da educação
oQDQFHLUDQDPHOKRULDGDVFRQGL·ÅHVGRV
usuários de microcrédito.

5

projetos apoiados

50 mil

MRYHQVHDGXOWRVEHQHoFLDGRV
PARCEIROS

Junior Achievement, Arrastão,
Fundação para o Desenvolvimento da
Educação e Instituto BM&FBovespa

A Citi Foundation está comprometida em
auxiliar famílias e indivíduos a gerenciar
da melhor maneira possível seus recursos,
garantindo, a uma só vez, a expansão da
FDSDFLGDGHoQDQFHLUDHDFRQVWUX·µRH
preservação de patrimônios.
Com base no Programa Global de
(GXFD·µR)LQDQFHLUDGD0LFURoQDQFH
Opportunities e da Freedom from Hunger
e no aporte de recursos a projetos de
capacitação de crianças, jovens e adultos,
a instituição busca fazer sua parte
na inclusão e no desenvolvimento de
indivíduos cada vez mais conscientes e
SDUWLFLSDWLYRVGRVLVWHPDoQDQFHLUR
Família no Azul – Com o objetivo de
GLVVHPLQDUQR·ÅHVGHJHVWµRGHoQDQ·DV
e orçamento doméstico, o Família no
Azul é realizado pela ONG Arrastão e

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

pela Fundação para o Desenvolvimento
da Educação. Em 2010 e 2011, 90 pessoas
foram capacitadas para multiplicar os
ensinamentos a 3 mil jovens e adultos da
Grande São Paulo.
Bancos em Ação – Realizado pela
organização Junior Achievement
em parceria com a Citi Foundation, o
SURJUDPDEHQHoFLRXHVWXGDQWHV
somente em 2011. O foco é apresentar
aos jovens noções sobre o uso do dinheiro
HDJHVWµRGHLQVWLWXL·ÅHVoQDQFHLUDV
Concurso Saber Crescer – Também
em parceria com a Junior Achievement,
o Saber Crescer foca a ampliação da
aprendizagem de jovens a respeito do
uso consciente do dinheiro. Em 2010 e
2011, o projeto atendeu cerca de 14 mil
estudantes dos ensinos fundamental e
médio, de oito estados.
My Money Business (MMBiz) –
O programa tem como foco a educação
oQDQFHLUDGHMRYHQVGHDDQRVGD
rede pública de ensino. No Brasil, mil
jovens do Rio Grande do Sul e de São
Paulo devem ser atendidos na primeira
etapa, que começou em 2011.
Estratégia Nacional de Educação
Financeira – Projeto piloto sobre
HGXFD·µRoQDQFHLUDHPHVFRODVGR
ensino médio, a Enef é desenvolvida por
diversas organizações públicas e privadas
e contempla cerca de 27 mil estudantes,
de quatro estados e do Distrito Federal.
Em 2011, a Citi Foundation patrocinou
a impressão do material didático e
outras atividades.
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&LWL)RXQGDWLRQ

Formação
de Jovens

Empreendedorismo
Verde

4

projetos apoiados

,33TXHLQVHUHMRYHQVQRPHUFDGRSRUPHLR
GD/HLGR$SUHQGL]M±FDSDFLWRXPDLVGHPLO
pessoas com apoio do Citi

7.500

HPSUHHQGHGRUHVEHQHoFLDGRV
PARCEIROS

1

projeto apoiado

2 mil

DSUHQGL]HVEHQHoFLDGRV
desde 2004
PARCEIRO

IPP

Formação de jovens
A busca pela inserção de futuros
SURoVVLRQDLVQRPHUFDGRGHWUDEDOKRH
por seu desenvolvimento baseado em
aspectos como ética e cidadania orientam
os investimentos realizados pela Citi
Foundation na formação de jovens.



FLWLEUDVLO

Conservação Internacional, Inst.
BioAtlântica, Inst. Amigos da Reserva
da Biosfera e Centro de Estudos em
Sustentabilidade da FGV-SP
,QVWLWXWR3URoVVLRQDOL]DQWH
Paulista – O apoio ao instituto teve
início em 2004 e inclui o Rotary Club SP
Avenida Paulista. No período, mais de
2 mil pessoas, de 15 a 22 anos, passaram
pelo programa de formação – quase
todas conquistaram seu emprego ao
longo do projeto.
O foco da ação é a colocação de jovens
no mercado de trabalho por meio da Lei
do Jovem Aprendiz (Lei nº 10.097/2000).
O projeto contempla um período intensivo
de aulas teóricas, com laboratório de
aprendizagem em que o aluno passa uma
semana vivenciando a rotina de uma
empresa. Por último, os jovens se tornam
aprendizes em uma empresa (leia mais
em Pessoas e Diversidade).

Empreendedorismo verde
Também faz parte da estratégia do
Citi apoiar empreendedores que
conseguem aliar uma oportunidade
de negócio à utilização responsável
dos recursos naturais. Em geral
promotores de pequenos negócios, esses
empreendedores geram empregos e
crescimento nas comunidades onde se
ORFDOL]DPHDMXGDPQDTXDOLoFD·µRGH
mão de obra e na inserção de indivíduos
na economia formal.
Inovação e Sustentabilidade na Cadeia
de Valor – Iniciado em 2011, o projeto do
Centro de Estudos em Sustentabilidade
(GVces) da Fundação Getulio Vargas

UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

(FGV) tem o Citi como membro fundador
e espera promover a inovação para
a sustentabilidade em pequenas e
médias empresas da cadeia de valor de
grandes organizações.
Piaçava Sustentável – Realizado por
Instituto BioAtlântica (IBio), Conservação
Internacional (CI-Brasil) e Citi Foundation,
o projeto ajuda comunidades de Santa
Cruz Cabrália (BA) a desenvolver
atividades rentáveis e sustentáveis com
base na extração da piaçava. O trabalho,
iniciado em 2008, envolve atualmente
cerca de 460 pessoas.
Negócios Sustentáveis na Mata
Atlântica – Apoiado pela Citi Foundation
e pela CI-Brasil e coordenado pelo
Instituto Amigos da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica (IA-RBMA),
o projeto pretende desenvolver uma
rede de negócios, serviços e produtos
que contribuam para a conservação
da reserva. Em 2011, 117 negócios e
produtores apresentaram condições de
serem cadastrados no programa.
Projeto Pro-Viveiros – Outra
iniciativa da CI-Brasil apoiada pela
Citi Foundation, o Pro-Viveiros é
realizado por parceiros locais e propõe
um programa de desenvolvimento e
TXDOLoFD·µRGHYLYHLURVGHSODQWDVSDUDD
UHVWDXUD·µRpRUHVWDOGD0DWD$WO³QWLFD
no Rio de Janeiro.



Anexos

$FHVVLELOLGDGH
Agências Citibank* – De 103
agências, 100 são adaptadas, contando
com equipamentos de gerenciamento de
oODVFRPXQLFD·µRYLVXDOHW±WLOUDPSDV
corrimãos, sanitários e pisos adaptados. Há
ainda dois assistentes por agência treinados
em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Anexos
GRI 2.10; 3.9

Prêmios e Reconhecimentos
Brasil
» 1º lugar em Custódia Internacional,
com cerca de 55% de market share
(Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais –
Anbima, 2010 e 2011)
» 1º lugar em Câmbio por quatro anos
consecutivos (Banco Central, 2007, 2008,

2009 e 2010)
» 1º lugar em Rentabilidade nos Bancos, da
lista Top 10 (Revista Exame Melhores e
Maiores, 2010)
» Entre as 100 Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil (revista Época e
consultoria Great Place to Work, 2011)

Pessoas
PROTOCOLO VERDE – INDICADOR 9
GRI LA 13

Percentual de funcionários, por gênero e nível funcional

Conselho
Diretoria
Gerência
Administrativo
Produção
Trainees
Aprendiz
Estagiários
Total
GRI LA 13

Mulheres
26%
20%
27%
52%
65%
43%
51%
51%
53%

2010
Homens
74%
80%
73%
48%
35%
57%
49%
49%
47%

Percentual de funcionários, por faixa etária e nível funcional*
2010
Abaixo dos
Entre 30 e
Acima dos
30 anos
50 anos
50 anos
Conselho
0%
76%
24%
Diretoria
0%
71%
29%
Gerência
7%
85%
8%
Administrativo 37%
60%
3%
Produção
60%
39%
1%
Trainees
100%
0%
0%
Estagiários
97%
3%
0%
Total
42%
55%
3%

Abaixo dos
30 anos
0%
0%
5%
37%
57%
100%
97%
39%

Mulheres
28%
19%
26%
50%
66%
35%
57%
57%
53%

2011
Entre 30 e
50 anos
72%
77%
86%
60%
41%
0%
3%
57%

2011
Homens
72%
81%
74%
50%
34%
65%
43%
43%
47%

Acima dos
50 anos
28%
23%
9%
3%
2%
0%
0%
4%

*Conforme preconizado pela Lei do Aprendiz, todos os aprendizes que atuam no Citi possuem menos de 24 anos de idade
GRI LA 13



Percentual de negros, por gênero e nível funcional
2010
Mulheres
Homens
Diretoria
0%
6,67%
Gerência
0,25%
0,25%
Administrativo
0,93%
1,22%
Produção
4,20%
3,83%
Estagiários
6,42%
3,11%

FLWLEUDVLO

Mulheres
0%
0,41%
1,43%
4,11%
5,58%

2011
Homens
0%
0,21%
2,09%
4,73%
5,59%

1ÆPHURGHSHVVRDVFRPGHoFLºQFLD
por nível funcional
2010
2011
Diretoria
1
1
Gerência
2
1
Administrativo
166
196

Caixas eletrônicos – 100% das
ATMs estão adaptadas a pessoas com
GHoFLºQFLDI¼VLFDHYLVXDO: equipamentos
com altura planejada e mobilidade; piso
W±WLOHUDPSDVGHDFHVVRLGHQWLoFD·µR
tátil de dispositivos; e atendimento por
voz para saque, saldo e extrato.

Citiphone – Centrais telefônicas têm
pontos de recepção de mensagens
geradas por telefones adaptados para
SHVVRDVFRPGHoFLºQFLDDXGLWLYD
Internet – Portais Citibank Online
e Credicard oferecem software para
QDYHJD·µRDTXHPWHPGHoFLºQFLDYLVXDO
Outros – Porta-cartão e extrato mensal
em braile ou em fonte maior e cartões
de débito com dados em alto relevo e
instruções de uso em braile.
*Três agências estão em processo de adaptação, com
pendências como licenças de construção e negociação com
proprietário do prédio. Uma delas terá de ser realocada
porque as alterações necessárias são tecnicamente inviáveis

GRI LA 10

Treinamentos
2009
Categoria funcional Carga horária
Horas por
total
funcionário
Diretoria
290
9,4
Gerência
6.359
19,7
&KHoDFRRUGHQD·µR 19.446
25,3
Técnica/supervisão 46.451
16,1
Administrativo
3.774
9,0
Operacional
13.603
7,0
Aprendizes
58
0,5
Trainees
3.296
149,8
Estagiários
2.575
8,0
Total
95.852
14,1

GRI 3.9; FS 14

2010
Carga horária
Horas por
total
funcionário
375
12,5
13.852
38,1
29.983
35,6
94.073
30,9
6.813
15,2
35.016
17,4
205
1,4
3.341
145,2
8.917
25,6
192.575
26,5

2011
Carga horária
Horas por
total
funcionário
929
23,2
12.376
28,0
31.784
32,3
148.605
41,5
14.513
25,1
45.762
21,5
393
2,0
10.337
516,8
9.735
27,2
274.432
33,0

*Excluindo-se cursos externos, integral ou parcialmente patrocinados pela instituição por meio do
Programa de Patrocínios Educacionais

Funcionários participantes do Programa de Patrocínio
Educacional
Curso
2009
2010
2011
Graduação
51
26
34
Pós/MBA
114
108
173
Idiomas
190
80
408
Total
355
214
615

3UHYLGºQFLDSULYDGD
O Citi oferece a todos os funcionários
o Plano de Benefício da Citiprevi e a
FRQWULEXL·µRGHoQLGD+RMHRIXQGRDWLQJH
cerca de 20%* do passivo. Para o plano
GHFRQWULEXL·µRGHoQLGDRIXQFLRQ±ULR
arca mensalmente com o equivalente
a 3% e 5% do salário, e a Organização,
com 50% sobre a contribuição normal do
funcionário – que também pode ser de 1%
UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Número de funcionários por região
2009
2010
Região Sul
420
348
Região Sudeste
6.027
6.246
Região Centro-Oeste 86
154
Região Nordeste
208
374
Região Norte
26
10
Total
6.767
7.128

GRI LA 1
2011
363
7.130
177
409
12
8.091

a 10%, como voluntário (neste caso, não
há participação da Organização).

GRI EC3

Em dezembro de 2010, o total agregado
SHOR3ODQRGH%HQHI¼FLR'HoQLGRHSHOR
3ODQRGH&RQWULEXL·µR'HoQLGDIRLGH
R$ 1,6 bilhão. Em 2011, atingiu R$ 1,7 bilhão.
*Cálculo feito anualmente pelo atuário responsável pelo
plano, de acordo com a legislação vigente para avaliação
DWXDULDOGRVSODQRVGHEHQHI¼FLRGHoQLGRQR%UDVLO
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Anexos
GRI 3.9; LA1

NÚMERO DE COLABORADORES
POR TIPO DE CONTRATO
6.767

7.128

406

450

6.361

6.678

2009

8.091

2010

953

998

5.814

6.130

2009

2011
Tempo indeterminado

Jornada integral

8.091
7.128 1.100
6.981

2010

2011
Meio período

Rotatividade no Citi
Taxa* de rotatividade por gênero
2009
2010
2011
Masculino
23%
24%
17%
Feminino
21%
21%
17%
Taxa* de rotatividade por faixa etária
2009
2010
2011
Abaixo de 30 anos
23%
26%
20%
Entre 30 e 50 anos
20%
19%
15%
Acima de 50 anos
26%
17%
14%
Taxa* de rotatividade por região
2009
2010
2011
Região Sul
25%
37%
23%
Região Sudeste
21%
20%
16%
Região Centro-Oeste
48%
37%
25%
Região Nordeste
30%
24%
21%
Região Norte
27%
62%
39%
*A taxa de rotatividade é o resultado da quantidade de desligamentos no período sobre o total de funcionários
Número de desligamentos por gênero
Masculino
Feminino
Número de desligamentos por faixa etária
Abaixo de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Acima de 50 anos
Número de desligamentos por região
Região Sul
Região Sudeste
Região Centro-Oeste
Região Nordeste
Região Norte

GRI 3.9 EN3; EN4

6.767

467
7.624

Tempo determinado
GRI LA2

NÚMERO DE COLABORADORES
POR TIPO DE EMPREGO

2009
721
738
2009
717
693
49
2009
106
1.244
41
61
7

2010
772
794
2010
772
755
39
2010
132
1.273
60
91
10

2011
640
739
2011
621
714
44
2011
86
1.156
46
84
7

Meio Ambiente
PROTOCOLO VERDE – INDICADOR 7
Energia
Consumo de energia direta, por fonte primária (GJ)*
2010
2011
Óleo diesel
472,62
505,65
Gasolina
15.570,22
19.701,02
GNL
246,20
248,35
Total de energia direta consumida
16.289,04
20.455,02
Consumo de energia indireta, por fonte primária (GJ)*
2010
2011
Energia elétrica
124.560
119.052
*Tanto a energia direta consumida quanto a energia elétrica comprada pelo Citi são provenientes de fontes não renováveis

GRI EN8; EN10

èJXD
A água consumida pelo Citi advém de
empresas de abastecimento. Em 2010, o
consumo foi de 119.177,25 m3; em 2011, esse
número cresceu 3%, atingindo 123.019,77
m3. Para 2012, a meta é reduzir o consumo
em 1% nos prédios administrativos. Parte
da água é reutilizada, principalmente nos
sanitários. Estima-se que a economia
anual de água seja de 9.600 m3. Com a
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LQVWDOD·µRGHXPKLGUÃPHWURQRoQDOGH
2011, será possível mensurar o percentual de
água reutilizada anualmente. Para 2012, o
objetivo é elevar a economia para 15.840 m3.

Emissões
Para gerenciar as emissões de CO2, a
Organização realiza anualmente o inventário
de gases de efeito estufa. O levantamento
segue a metodologia do GHG Protocol Brasil.

GRI 3.9; EN16

Emissões de gases de efeito estufa (toneladas de CO2e)
Escopo 1
Combustão estacionária
Fontes móveis diretas
Equipamentos de refrigeração/ar condicionado
Subtotal
Escopo 2
Eletricidade comprada e consumida
Escopo 3
Transporte
Total das emissões diretas e indiretas
Emissões indiretas (toneladas equivalentes de CO2e)
Fonte
2009
2010
2011
Transportes de
193,37
177,13
211,67
empregados
Viagens de negócios 4.983,10
4.938,33
5.336,17
Total
5.176,47
5.115,46
5.547,84

2010
34
782
0
816

2011
36
990
79
1.105

1.758

1.680

6.784
9.369

7.150
9.935

Resíduos
Peso de resíduos não perigosos (t)
2010
2011
Reciclagem*
60,30
40,09
Aterro sanitário**
123,50
143,69
Total
183,80
183,78
*Materiais enviados para reciclagem: papel, papelão, plástico,
alumínio, vidro e metal

GRI EN17; EN22

**Materiais enviados para aterro sanitário: resíduos do
restaurante, das copas, dos banheiros, da varrição e do entulho

Riqueza Gerada e Distribuída
Demonstrativo de valor adicionado (em milhares de reais)
Receitas
5HFHLWDVGHLQWHUPHGLD·µRoQDQFHLUD
Receita de prestação de serviços e tarifas bancárias
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas/(despesas) operacionais
Resultados não operacionais
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de participação em controladas e coligadas
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Juros e aluguéis
Lucros retidos do semestre
Distribuição do valor adicionado

2011
7.726.961
7.911.449
1.578.920
(1.269.561)
(553.963)
60.116
(127.887)
2.989.613
46.013
46.013
3.035.626

2010
5.667.830
5.614.791
1.473.030
(1.222.175)
(140.821)
(56.995)
(140.056)
2.424.726
19.106
19.106
2.443.832

2009
7.899.772
5.612.651
1.326.997
(1.702.492)
95.289
2.567.327
(127.996)
4.798.205
66.282
66.282
4.864.487

(1.312.314)
202.221
(69.531)
(1.856.002)
(3.035.626)

(1.140.226)
(814.580)
(57.904)
(431.122)
(2.443.832)

(1.141.666)
(1.710.127)
(59.337)
(1.953.357)
(4.864.487)

GRI EC1

Risco Socioambiental
Transações de SURMHFWoQDQFH cobertas pelos Princípios do
Equador 2010 (por categoria) – Citi global
Investimento
Categoria
Revisado
Liberado
(US$ milhões)
A
15
2
14,0
B
17
5
4,4
C
1
0
0,0
Total
33
7
18,4

Propostas de SURMHFWoQDQFH assessoradas 2010 (por
categoria) – Citi global
Categoria
Revisado
Liberado
A
9
1
B
5
0
C
0
Total
14
1

Relações Setoriais
O Citi participa de associações,
fóruns e entidades que defendem os
interesses do setor, de seus clientes e
de seus funcionários, como Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), Banco
Central, Associação Brasileira das
UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima), Câmara
Americana de Comércio (Amcham),
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBovespa) e Associação Brasileira
de Bancos Internacionais (Abbi).

GRI 4.13
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PROTOCOLO VERDE – INDICADORES 10 E 11

GRI 3.12

INDICADORES GERAIS

1.1. Mensagem da presidência
1.2. Impactos, riscos e oportunidades
2.1. Nome da organização
2.2. Marcas, produtos e/ou serviços
2.3. Estrutura operacional
2.4. Localização da sede da organização
$WXD·µRJHRJU±oFD
2.6. Natureza jurídica
2.7. Mercados atendidos
2.8. Porte da organização
2.9. Mudanças no ano
3UºPLRVHFHUWLoFD·ÅHV
3.1. Período coberto pelo relatório
3.2. Relatório anterior
3.3. Periodicidade
3.4. Dados para contato

Nível de
resposta
Parcial
Parcial
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

'HoQL·µRGRFRQWHÆGR

Parcial

3.6. Limite do relatório
3.7. Escopo do relatório
3.8. Base para a elaboração do relatório
3.9. Técnicas de medição e bases de cálculos
3.10. Reformulações de informações
0XGDQ·DVVLJQLoFDWLYDV
3.12. Sumário GRI
9HULoFD·µRH[WHUQDSDUDRUHODWÁULR
4.1. Estrutura de governança
,GHQWLoFD·µRGHVHRSUHVLGHQWHGRPDLV
alto órgão de governança é também um
executivo
4.3. Conselheiros independentes

Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

Indicadores

GRI 2.9; 3.1; 3.2;
3.3; 3.5; 3.6; 3.7;
3.8; 3.10; 3.11;
3.13; 4.14; 4.15;
4.16; 4.17

Em continuidade ao processo de
engajamento e aproximação com os
públicos de interesse, iniciado em 2008
e 2009, o Citi divulga seus dados de
desempenho socioambiental no Brasil por
meio deste Relatório de Sustentabilidade.
A coleta dos dados contempla o período
de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro
de 2011 e toma como base as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI),
G3.1, atendendo aos requisitos para o
nível B autodeclarado de aplicação.
Por meio do modelo de relato bienal,
iniciado no processo anterior, busca-se
estabelecer novos modelos de gestão e
propor uma revisão de longo prazo dos
processos da Organização.
$GHoQL·µRGHFRQWHÆGRGRUHODWÁULR
seguiu – além do histórico de reporte
anterior – os princípios do Protocolo
Verde. Compromisso setorial que estimula
boas práticas socioambientais e de
oQDQ·DVPDLVUHVSRQV±YHLVRGRFXPHQWR
aborda temas como análise de risco
socioambiental do crédito, orientação ao
cliente e engajamento dos stakeholders.
7DPE¸PGHoQHXPDV¸ULHGHLQGLFDGRUHV
a serem respondidos pelas instituições. O
&LWLLGHQWLoFRXDVLQLFLDWLYDVM±H[LVWHQWHV
no banco que se enquadram nessas
diretrizes e as integrou aos indicadores
GRI. Dessa maneira, chegou-se a 31
indicadores de desempenho e setoriais do
conglomerado Citi no Brasil.

Quando possível, as informações foram
apresentadas com uma série histórica de
três anos para os dados quantitativos.
(VSHFLoFD·ÅHVVREUHF±OFXORVH
estimativas são apresentadas nas notas
de rodapé dos indicadores. O relatório
tem como escopo todas as unidades
e segmentos do Citi no Brasil. Nos
últimos dois anos, não houve mudanças
VLJQLoFDWLYDVUHIHUHQWHVDSRUWHHVWUXWXUD
ou participação acionária nas operações
nem alterações de relevância capazes de
impactar a série histórica dos indicadores.
1µRIRLUHDOL]DGDYHULoFD·µRH[WHUQD
,GHQWLoFDQGRR5HODWÁULRGH
Sustentabilidade como oportunidade
de aprimorar o relacionamento com
stakeholders e evoluir de forma constante
nas operações, o Citi se compromete a
reforçar a aderência aos princípios do
Protocolo Verde, de forma a consolidar a
interação com os pilares estratégicos da
Organização e as diretrizes GRI.
Os principais stakeholders do Citi no
Brasil, aos quais se destina este relatório,
são clientes, funcionários, fornecedores,
entidades setoriais e o governo. Esses
públicos não são alvo de um programa
estruturado de engajamento, mas
possuem meios diretos de comunicação
com o Citi – como o Portas Abertas, os
canais de atendimento ao cliente, os
encontros periódicos na Febraban e as
prestações de contas ao Banco Central.

4.4. Canais de comunicação com o conselho

4.5. Remuneração por sustentabilidade
&RQpLWRVGHLQWHUHVVH
4XDOLoFD·ÅHVGHFRQVHOKHLURV
4.8. Valores, códigos e princípios internos
4.9. Atuação do conselho
4.10. Autoavaliação do conselho

4.11. Princípio da precaução
4.12. Cartas, princípios e iniciativas
4.13. Participação em associações
4.14. Relação de stakeholders
,GHQWLoFD·µRGHstakeholders
4.16. Engajamento dos stakeholders
4.17. Demandas de stakeholders
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UHODWÁULRGHVXVWHQWDELOLGDGH

Onde encontrar (página)
02 e 03
02 e 03
04 e 10
07
07
10
06 e 07
10
07
06 e 07
46
42
46
46
46
responsabilidade.socioambiental@citi.com
$GHoQL·µRGRFRQWHÆGRGHVWHUHODWÁULRIRLUHDOL]DGDDSDUWLUGRFUX]DPHQWRGRVSLODUHVGH
atuação do Citi no Brasil com os princípios do Protocolo Verde. Não foi realizado estudo de
materialidade para o levantamento de temas críticos da gestão da Organização em 2010 e
2011. Leia mais na página 46.
46
46
46
42, 43, 44 e 45
46
46
47
46
10

Completo 10
Completo Não há participação de membros independentes no comitê.
Companhia de capital fechado no Brasil, o Citi não se comunica com acionistas e
investidores, mas busca manter canais de diálogo com seus funcionários e clientes. Entre
Parcial
os mecanismos de comunicação estão a política Portas Abertas, que recebe denúncias
que são analisadas por um comitê composto por lideranças da Organização, e o canal de
Ouvidoria, aberto também a fornecedores.
O Citi busca alinhar a remuneração de seus funcionários às práticas do mercado,
Parcial
praticando o princípio de pagamento por performance. Ainda não há um sistema que
associe a remuneração a critérios de sustentabilidade.
2&LWLPDQW¸PSRO¼WLFDHVSHF¼oFDSDUDJHVWµRGHULVFRGHFRQpLWRGHLQWHUHVVHVHQWUHDV
Parcial
atividades externas de colaboradores e suas funções na Organização.
A alta governança está alinhada aos principais valores e estratégias da Organização e é
Completo VHOHFLRQDGDFRPEDVHQDFRPSHWºQFLDSURoVVLRQDO7RGRVRVFRQVHOKHLURVQR%UDVLOVµR
executivos do Citi.
Parcial
06, 10, 11 e 15
Completo 10
$DYDOLD·µRGRGHVHPSHQKRH[HFXWLYRHGDTXDOLoFD·µRGHFDGDPHPEURGR&RXQWU\%RDUG
Completo
é anual. Ainda não existe procedimento para avaliar individualmente os membros do comitê.
O Citi busca promover uma gestão rigorosa sobre riscos dos possíveis impactos
socioambientais de seus produtos e serviços. Além de possuir política que orienta a análise
Completo
de risco nas concessões de crédito, promove treinamentos internos com foco na prevenção
de corrupção, do suborno e de desvios de conduta. Leia mais nas páginas 10, 11, 12 e 13.
Completo 05
Parcial
45
Os principais stakeholders são clientes, funcionários, fornecedores, entidades setoriais e o
Parcial
governo. Leia mais na página 46.
2&LWLLGHQWLoFRXRVSÆEOLFRVSULRULW±ULRVDSDUWLUGHVXDDWXD·µRQRPHUFDGRHGRV
Parcial
impactos que exerce por meio do negócio no Brasil. Leia mais na página 46.
Apesar de manter canais de comunicação com alguns públicos, não há mecanismos
Parcial
estruturados de engajamento de stakeholders. Leia mais na página 46.
As demandas de funcionários e clientes são monitoradas por meio de pesquisas de clima
Parcial
organizacional e satisfação no atendimento. Leia mais nas páginas 17, 26 e 46.

47

INDICADORES DE DESEMPENHO
Nível de
resposta

Onde encontrar (página)

Abordagem de gestão – Desempenho econômico

Parcial

04 e 05

EC1. DVA
EC3. Plano de pensão
EC4. Subsídios

Completo 45
Completo 43
Completo 04

Abordagem de gestão – Desempenho ambiental

Parcial

34 e 35

EN3. Consumo de energia direta
EN4. Consumo de energia indireta
EN8. Água retirada por fonte
EN10. Água reciclada e reutilizada
EN16. Emissões diretas de gases do efeito estufa
EN17. Emissões indiretas de gases do efeito estufa
EN22. Peso total de resíduos

Completo
Completo
Completo
Parcial
Completo
Completo
Parcial

44
44
44
44
45
45
45

Abordagem de gestão – Práticas trabalhistas

Parcial

26, 27, 28 e 29

/$3HUoOGRVIXQFLRQ±ULRV
LA2. Taxa de rotatividade

LA10. Horas de treinamento
LA13. Diversidade

Parcial
26, 43 e 44
Completo 44
100% dos funcionários são cobertos por
Completo
acordos de negociação coletiva.
Completo 26 e 43
Completo 28, 30 e 42

Abordagem de gestão – Direitos humanos

Parcial

HR3. Treinamento em direitos humanos
HR4. Casos de discriminação na empresa

Completo 11
Completo 11

Abordagem de gestão – Sociedade

Parcial

SO2. Avaliações de riscos de corrupção
SO3. Treinamento anticorrupção
SO4. Casos de corrupção

Completo 10
Completo 11
Completo 11
O Citi não efetua doações a políticos
Completo
e/ou partidos políticos.

Indicadores

LA4. Negociação coletiva

SO6. Contribuições a partidos políticos

Protocolo Verde

,QGLFDGRU(FRHoFLºQFLD
,QGLFDGRU(FRHoFLºQFLD
,QGLFDGRU(FRHoFLºQFLD
,QGLFDGRU(FRHoFLºQFLD
,QGLFDGRU(FRHoFLºQFLD
,QGLFDGRU(FRHoFLºQFLD
,QGLFDGRU(FRHoFLºQFLD
- Indicador 9: Capacitação do público interno
- Indicador 5: Processos internos

10 e 11
- Indicador 9: Capacitação do público interno
- Indicador 6: Compras e contratações de serviços

10 e 11
- Indicador 9: Capacitação do público interno
- Indicador 6: Compras e contratações de serviços
-

Abordagem de gestão – Responsabilidade
sobre o produto

Parcial

PR5. Satisfação do cliente

Completo 15, 16 e 17

- Indicador 8: Engajamento com partes
interessadas
- Indicador 2: Orientação ao cliente
- Indicador 10: Divulgação

PR9. Não conformidade – Fornecimento e uso
de produtos

Completo 17

-

15, 16 e 17

Indicadores setoriais

FS1. Políticas com componentes
socioambientais

Parcial

12

FS2. Procedimentos para avaliação e
FODVVLoFD·µRGHULVFRVDPELHQWDLVHVRFLDLVQDV Completo 13
linhas de negócios
FS3. Monitoração quanto às exigências
Parcial
13
socioambientais
FS4. Treinamento para implementar políticas
Completo 13
aplicadas às linhas de negócio
De acordo com a categoria dos
FS9. Abrangência e frequência das auditorias
projetos submetidos à análise de
para avaliar a implementação de políticas
risco, são realizadas auditorias. Os de
Parcial
ambientais e sociais, e procedimentos de
categoria A (alto risco) são avaliados
avaliação de riscos
de forma periódica, inclusive com
YHULoFD·µRH[WHUQD
FS14. Iniciativas para melhorar o acesso aos
Parcial
43
VHUYL·RVoQDQFHLURVGHSHVVRDVFRPGHoFLºQFLDV
Além do Código de Conduta, o Citi
possui procedimentos para garantir o
FS15. Desenvolvimento e venda éticos de
Parcial
bom atendimento aos clientes, como as
SURGXWRVoQDQFHLURV
políticas de suitability e de proibição de
venda casada
)6(GXFD·µRoQDQFHLUD
Completo 16 e 39
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- Indicador 1: Produtos e serviços socioambientais
- Indicador 3: Risco socioambiental na avaliação
de créditos
- Indicador 4: Critérios socioambientais nos negócios
- Indicador 8: Engajamento com partes interessadas
- Indicador 11: Implementação do Protocolo Verde
-Indicador 3: Risco socioambiental na avaliação
de créditos
- Indicador 4: Critérios socioambientais nos negócios
- Indicador 9: Capacitação do público interno

- Indicador 3: Risco socioambiental na avaliação
de créditos

-

- Indicador 1: Produtos e serviços
socioambientais
- Indicador 2: Orientação ao cliente

EXPEDIENTE

PRESENÇA MULTIMÍDIA

Coordenação geral

Twitter

Diretoria de Assuntos
Corporativos e Sustentabilidade
Citi Brasil

@CitiBrasil, @CitiCarreira e
@FaleComCiti

Blog
Consultoria GRI, redação e edição

CitiBrasil.wordpress.com

Report Comunicação

7XPEOU
Revisão

CitiCarreira.tumblr.com

Assertiva Produções Editoriais
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youtube.com/CitiBrasil

Report Comunicação

)OLFNU
Fotos
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Demais fotos: Marcos Suguio

)DFHERRN
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0800 701 2484
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