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capa

O Relatório de Sustentabilidade é 
uma ferramenta de comunicação que 
tem o objetivo de aproximar a 
empresa dos diferentes públicos com 
os quais se relaciona, assim como 
ajudar a indicar caminhos para 
melhorar ainda mais os processos de 
gestão da sustentabilidade, dentro e 
fora da empresa. 

Com a meta de auxiliar o Citi na 
definição de temas relevantes 
para a gestão e para a composição 
do Relatório de Sustentabilidade, 
foram realizados, no início de 2010, 
dois painéis de stakeholders, com 
a participação do público interno 
e de instituições parceiras (entre 
instituições acadêmicas e setoriais 
e ONGs). Os painéis e a consulta às 
áreas internas do Citi permitiram 
construir a Matriz de Materialidade, 
que destaca indicadores e 
macrotemas-chave para a gestão da 
sustentabilidade na Organização.

Com periodicidade de publicação 
bienal, a coleta de indicadores, nesta 
edição de relatório no modelo GRI 
(Global Reporting Initiative), teve como 
escopo o conglomerado Citi Brasil, no 

período de 1º de janeiro de 2008 a 31 
de dezembro de 2009.

Sempre que possível (quando o 
processo de gestão e coleta de 
dados já estava implantado no 
período), os dados dos indicadores 
foram apresentados em uma série 
histórica de três anos. O Relatório 
de Sustentabilidade do Citi, no Brasil, 
atende aos requisitos para o nível B 
de aplicação GRI.

Optou-se por publicar um relatório 
bienal para que seja possível 
estabelecer novos modelos de gestão 
e realizar a revisão de processos 
internos a partir dos aprendizados 
obtidos com cada edição do relatório, 
um resultado dos painéis de diálogo e 
engajamento com stakeholders e das 
reflexões que o GRI promove. 

O processo de relato da 
sustentabilidade no Citi, porém, não se 
encerra na produção deste documento 
formal, que é parte de um movimento 
contínuo de evolução da gestão e 
da comunicação transparente das 
práticas da empresa.
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para comunicar com 
transparência as práticas de 
gestão e de responsabilidade 
socioambiental, o Citi iniciou, 
em 2010, um processo 
sistemático de diálogo, com 
a realização dos primeiros 
painéis de engajamento e 
debate com os stakeholders.
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Lourdes Maria de Jesus, 43, moradora 

da comunidade de ponto Central, em 

Santa Cruz Cabrália (Ba), é uma das 

artesãs beneficiadas pelo projeto piaçava 

Sustentável, apoiado pelo Citi. Dona 

Lourdes, assim como dezenas de outras 

mulheres do local, descobriu após os 40 

anos de idade uma forma independente 

de ganhar a vida. Com apoio dos recursos 

investidos pelo Citi, as artesãs estruturaram 

a produção e a venda de brindes artesanais, 

fabricados de maneira sustentável. O 

projeto é realizado em parceria com o 

Instituto Bioatlântica (IBio) e a Conservação 

Internacional (CI-Brasil).
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“a realização de nosso primeiro 
ciclo de painéis com os 
stakeholders inaugura uma nova 
fase na construção de uma cultura 
de sustentabilidade, pautada por 
um diálogo transparente.”

mensagem do Presidente

em abril de 2010, ao completar 95 anos 
de atuação no Brasil, o Citi tem muito 
a comemorar. ao longo de sua história 
no país, ajudou o mercado local a 
desenvolver novas e importantes 
tecnologias no segmento bancário. Foi 
um dos pioneiros no uso de modelos 
estatísticos na área de risco de varejo 
e no uso de leasing, criou os travelers 
cheques, a atM, o drive-in (para saques 
e depósitos de dentro do veículo) e 
o depósito noturno. apoiou o Banco 
Central do Brasil na criação de normas 
de câmbio e, em abril de 1990, fez o 
primeiro financiamento à exportação 
de longo prazo do mercado bancário 
brasileiro (o export pre-payment). 

Fez também o primeiro financiamento 
de importação em reais e trouxe para 
o país vários derivativos sofisticados, 
entre eles o de commodities, em 1979. 
É também conhecido como formador 
de lideranças executivas para o setor 
financeiro nacional.

assim, o Citi opera com bases sólidas, 
mesmo com os desafios impostos pela 
crise internacional, especialmente para 
a matriz da Organização, nos estados 
Unidos, que recebeu ajuda do governo 
para enfrentar esse cenário. No 
Brasil, está em posição de contribuir 
positivamente para a economia e gerar 
lucro e benefícios para todos os seus 
stakeholders.

em 2009, a realização de nosso 
primeiro ciclo de painéis de diálogo, 
com foco no público interno e nas 
organizações parceiras, inaugurou 
uma nova fase na história da 
Organização, voltada à construção 
de uma cultura de sustentabilidade, 
pautada por um diálogo transparente.

Como reflexo, o Relatório de 
Sustentabilidade do biênio 
2008/2009 é um depoimento do 
caminho que optamos por trilhar, 
em direção a um modo duradouro 
de fazer negócios e de estabelecer 
relacionamentos. 

Sustentabilidade é uma questão 
abrangente que nos motiva a refletir 
a respeito da nossa responsabilidade 
sobre os impactos – positivos e 
negativos – das atividades que 
realizamos. por isso, nossas ações 
consideram a avaliação do risco 
social, ambiental e econômico da 
alocação de recursos em projetos 
e investimentos de acordo com os 
princípios do equador e com a nossa 
política interna de Gerenciamento de 
Risco Social e ambiental.  

apesar dos avanços na avaliação 
de riscos, há muita coisa a ser feita. 
em especial, na ampliação dos 
investimentos no trabalho com a 
cadeia de valor. 

ao analisar seus impactos, o Citi 
elegeu como prioridade desenvolver 
iniciativas com foco no apoio à 
educação financeira, à diversidade, 
às finanças sustentáveis e ao 
investimento socioambiental. Busca, 
ainda, promover um ambiente seguro, 
estável e inclusivo para os funcionários, 
os fornecedores e os clientes.

Do ponto de vista econômico, no 
Brasil, a reação rápida à crise 
permitiu manter a estabilidade 
do ambiente financeiro para 
investimentos e o crescimento 
do mercado. O país é estratégico 
para o grupo por ser uma franquia 
que apresenta crescimento sólido 
e consistente, localizada em um 
mercado emergente importante. 
para nós, o momento atual reafirma 
a necessidade de incorporar 
um modelo de desenvolvimento 
alicerçado em base sólida, que 
garanta a manutenção da confiança 
de nossos clientes, do mercado, 
dos parceiros de negócio e dos 
funcionários. Confiança que 
conquistamos ao longo de 95 anos 
atuando em parceria com o Brasil.

Boa leitura.

gustavo marin 
presidente do Citi Brasil

O Citi, assim como a maioria das 
instituições financeiras globais, 
sofreu perdas relevantes, entre 
2007 e 2008, em consequência 
da crise econômica que abalou o 
mercado financeiro. Com o objetivo 
de estabilizar a situação do grupo, o 
Citi anunciou, em janeiro de 2009, 
o realinhamento da Organização, 
dividindo-a em duas empresas: o 
Citicorp e o Citi Holdings.

essa divisão posiciona os negócios 
globais para o crescimento 
rentável e as oportunidades 
futuras, permitindo ao Citi 
concentrar-se no desenvolvimento 
de seus negócios centrais e, 
separadamente, maximizar o valor 
de ativos não centrais.

a reestruturação estratégica criou:

• O Citicorp, banco global corporativo 
e de varejo que tem como foco 
oferecer os melhores produtos e 
serviços visando ao crescimento 
lucrativo, reduzir a volatilidade e 
maximizar as vantagens competitivas 
do Citi. O Citicorp consiste nas 
operações de banco de varejo, 
segmento corporativo, cartões de 
crédito e wealth management.

• O Citi Holdings, composto de ativos 
não centrais e cuja administração 
foca na rigorosa gestão de riscos e na 
maximização do valor desses ativos. 

No Brasil, todas as operações do 
banco ficam com o Citicorp, e 
não incluem ativos de alto risco. 
O realinhamento preserva aquilo 
que torna o Citi único – o modelo 
de banco global – e é consistente 
com a estratégia de posicionar a 
empresa para capitalizar as melhores 
oportunidades de crescimento no 
mundo, em um ambiente financeiro 
que passa por rápidas mudanças.

Como resultado das decisões 
tomadas durante a crise 

financeira internacional, o Citi 
inicia 2010 com uma sólida base 

e demonstra seu compromisso 
em garantir a segurança do 

investimento de clientes, 
funcionários e fornecedores.

A crise financeira internacional  
e o realinhamento do citi
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em decorrência da nova estrutura 
e do foco nos clientes e em suas 
necessidades, o Citi gerou, em 2009, 
receitas administradas da ordem 
de US$ 91,1 bilhões. O banco obteve 
receitas recordes em Securities and 
Banking e os depósitos cresceram 
US$ 62 bilhões.

ainda em 2009, a matriz do Citi 
recebeu do governo dos estados 
Unidos recursos no valor de  
US$ 45 bilhões, que ajudaram o grupo 
a estabilizar os efeitos da crise. O Citi 
pagou, em dezembro do mesmo ano, 
US$ 20 bilhões do total emprestado. 
O restante foi convertido em ações 
ordinárias, que deu ao governo cerca 
de 27% do seu capital. No Brasil, o 
Citi nunca recebeu qualquer ajuda 
financeira do governo.

as medidas tomadas, além de 
demonstrar o compromisso do 
grupo em garantir a segurança do 
investimento de clientes, funcionários 
e fornecedores, e de toda a rede de 
relações que tem a empresa como 
ponto focal, tornaram o Citi uma das 
instituições financeiras mais bem 
capitalizadas do mundo.
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A realidade brasileira
 
O Citi Brasil alcançou resultados 
significativos em 2008 e 
2009. em 2007, a Organização 
alcançou o melhor resultado 
de sua história no país, e, no 
biênio seguinte, os resultados 
também foram positivos. Foram 
realizados anúncios importantes e 
estratégicos para a empresa, como 
a aquisição da Intra Corretora de 

Perspectivas de negócio para o próximo biênio

nossos compromissos

• Segmento corporativo – Manter a excelência no 
segmento, por meio da inovação e do lançamento de novos 
produtos com foco em operações estruturadas, derivativos, 
custódia internacional (investidores estrangeiros), câmbio, 
dívida, captações externas e renda fixa. É meta também 
focar as ações em pequenas e médias empresas. 

• citibank – Ser o banco de escolha no segmento premium, 
com foco na excelência do atendimento, e oferecer maior 
oferta de produtos, buscando a retenção e a fidelização 
de clientes. Oferecer as melhores opções do mercado 
para investimentos e seguros, por meio da sua arquitetura 
aberta de produtos. 

• citi Wealth management – estar presente nas diversas 
regiões do Brasil, considerando a qualidade dos produtos, 
dos serviços e dos profissionais. Reforçar o atendimento 
diferenciado por meio da oferta de produtos e serviços 
adequados aos perfis e às necessidades dos clientes. 
ampliar a diversificação do portfólio, buscando as 
melhores soluções para a preservação do patrimônio dos 
clientes e as futuras oportunidades de investimentos.

• credicard – Buscar, cada vez mais, a excelência no 
atendimento ao cliente e continuar como uma das 
empresas líderes no mercado de cartões de crédito. Como 
uma empresa de soluções de crédito, oferece, além de 
cartões, produtos de financiamento aos seus milhões de 
clientes, possuindo 100 pontos de venda em 21 estados.

• citi corretora – assessorar empresas na captação 
de recursos para financiamento de seus projetos; 
disponibilizar acesso direto ao mercado aos clientes 
institucionais, nacionais e estrangeiros; auxiliar os 
clientes na tomada de decisão de investimentos. 
Disponibilizar oportunidades de investimento no 
mercado de ações por meio do home broker, para os 
clientes pessoas físicas, bem como realizar atendimento 
personalizado de alta qualidade por especialistas da 
mesa de trading, além de gerir e administrar Clubes 
de Investimento. promover workshops com foco 
em introdução ao mercado de capitais e análises 
fundamentalistas e técnicas para divulgar informações 
atualizadas sobre as tendências do mercado e auxiliar os 
clientes em suas decisões de investimento.

Valores, em 2008, que permitiu a 
criação de um novo segmento de 
serviços para os clientes do Citi: a 
Citi Corretora.

a Credicard ultrapassou a marca 
de 6 milhões de cartões de crédito 
emitidos e, desde janeiro de 2009, 
passou a ser uma marca exclusiva 
do Citi.

Com o intuito de continuar a investir no desenvolvimento de longo prazo dos negócios no país, em 2009 o Citi:

•  Integrou as plataformas private Bank e Citigold para oferecer melhor oferta de produtos para os 
segmentos a e B, com a criação do Citi Wealth Management;

•  Revisou a política de atendimento para micro e pequenas empresas, com foco na ampliação da oferta de 
produtos para atender às necessidades desses clientes;

• ampliou a oferta de produtos e crédito para o segmento de média empresa;

• ampliou o escopo de atuação da Credicard, transformada em uma empresa de soluções de crédito;

•  adquiriu a Intra Corretora de Valores, que ampliou o leque de produtos para pessoa física, com a 
criação da Citi Corretora;

• Remodelou e inaugurou novas agências.

Avanços em 2008/2009

em nosso dia a dia de 
trabalho defendemos os 
valores da Organização. 

temos compromisso 
com nossos clientes, 
entre nós mesmos e 

com nossa franquia, em 
todo o mundo.
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O Citi está comprometido com os mais elevados padrões 
de governança corporativa e de conduta pessoal. Nosso 
compromisso de manter esses padrões nos torna uma 
instituição de serviços financeiros de excelência.

compromisso com os nossos clientes
Devemos colocar nossos clientes em primeiro lugar, oferecer 
produtos, serviços e consultoria de padrão superior e agir 
sempre com o mais alto nível de integridade.

compromisso mútuo 
almejamos ser uma meritocracia. portanto, devemos oferecer 
às pessoas que se destacam as melhores oportunidades para 
que conheçam todo o seu potencial, tratar nossos colegas 
com respeito, promover a nossa extraordinária diversidade, 
compartilhar a responsabilidade pelo nosso sucesso e assumir 
nossas falhas.

compromisso com a nossa franquia
Devemos colocar os interesses de longo prazo do Citi acima 
dos lucros imediatos de cada unidade e apresentar resultados 
superiores aos nossos acionistas. Devemos respeitar a cultura 
local e atuar nas comunidades onde trabalhamos e vivemos, 
honrar aqueles que chegaram antes de nós e continuar com o 
legado do Citi que nos foi confiado.
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Qual é o principal desafio 
nessa inter-relação entre os 
três setores?

a falta de interlocução. Mesmo 
dentro de cada setor se trabalha de 
maneira estanque. Nas empresas 
que atuam na área social há uma 
imensa sobreposição de ações. 
Diversas pessoas fazendo a mesma 
coisa e grandes áreas descobertas. 
São recursos desperdiçados. Um já 
criou uma solução para determinado 
problema, e o outro recomeça do zero. 
trata-se de uma contribuição muito 
mais focada numa agenda pessoal do 
que numa agenda, de fato, pública.

Como se promove essa 
interlocução?

primeiro é preciso deixar de lado 
interesses pessoais e focar na agenda 
do país. encontrar soluções de larga 
escala, e não soluções de varejo. O 
Brasil tem desigualdades imensas. Veja 
a Gávea e a Rocinha, por exemplo, no 

Criado em 1994, o Instituto ayrton Senna contribui para melhorar a 
qualidade da educação no país. Cria, implementa e avalia programas 
educacionais em grande escala, que são aplicados no combate aos 
problemas que geram a má qualidade do ensino. ao longo de quase 15 
anos de atuação, o instituto atendeu mais de 11,6 milhões de crianças 
e jovens, capacitou 553 mil educadores e investiu R$ 203,4 milhões. 
O Citi, há 14 anos, mantém o cartão Instituto ayrton Senna Credicard, 
que se tornou uma das principais fontes de recurso da instituição. 
Nesta entrevista, a presidente do instituto, Viviane Senna, faz uma 
avaliação dos desafios para reduzir as desigualdades sociais do país e 
da participação do setor privado nessa jornada.

entrevista

viviAne SennA, INStItUtO aYRtON SeNNa

Rio de Janeiro. Separadas por uma 
única rua, a primeira tem IDH igual ao do 
Canadá. a segunda, como o da argélia. 
São o mesmo país, o mesmo estado e 
a mesma cidade. Se você andar dois 
metros, perde dez vezes a renda, tem 
20 vezes menos educação e dez anos a 
menos de vida. e a maioria da população 
do país não mora no “Brasil-Canadá”. 
Nós, brasileiros que moramos no “Brasil-
Canadá”, somos exceção e precisamos 
fazer com que isso vire a regra.

em minha opinião, nosso desafio é 
desenvolver gente em larga escala. 
porque a única razão de grande parte 
dos brasileiros estar vivendo em 
condições semelhantes às da argélia é o 
fato de eles não terem tido oportunidade 
de desenvolver seus potenciais pessoais, 
cognitivos, relacionais e produtivos. e 
o que uma empresa, uma organização 
social ou o governo pode fazer para 
isso acontecer? acredito que é preciso 
estratégia e trabalho integrado 
para definir como atuar, sem ações 
sobrepostas e desperdício de esforços. 

em sua análise, em que estágio 
nós estamos, atualmente?

acredito que o primeiro passo já foi 
dado e se relaciona com as pessoas 
entenderem que são corresponsáveis 
pelo país. O segundo foi tomar 
iniciativa, fazer coisas, mesmo que 
ainda meio desarticuladas, sem 
saber o que é prioridade e o que 
não é. O terceiro passo terá de ser 
o da eficiência. Muitos fazem, mas 
não medem os resultados nem 
estabelecem metas, portanto não têm 
como avaliar ou corrigir. Falta eficácia, 
e o setor privado pode contribuir 
muito nessa área, se trabalhar de 
forma articulada e repassar para as 
ações sociais seu modo de atuar no 
mundo empresarial.

De que forma as instituições 
financeiras podem contribuir 
para o desenvolvimento social?

a gente não precisa mudar de profissão 
para ajudar o país. precisamos 
contribuir com base na nossa maior 
competência, na nossa melhor 
capacidade. a expertise das instituições 
financeiras é lidar bem com o aspecto 
econômico, com produtos financeiros 
etc. É por esse caminho que podem 
ajudar o país. Um exemplo é o cartão 
Instituto ayrton Senna Credicard. 

Qual é a importância do cartão 
ayrton Senna Credicard para o 
instituto?

O cartão representa, principalmente, 
um canal de coparticipação social. 
Inicialmente, não pensei nos recursos 
que esse cartão poderia gerar, mas 
na possibilidade de participação 
individual que possibilitaria, e ele 
acabou se transformando numa 
das principais fontes de recursos 
para o instituto. Recebia dezenas 
de cartas de pessoas querendo 
ajudar, gente comum, que ficava 
frustrada ao saber que na época 
não aceitávamos doações e que 
não trabalhamos com voluntários. 
O cartão veio como solução para 
que as pessoas pudessem participar 
de alguma forma. Foi uma das 
primeiras experiências de cartão 
social no Brasil e vendeu mais do 
que o esperado logo no início. É um 
exemplo de como um banco pode 
colocar uma habilidade específica 
a serviço do país. O Citi não faria 
uma grande contribuição se apenas 
levasse seus funcionários para pintar 
uma creche. porque essa não é sua 
melhor contribuição. acho que os 
produtos financeiros podem ser 
desenhados para conseguir gerar 
benefícios – sejam para a área social 
ou para a ambiental.

em sua opinião, como 
é possível construir um 
modelo de desenvolvimento 
socioambiental sustentável?

No Brasil, temos uma histórica 
colagem entre o que é público e 
o que é governamental. Mas, na 
verdade, questões públicas, como 
a palavra diz, são públicas, o que 
inclui todos nós. a separação 
desses conceitos vem sendo feita de 
maneira mais intensa nos últimos 
15 anos. as pessoas passaram a 
perceber que são corresponsáveis 
pelo público e que é preciso um 
esforço dos três setores (governo, 
empresariado e sociedade), de 
forma articulada e convergente, 
para enfrentar os grandes 
desafios do país. O setor privado, 
especificamente, tem algo que pode 
oferecer para o enfrentamento das 
questões sociais – que é o saber 
fazer com eficiência e com foco em 
resultados, o que falta, de maneira 
geral, ao governo e ao terceiro setor.
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como as externalidades geradas 
pelos projetos financiados, a 
economia de baixo carbono e novos 
financiamentos para ações de 
adaptação e mitigação às mudanças 
climáticas no processo de decisão. 

Quais são os desafios 
enfrentados pelas instituições 
financeiras nesse processo?

elas têm de incorporar a questão 
ambiental como um todo e a climática 
em específico, não apenas no crédito, 
mas na política institucional. O 
crédito deveria ser um reflexo dessa 
incorporação de valores, e não o 
contrário, como acontece hoje. 
ao mesmo tempo, como um setor 
nevrálgico na economia mundial, 
têm como um dos principais desafios 
demonstrar transparência e levar 
esses valores para todos os países em 
que atuam. Não digo que é uma tarefa 
fácil, mas que em algum momento 
deverá ocorrer. Sob esse aspecto, 
acreditamos piamente que quem sai 
na frente tem maiores chances de 
sucesso no futuro. 

a Conservação Internacional (CI) é uma organização 
sem fins lucrativos que realiza ações para a proteção da 
biodiversidade em mais de 40 países. a ONG é parceira 
do Citi desde 2000 em projetos de conservação ambiental 
com foco em empreendimentos sustentáveis, bem como no 
desenvolvimento de produtos que revertem recursos para as 
ações da ONG – como o CDB Verde. Nesta entrevista, o gerente 
de economia de Conservação da CI-Brasil, alexandre prado, 
analisa a participação das instituições financeiras na busca da 
sustentabilidade e avalia o desempenho do Citi.

entrevista

AlexAndre PrAdo, CONSeRVaçãO INteRNaCIONaL (CI) – BRaSIL

não cancelamentos. em relação 
à política de sustentabilidade de 
longo prazo, não vejo alterações 
significativas. Vejo uma evolução 
da sociedade como um todo, 
com uma leitura mais crítica dos 
protocolos (Verde e princípios do 
equador), que devem realmente ser 
aplicados e avaliados. 

e o que mais o setor bancário 
pode fazer? 

Os bancos foram os maiores 
causadores e um dos maiores 
beneficiários da crise financeira. 
alguns deles tiveram lucro significativo 
em 2009, por causa do socorro público. 
por isso, têm de investir mais no 
retorno à sociedade que os ajudou. 
Uma boa forma de assimilar esta nova 
fase seria uma maior agressividade 
nas ações de apoio à comunidade e 
no desenvolvimento de produtos que 
valorem os ativos ambientais e sociais. 
Ou seja, não só o apoio em projetos 
a fundo perdido, mas na política de 
concessão de crédito, na estratégia de 
atuação de marketing, entre outros. O 
setor deve olhar os benefícios de longo 
prazo. Não olhar o CDB Verde, por 
exemplo, como mais um produto, mas 
como uma linha interessante que tem 
de ser ampliada. 

Quais são os principais 
impactos provocados pelas 
organizações financeiras? 

ainda se financiam negócios 
que geram grandes impactos 
ambientais direta ou indiretamente. 
por exemplo, dar crédito para 
a instalação de abatedouros na 
região do arco do desmatamento 
na amazônia sendo que a pecuária 
é um dos maiores vilões do 
desmatamento e da degradação 
da floresta. ainda que se diga que 
o abatedouro faz a rastreabilidade, 
sabemos que esse sistema é 
extremamente falho no Brasil. 

De positivo temos os novos produtos 
vinculados a questões ambientais 
e sociais, como os cartões de 
crédito que direcionam recursos a 
organizações ou a compra de produtos 
diretamente de comunidades – caso do 
projeto piaçava Sustentável (leia mais 
na seção Investimento na Comunidade 
no capítulo Relacionamento com 
Stakeholders). este último gerou 
emprego e melhoria da renda numa 
comunidade extremamente carente 
situada em uma região com elevada 
biodiversidade. São vias interessantes 
que devem ser ampliadas e 
melhoradas, até porque acho que os 

Qual é a sua avaliação sobre 
a COp 15*?

esperávamos mais, queríamos 
mais e precisávamos mais do que o 
colocado no acordo de Copenhague. 
estamos em uma época em que 
os líderes políticos só correm 
atrás da sociedade. Uma pena, 
pois precisamos de líderes que 
empurrem a sociedade, mostrando 
novos caminhos para velhos 
problemas, como o sobreúso dos 
recursos naturais. essa ausência de 
liderança ficou explícita na COp. em 
decorrência disso, o setor privado e 
os bancos ganham força e relevância, 
já que dependerá deles uma maior 
ação no combate aos efeitos das 
mudanças climáticas.

a crise afetou as políticas  
de sustentabilidade no  
setor privado?

Não houve muita mudança. Houve 
restrições de recursos, atraso 
em determinadas ações, assim 
como em todas as áreas, mas 

bancos ainda são conservadores em 
relação à receita que esses produtos 
podem gerar.

Como o Citi pode contribuir para 
um modelo de desenvolvimento 
sustentável no país?

acho que o Citi pode contribuir de 
três formas: reforçando sua ação 
em projetos e em produtos, como já 
mencionei anteriormente; fazendo uma 
análise mais criteriosa e transparente 
da questão ambiental e climática na 
avaliação e aprovação do crédito – 
apesar de o Citi já contar com uma 
política global de análise de riscos 
socioambientais para toda a carteira 
do segmento corporativo, ela ainda 
é restrita aos questionamentos da 
década de 90. Ou seja, podemos ir além, 
avaliando qual o volume de emissões de 
carbono de determinado financiamento, 
quais as externalidades negativas que 
ele poderá gerar, quantas espécies 
ameaçadas ele poderá impactar e 
quantas comunidades poderão ser 
beneficiadas, não só na sua implantação, 
mas para os próximos 50 ou 100 anos; 
e incorporando as questões ambientais 
de forma mais transversal no banco, 
considerando-as tanto nas decisões 
cotidianas como nas decisões mais 
estratégicas do Citi.
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em sua avaliação, de 
que forma os bancos 
podem contribuir para o 
desenvolvimento sustentável?

O setor financeiro tem uma linha de 
discussão de finanças sustentáveis há 
um bom tempo, mas o tema deveria ir 
além. Há muitos questionamentos em 
relação ao discurso atual, baseado nos 
princípios do equador e no protocolo 
Verde, que são muito interessantes, 
mas deve-se fazer muito mais. 

atualmente, a análise está muito 
restrita aos project finance, com 
os bancos ainda financiando, por 
meio de IpOs e asset management, 
muitas atividades com elevado 
impacto ambiental. apesar das 
mudanças no cenário político 
norte-americano desde 2009, 
com um direcionamento para uma 
economia mais sustentável, o setor 
financeiro já poderia trabalhar 
nessa linha há, no mínimo, dez 
anos. É preciso mais ousadia, uma 
nova discussão sobre as atividades 
financiadas e incorporar questões 

* 15a conferência sobre mudanças climáticas da ONU, realizada 
em Copenhague, na Dinamarca, de 7 a 18 de dezembro de 2009.
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Ações do citi  
no brasil

No Brasil, o Citi tem  

como prioridades: 

• educação financeira;

• finanças sustentáveis;

• diversidade;

• investimento socioambiental.

em busca da sustentabilidade

da filantropia à responsabilidade socioambiental

em sua história, o Citi, com o apoio 
de seus funcionários, contribuiu para 
a melhoria das condições sociais das 
localidades em que está presente 
por meio do envolvimento em ações 
sociais e filantrópicas. a criação do 
Citiesperança, em 1997, é um marco 
desse compromisso (leia mais na 
seção público Interno, do capítulo 
Relacionamento com Stakeholders). 
No mesmo ano, com a ajuda da Citi 
Foundation, ampliou o foco de suas 
atividades, com o investimento 
em projetos sociais e ambientais, 

de forma planejada, monitorada e 
sistemática.

em 2003, a adoção dos princípios 
do equador pelo Citi Brasil foi 
mais um importante passo em 
direção à integração do conceito 
de sustentabilidade às práticas do 
mercado financeiro (saiba mais no 
capítulo perfil). Nos anos seguintes, 
o Citi implantou sua política 
mundial de análise de risco social 
e ambiental (eSRM, na sigla em 
inglês).

Sustentabilidade no citi

Incorporar práticas sustentáveis ao cotidiano de suas 
atividades e empreender esforços para minimizar os 
impactos socioambientais e econômicos relacionados aos 
seus produtos e operações são compromissos assumidos 
pelo Citi, em todo o mundo.

Os compromissos são colocados em prática com o 
investimento em iniciativas baseadas nos pilares: educação 
financeira, finanças sustentáveis, diversidade e investimento 
socioambiental. Os pilares representam temas fundamentais 
para a atuação de uma instituição financeira que considera o 
desenvolvimento sustentável do país.

filantropia citiesperança
Princípios  
do equador

formação  
da área de  
responsabilidade  
socioambiental

Aplicação dos  
indicadores ethos

Aplicação dos 
indicadores gri

diálogo com  
stakeholders

Primeiro 
projeto  
comunitário

citi  
foundation

Projetos  
ambientais

lançamento  
do Programa  
de diversidade

determinação do 
foco de atuação

Publicação do 
primeiro relatório de 
Sustentabilidade no 
modelo gri, nível c 

realização de painéis de 
stakeholders com público 
interno e parceiros.
Adesão ao nível b, gri

iniciativas de  
ecoeficiência

Protocolo verde
líderes de  
Sustentabilidade

1994 1997 2003/04 2005/06 2007 2008/2009 2010
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O que sustentabilidade 
significa para o Citi?

Sustentabilidade, para o Citi, é uma 
atividade orientada para os negócios 
que nos traz benefícios financeiros, 
ambientais e sociais. No Brasil, o 
Citi tem o privilégio de estabelecer 
parcerias e aprender com muitas 
empresas e organizações do país 
que são líderes globais em temas 
relacionados à sustentabilidade.

para o Citi, qual a relevância 
de adotar o conceito e as  
práticas sustentáveis?

a presença global do Citi e sua 
atuação em diversos setores tornam 
praticamente todos os temas 
relacionados à sustentabilidade 
relevantes para nossas atividades 
de negócio, assim como para 
nossos projetos em parceria com 
as comunidades. trabalhamos bem 
próximo aos nossos clientes e demais 
stakeholders para desenvolver produtos 
e serviços financeiros que ajudem na 
busca de soluções para os desafios da 
sustentabilidade e na construção de 
nossos negócios. também trabalhamos 
para incorporar aspectos relevantes do 
tema às nossas operações. Um exemplo 
é nosso compromisso de reduzir 
em 10% nossas emissões de gases 
causadores do efeito estufa.

Quais são os desafios 
enfrentados pelas instituições 
financeiras, e pelo Citi, 
para incorporar práticas 
sustentáveis aos negócios?

acreditamos que buscar a 
sustentabilidade significa identificar 
áreas nas quais podemos reduzir 
os riscos e os custos, mas também 
buscar oportunidades por meio 
da identificação de setores nos 
quais podemos aumentar nossos 
rendimentos e aprofundar o 
relacionamento com os clientes. 
Mantemos o foco em nossas 
próprias operações e buscamos 
o engajamento com parceiros de 
negócios, funcionários, investidores, 
clientes e demais stakeholders para 
aprofundar nosso entendimento dos 
riscos e das oportunidades específicos. 
exemplos de aspectos que temos 
trabalhado globalmente são a busca, 
em parceria com clientes, de formas de 
financiamento de eficiência energética, 
o financiamento de fontes de energia 
renováveis, o estabelecimento de 
metas ainda maiores para a nossa 
eficiência e para a redução das nossas 
emissões de gases causadores do 
efeito estufa e a liderança do grupo de 
bancos que seguem os princípios do 
equador no que diz respeito à revisão 
dos padrões de performance do IFC 
(International Finance Corporation).

em 2006, o Citi iniciou as 
discussões sobre como integrar 
a questão da sustentabilidade 
em sua estratégia de negócios. 
Com o apoio do Instituto ethos, 
realizou programas de facilitação 
e workshops de mobilização, 
com o objetivo de, por meio da 
aplicação de indicadores, fazer 
uma autoavaliação. Os resultados 
permitiram definir diretrizes e 
metas para o estabelecimento de 
uma nova cultura no Citi, voltada 
ao tema. 

Com base no trabalho, foram 
definidos dois Indicadores ethos 
como prioritários: público interno 
e consumidores e clientes. Um 
comitê e grupos de trabalho 
foram estruturados para 
desenvolver os pontos definidos 
internamente. Como resultado, 
o Citi iniciou projetos com foco 
em finanças sustentáveis, lançou 
novos produtos e melhorou 

desenvolvimento em foco 

serviços, considerando critérios 
socioambientais, em 2008 e 2009.

em 2010, a Organização  
realizou seus dois primeiros 
painéis de stakeholders 
(descritos em detalhe no 
capítulo Relacionamento 
com Stakeholders). Os 
painéis, que tiveram como 
foco público interno e 
organizações parceiras 
(reunindo ONGs, academia 
e instituições setoriais e de 
pesquisa), marcam o início de 
um processo sistemático de 
diálogo com seus públicos de 
relacionamento. Os debates 
permitiram definir, em ordem 
de prioridade, os temas 
relevantes para a melhoria do 
Relatório de Sustentabilidade: 
estratégia e gestão; relações 
com clientes; gestão ambiental; 
governança; e relações com a 
comunidade.

resultados alcançados

• O Citi mapeou os projetos e 
ações de educação financeira já 
realizados, expandiu suas iniciativas 
e busca integrá-las à gestão e aos 
objetivos da empresa.

• Lançamento de produtos 
com foco nas três dimensões 
da sustentabilidade – retorno 
econômico, benefícios e avaliação de 
riscos sociais e ambientais.

• Implantação do projeto Somar, que 
promove a inclusão de pessoas com 
deficiência intelectual diretamente 
no negócio.

• Revisão de toda forma de 
comunicação interna e com os clientes 
diante das ações de responsabilidade 
socioambiental, discussão que incluiu 
público interno e fornecedores.

• Como reconhecimento das 
ações realizadas pela Organização 
globalmente na avaliação de riscos 
sociais e ambientais, em 2010, Shaw 
Miller, diretor global de Gestão de 
Risco Social e ambiental do Citi, 
foi eleito presidente do Comitê 
Gestor do equator principles 
Financial Institution (epFI). a 
escolha reflete a consistência do 
trabalho do Citi para avançar na 
implantação de ações de finanças 
sustentáveis. Desde 2005, o Citi já 
financiou cerca de US$ 100 bilhões 
em projetos de infraestrutura e 
desenvolvimento global submetidos 
aos princípios do equador.

a Citi Foundation apoia projetos 
nas comunidades onde o grupo está 
presente, inclusive no Brasil. a seguir, 
pamela Flaherty fala sobre a visão 
de sustentabilidade que orienta as 
ações de negócio e de investimento 
socioambiental do Citi globalmente.

entrevista

PAmelA flAhertY, DIRetORa De CORpORate 
CItIZeNSHIp e pReSIDeNte e CeO Da CItI FOUNDatION
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em 2010, o Citi completa 95 anos de presença no Brasil. a 
Organização chegou ao país em 1915, quando foi aberta sua 
primeira agência, no Rio de Janeiro. Globalmente, o grupo atua em 
cerca de 140 países, emprega 265 mil funcionários e contabiliza 
200 milhões de contas de clientes. 

No Brasil, o Citi é composto por cinco segmentos de negócios 
(apresentados em detalhe no quadro Segmentos de Negócios 
do Citi Brasil), que representam a diversidade de sua operação. 
Hoje, perto de completar um século de trabalho no país, o Citi, 
com sede em São paulo, representa um dos principais mercados 
do grupo no mundo. 

Saiba mais informações sobre o Citi nos endereços: 
www.citigroup.com e www.citi.com.br

www

Perfil

UNIDaDe QUeM ateNDe pRODUtOS e SeRVIçOS

Citibank Pessoa física e pequenas e médias empresas Atendimento bancário e serviços financeiros

Citi Wealth
Management

Pessoa física e grandes patrimônios 
individuais e familiares

Amplo portfólio de produtos e serviços, com tratamento 
especializado e benefícios exclusivos 

Administração de grandes patrimônios

Segmento Corporativo Grandes e médias empresas Soluções financeiras, operações estruturadas e banco de investimento 

Credicard Pessoas física e jurídica Portfólio completo de soluções de crédito, incluindo administração de 
cartões de crédito e empréstimo pessoal

Citi Corretora Investidores institucionais nacionais e estrangeiros, 
pessoa física e pessoa jurídica

Intermediação de operações na Bovespa e na BM&F, estruturação 
e distribuição de ofertas públicas e desenvolvimento de produtos 
estruturados em ações e seus derivativos   

segmentos de negócio do citi Brasil

“para mim, o melhor banco é aquele que todos 
recomendam. Quando todos os clientes recomendarem 
nossos produtos para seus familiares e amigos, teremos 

alcançado nosso objetivo. estamos nessa jornada e 
sabemos que temos muito a fazer. Mas vamos chegar lá.”

gustavo marin
pReSIDeNte DO CItI BRaSIL

Prêmios e reconhecimentos 2008/2009

• 1º lugar em Cash Management na américa Latina 
(euromoney 2009)

• 1º lugar em Cash Management no Brasil (euromoney 2008)

• 1º lugar em participação de mercado em Câmbio no Brasil 
(euromoney FX poll 2009)

• 1º lugar em Câmbio (ranking do Banco Central do Brasil, 
2007, 2008 e 2009) 

• Melhor Internet Banking (Credicard), categoria experiência 
do Usuário (prêmio e-Finance 2009, revista executivos 
Financeiros)

• Ranking Valor de Captações externas 2008/2009 
– jornal Valor econômico

1º lugar no ranking empréstimo Sindicalizado 2009 

1º lugar no ranking geral por líder de operação de Captações em 2008

1º lugar no ranking de Bônus em 2008

1º lugar no ranking de Bônus Corporativo Financeiro em 2008

1º lugar no ranking empréstimo 2008

1º lugar no ranking empréstimo 2008 ao Setor privado

• prêmio Global Finance Best Internet Bank 2009 
(Global Finance Magazine)

• prêmio Best in-country Corporate/Institutional 
Internet Bank in Brazil 2008 e 2009  
(Global Finance Magazine) 

• XV prêmio abemd* 2009 Brasil

prata – pé Direito Credicard
(Spend&Get Netshoes) 

Bronze – promoção Fora de Série Cartões Citi

• Credicard – empresa de Marketing do ano 2009 
– Revista Marketing

*Abemd: Associação Brasileira de Marketing Direto.

Mais de 390 mil correntistas

Mais de 6 milHÕes de cartões de crédito

R$ 1,9 BilHÃo de lucro líquido

R$ 41,4 BilHÕes em ativos totais

R$ 5,1 BilHÕes de patrimônio líquido

Cerca de 6,7 mil funcionários

102 agências Citibank, em 14 estados,  
além do Distrito Federal.

100 lojas com a marca Credicard,  
espalhadas por 20 estados e no DF.

Presença nacional

conglomerado citi brasil 2009
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a tabela retrata de que forma a Organização gera e distribui riquezas para seus stakeholders. Os dados 
apresentados na tabela DVa (Distribuição do Valor adicionado) complementam as informações normalmente 
fornecidas pela Organização nas demonstrações financeiras (disponíveis na Internet, www.citi.com.br) e 
permitem compreender de que forma o Citi contribui para o desenvolvimento da economia local.

*Refere-se ao pagamento  
do aluguel dos imóveis 
utilizados como agências  
e de um dos prédios 
administrativos, em São Paulo.

demonstraçÃo do valor adicionado – dva (em milHares de reais) 

DESCRIÇÃO 2007 2008 2009

Resultados financeiros 3.584.602 3.709.997 4.202.597

Receita de intermediação 4.555.826 5.523.078 5.612.651

Despesas de intermediação (971.224) (1.813.081) (1.410.054)

Receita de prestação de serviços 1.318.146 1.394.003 1.326.997

Constituição/baixa de provisão para devedores duvidosos (767.890) (1.235.038) (1.702.492)

Outras receitas/despesas operacionais (2.008.958) (1.794.150) (1.468.228)

Resultado não operacional* 1.495.852 1.334.259 2.567.327

Depreciação, amortização e exaustão (68.027) (79.810) (127.996)

Valor adicionado produzido 3.553.725 3.329.261 4.798.205

Resultado de participação em controladas e coligadas 241.384 287.125 66.282

Valor adicionado total a distribuir 3.795.109 3.616.386 4.864.487

Pessoal e encargos 863.882 881.808 1.141.666

Impostos, taxas e contribuições 1.153.270 1.130.400 1.710.127

Juros e aluguéis 57.510 63.856 59.337

Lucros retidos do exercício 1.720.447 1.540.322 1.953.357

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 3.795.109 3.616.386 4.864.487

40,02%

35,1%

Governo, 
impostos 
e taxas

pessoal

acionistas

terceiros*

23,4%

1,3%

riqueza gerada e distribuída

DIStRIBUIçãO DO VaLOR aDICIONaDO – 2009

Princípios do equador
Mais do que signatário, o Citi é um dos quatro bancos internacionais que 
participaram das discussões para a criação dos princípios do equador desde os 
primeiros encontros com a International Finance Corporation (IFC), braço do 
setor privado do Banco Mundial. O Citi, no Brasil, é signatário do compromisso 
desde 2003. 

Índices de sustentabilidade
em 2009, o Citi foi incluído no Dow Jones Sustainability Indexes (índices da 
Bolsa de Nova York) e no FtSe4Good Index (índice da FtSe, companhia 
independente criada pelo the Financial times e pela Bolsa de Valores de 
Londres), pelo oitavo ano consecutivo. Isso reflete a liderança do Citi em 
estabelecer padrões para o crescimento sustentável e o alcance de uma 
excepcional performance ambiental, social e econômica.

objetivos do milênio
O Citi está comprometido com os compromissos dos Objetivos do Milênio, 
lançados em 2000 pela Organização das Nações Unidas, por meio do seu 
investimento socioambiental.

Mais informações no endereço eletrônico:  
www.sustainability-index.com/ 

www

para mais informações sobre os ODM, visite:  
www.odmbrasil.org.br ou www.pnud.org.br

www

compromissos

p
e

R
FI

L

*Aumento de valor apresentado refere-se à venda de participações societárias, com destaque para Redecard.

Pacto pela restauração  
da mata Atlântica
O Citi é signatário do movimento, 
que integra esforços e recursos para 
a conservação da biodiversidade. a 
meta do pacto é viabilizar a 
restauração de 15 milhões de 
hectares do bioma até 2050. O 
pacto pela Restauração da Mata 
atlântica reúne mais de 100 
signatários, entre ONGs, colegiados, 
instituições governamentais, 
empresas e centros de pesquisa.

Protocolo verde
assinado em 7 de abril de 2009 com 
o Ministério do Meio ambiente, o 
protocolo Verde reúne grandes e 
médias instituições financeiras 
brasileiras, num esforço para 
empreender políticas socioambientais 
que sejam precursoras, multiplicadoras, 
demonstrativas ou exemplares em 
termos de práticas bancárias e, ao 
mesmo tempo, em harmonia com o 
desenvolvimento sustentável.
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Como a área de Compliance 
age para ajudar a Organização 
a incorporar o conceito de 
sustentabilidade às práticas 
de gestão?

Nossa contribuição está centrada, 
basicamente, no monitoramento das 
políticas internas, na aderência à 
legislação e em garantir que as áreas 
cumpram suas normas, inclusive a 
política de Risco Social e ambiental 
do Citi (da sigla em inglês eSRM), 
apresentada em detalhes no capítulo 
Finanças Sustentáveis e os princípios 
do equador, dos quais somos 
signatários desde 2003.

a sociedade exige um comportamento 
responsável, que vai além do que 
prevê as leis, e não tem como 
organizações com a visibilidade do Citi 
não estarem atentas a essas questões.

Como é possível esse 
monitoramento?

Nossa participação começa muito 
cedo, na maioria dos projetos da 
empresa. No caso de produtos, por 
exemplo, analisamos a sua proposta, 
os impactos ao consumidor e os 
riscos de violar a legislação ou os 
códigos internos. Outro aspecto 
importante é o processamento 
das reclamações de funcionários, 

clientes (que, eventualmente, 
exigem mudanças de procedimentos 
de controle e até de desenho de 
produto), fornecedores e parceiros 
comerciais. Nós estimulamos os 
funcionários a reportar situações 
que possam representar potencial 
descumprimento do nosso Código de 
Conduta, de alguma política interna 
ou da legislação. periodicamente, 
enviamos lembretes sobre as 
políticas do grupo. São temas que 
vão desde engajamento político até 
oferta e recebimento de presentes 
e prevenção à lavagem de dinheiro, 
entre outros. 

Que políticas e códigos 
existem para gerenciar 
conflito de interesse e definir 
padrões de conduta?

O mais importante é o Código 
de Conduta, que define o padrão 
de comportamento exigido dos 
funcionários e a responsabilidade da 
Organização com seu público interno. 
a própria estrutura de Compliance 
permite o gerenciamento de possíveis 
conflitos, pois estamos presentes em 
todas as unidades de negócio. em 
caso de dúvida em relação ao código 
ou qualquer outra questão, todos os 
funcionários sabem como avisar ao 
seu representante de Compliance. 
temos uma estrutura muito 
segmentada e sedimentada no país.

em 2009, 113 contas e 
relacionamentos com 
clientes foram encerrados, 
no Citi, pela ação da área 
de Compliance, em virtude 
de suspeitas diversas ou 
divulgação de notícias 
negativas relativas ao 
comportamento ético 
desses clientes.

Na função desde dezembro de 2007, 
José Valente, superintendente 
de Compliance do Citi, tem como 
responsabilidade garantir que a 
Organização siga todas as leis e 
normas brasileiras, assim como os 
códigos e as políticas internas e as 
diretrizes da matriz norte-americana.

entrevista

JoSé vAlente, 
SUpeRINteNDeNte De COMpLIaNCe

governança e transparência

a estrutura de governança de uma empresa diz muito sobre 
a forma pela qual a sustentabilidade está inserida na sua 
estratégia de negócios. Já as políticas e os códigos que elabora 
e adota refletem os seus valores e servem para orientar as ações 
e a gestão. para cumprir o seu papel, os comitês e as políticas 
precisam estar bem afinados com a visão de sustentabilidade 
da organização. É preciso, ainda, que as decisões e as ações da 
empresa sejam apresentadas de forma clara e acessível a todos 
os públicos com os quais esta se relaciona.
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uS foreign corrupt  
Practices Act (fcPA) 
a FCpa é baseada em uma lei  
norte-americana que combate práticas 
de corrupção. Seu objetivo é estabelecer 
padrões de conduta e procedimentos 
que assegurem que os pagamentos e os 
presentes efetuados a oficiais de governo 
pelo Citi tenham provas explícitas de 
que não são oriundos de práticas de 
corrupção, não são proibidos pela lei 
local e atendem aos padrões de conduta 
previamente estabelecidos para evitar, 
inclusive, a aparência de impropriedade. 
em 2009, como resultado de sua 
aplicação nas operações no país, não 
foram identificados casos de corrupção 
na Organização. 

Política de conduta Pessoal 
atualizado em 2009, o Código de 
Conduta do Citi inclui as principais 
políticas de Compliance e trata dos 
comportamentos esperados de seus 
fornecedores, clientes e subsidiárias. 
O não cumprimento do Código 
de Conduta implica advertência, 

comunicação de valores

ética no dia a dia

obs.: cerca de 4% dos funcionários estão em processo 
de conclusão do treinamento, ainda dentro do

prazo de 90 dias concedido para a sua execução.

acesse o Código de Conduta (em português) no endereço:
www.citigroup.com/citi/corporategovernance/data/
codeconduct_pt.pdf?ieNocache=205

www

O Banco Citibank S/a, no Brasil,  
é uma empresa de capital fechado 
pertencente ao mesmo grupo 
econômico do Citigroup Inc.,  
com sede nos estados Unidos.  
Segue as diretrizes internacionais 
do grupo e mantém uma 
estrutura de governança própria, 
que assegura aos acionistas, 
clientes, funcionários, parceiros 
comerciais e comunidade que a 
Organização respeita todos os 
aspectos legais e regulamentos 
aplicados ao negócio.

Serve, ainda, para garantir a 
adoção das melhores práticas 
e contribui para a redução dos 
riscos sistêmicos nos mercados 
financeiros e para um ambiente 
empresarial saudável. para cumprir 
esses objetivos, a administração 
do Citi é apoiada formalmente por 
dez comitês internos, responsáveis 
pelos mais diversos assuntos de 
interesse da Organização e também 
pelo reporte com exatidão e 
transparência de seus resultados, 
enviados à matriz, aos escritórios 

comitês internos do citi

Country Board
Principal comitê interno e de administração, o Country Board promove a interação entre as 
áreas de negócios, produtos e infraestrutura e ainda discute questões pertinentes à franquia e 
demais assuntos relevantes 

Country Audit (Comitê de Auditoria) Aprova as demonstrações financeiras e os relatórios de auditoria interna e externa. É uma 
exigência do Banco Central

BRCC (Business Risk Control and Compliance Committee) Voltado para a análise dos relatórios apresentados por controles internos, auditoria interna e 
órgãos reguladores

Compliance Promove o alinhamento dos negócios às leis e às normas vigentes e demais políticas internas do Citi

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 por ela desenvolvida

Legal Vehicle Sub-Committee (Finance & Treasury) Revisa as atividades conduzidas pelas empresas do grupo Citi no Brasil e o impacto nas suas 
demonstrações financeiras

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

governança no citi brasil

country board
O Country Board é o principal comitê interno 
de governança e de administração no país. É 
comandado pelo presidente do grupo Citi no Brasil 
e promove a interação entre as áreas de negócio, 
produtos e infraestrutura, além de discutir as 
questões pertinentes à franquia e demais assuntos 
relevantes, em reuniões mensais.

O Country Board é composto pelas mais altas 
lideranças da Organização, como o presidente e o 
Chief administrative Officer (CaO). também fazem 
parte do comitê os executivos responsáveis pelas 
áreas de negócio e apoio, como Investment Banking, 
Global Banking, Wealth Management, Credicard, 
Retail Banking, Recursos Humanos e Jurídico. Não 
fazem parte do comitê membros independentes, ou 
seja, que não façam parte do grupo de executivos da 
Organização, como acontece no Conselho Consultivo 
(descrito também neste capítulo).

regionais da Organização e  
também aos órgãos reguladores.

Os comitês são formados por 
representantes de diversas áreas 
do Citi no Brasil, que se reúnem 
periodicamente. São regidos pelo 
Manual de Governança Corporativa, 
documento criado em 2006 para 
estruturar os procedimentos dos 
comitês, que já existiam informalmente. 
todos os anos, o manual é revisto 
e atualizado, de acordo com as 
mudanças ocorridas na Organização.

O Código de Conduta do Citi foi revisto em julho de 2009. O 
documento descreve as principais políticas de Compliance e 
trata dos comportamentos esperados de seus fornecedores, 
clientes e subsidiárias. para garantir que os funcionários 
conheçam e saibam aplicar em seu cotidiano o Código de 
Conduta, todos devem completar os cinco treinamentos 
institucionais básicos até 90 dias após a admissão.

também revistos em 2009 e sujeitos à auditoria, 
os treinamentos estão disponíveis na rede local e 
duram, em média, 35 minutos. Os procedimentos são 
monitorados pelas áreas de Recursos Humanos e 
Compliance.

Foi determinado, em janeiro de 2010, que todos 
os funcionários repetirão os treinamentos, para 
conhecer as mudanças realizadas na última revisão.

desligamento e/ou outras sanções 
legais, dependendo do caso.

Política de conflito de interesses
Criada em 2002 e revisada em 2008, a 
política de Conflito de Interesses define 
padrões de conduta para a gestão de 
risco de conflito de interesses entre as 
atividades externas de funcionários do 
Citi e a realização de suas funções na 
Organização.

Política de desenvolvimento 
de Produtos
É aplicada a todos os novos produtos 
ou serviços. a política prevê que 
todo lançamento seja avaliado e 
receba o aval do Magnet team, grupo 
formado por funcionários seniores 
de diferentes áreas do Citi, antes 
de ser oferecido aos clientes da 
empresa. O grupo busca identificar 
especificidades do mercado-alvo, 
garantir o atendimento à legislação 
local e internacional e promover 
a adoção de melhores práticas de 
negócios, entre outros itens.

Suitability
a política fornece diretrizes para a 
análise da adequação de produtos e 
serviços bancários ao perfil de cada 
cliente, principalmente no que se refere 
a investimentos. Seguindo a prática de 
mercado, os funcionários que oferecem 
produtos de investimentos, além de 
receber os treinamentos institucionais
obrigatórios do próprio Citi, possuem 
certificação da associação Brasileira das 
entidades dos Mercados Financeiros e 
de Capitais (anbima), garantia de que 
conhecem a legislação do país.

declaração de direitos  
humanos no citi
em janeiro de 2007, o Citi publicou sua 
declaração formal de direitos humanos, 
reforçando seu comprometimento com 
as práticas de proteção e preservação 
dos direitos humanos no mundo inteiro.
Consulte a declaração, inserida no 
Código de Conduta do Citi, no endereço:

Os cinco treinamentos institucionais são:

• políticas de Compliance;

• Riscos de Fraude;

• prevenção à Lavagem de Dinheiro;

• Segurança da Informação;

• Código de Conduta.

www.citigroup.com/citi/
corporategovernance/data/codeconduct_
pt.pdf?ieNocache=205

www

todos os funcionários do citi sÃo oBrigados 

a realizar o treinamento do Código de Conduta, 

que abrange os procedimentos anticorrupçÃo e a 

declaraçÃo de direitos Humanos do citi, em 

todas as unidades; 100% das unidades de negócio estão 

sujeitas às políticas institucionais. em 2009,  

foram treinados 96% dos funcionários.
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Mais informações sobre o Citi ethics Office, consulte (em inglês): 
www.citigroup.com/citi/corporategovernance/ethicsconcern.htm

www

Atendimento Portas Abertas

em 2009, foram 38 denúncias:

•  28 (74% do total) estavam relacionadas a 
comportamento inadequado no ambiente de 
trabalho e 10, relacionadas a outros assuntos;

• Sete casos não ficaram comprovados;

• Como resultado, 13 funcionários foram demitidos;

•  12 receberam advertências formais, três em 
decorrência de casos de assédio moral;

•  a maioria das denúncias é realizada pelos próprios 
funcionários, mas 16 foram anônimas e 3 foram 
feitas por fornecedores.

canal de diálogo

Os funcionários podem acessar o portas abertas 
pelos canais:

•  ethics Hotline: linha telefônica gratuita, 
disponível 24 horas por dia, sete dias por 
semana, em múltiplos idiomas;

•  envio de e-mail para o ethics Concern ou de 
correspondência para o Citi ethics Office, 
localizado em Nova York;

• pelo website, por fax e/ou correio;

•  Falar diretamente com os membros do Conselho 
de Ética no país (RH e Compliance) e fazer a 
denúncia pessoalmente.

podem ainda enviar sua opinião à alta  
direção do Citi ao postar mensagens no blog 
do presidente.
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citi de “Portas Abertas” 

O Citi incentiva seus funcionários a relatar qualquer suspeita de violação ética, 
discriminação, assédio ou outros desvios de conduta de que tenham tomado conhecimento. 
No Brasil, a política portas abertas, existente há mais de dez anos, mantém um comitê, 
formado pelos superintendentes das áreas de Compliance, Jurídico e Recursos Humanos, 
encabeçado pelo presidente, responsável por receber e investigar as denúncias. todos os 
contatos e investigações são tratados com sigilo, de acordo com a necessidade de investigar 
e processar a matéria, observadas as leis e os regulamentos cabíveis. a área de Segurança 
Corporativa e de Investigação (CSIS – Citi Corporate Security & Investigative Services) 
também auxilia nas investigações.

 

relacionamento com Stakeholders

estabelecer relações de confiança com seus clientes, funcionários, 
fornecedores, investidores e demais interlocutores é um objetivo
fundamental para o Citi. a construção do diálogo acontece gradativamente, 
com a melhoria constante dos canais de comunicação e da percepção
dos impactos positivos e negativos das atividades realizadas pelas suas
unidades de negócio.

O Conselho Consultivo do Citi, 
no Brasil, foi criado, em 2008, 
com o objetivo de aprofundar 
o entendimento de questões 
relevantes, tais como políticas 
governamentais, econômicas e 
de mercado, que têm impacto 
na gestão dos negócios do 
grupo. O conselho abre a 
oportunidade de participação 

de especialistas independentes, 
de diferentes setores, no 
aconselhamento estratégico 
do Citi. tem como conselheiros 
sete importantes lideranças 
empresariais e do terceiro 
setor, membros externos 
e independentes, e conta 
com a participação de altos 
executivos do Citi.

mais transparência  
na gestão
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Com o objetivo de ouvir as opiniões e os 
questionamentos dos públicos com os quais se 
relaciona, o Citi realizou, em fevereiro de 2010, 
seus primeiros painéis de diálogo e engajamento 
de stakeholders. Com o apoio do Uniethos, foram 
organizados dois painéis, dos quais participaram, 
separadamente, 39 funcionários de todos os 
níveis hierárquicos e áreas do Citi e parceiros e 
representantes de 38 ONGs, instituições acadêmicas e 
setoriais.

Como resultado dos debates, das respostas aos 
questionários e da análise da aplicação dos Indicadores 
ethos de Responsabilidade Social no Citi, foi possível 
elaborar a Matriz de Materialidade (apresentada no capítulo 
Sobre o Relatório), que identifica os impactos econômicos, 
ambientais e sociais significativos da organização ou 
influenciam as decisões dos stakeholders. por meio da 
análise da Matriz de Materialidade foram definidos os 
temas considerados prioritários para a gestão do Citi e 
para a composição do Relatório de Sustentabilidade.

definição dos temas e indicadores

No processo de construção da Matriz de Materialidade, 
os stakeholders participantes dos painéis e os 
representantes da área de Responsabilidade 
Socioambiental transmitiram suas opiniões sobre os 
temas relevantes para a Organização ao responder 
aos mesmos questionários, que apresentavam 9 
macrotemas e 65 temas específicos. a metodologia 
adotada segue as diretrizes e os princípios da Global 
Reporting Initiative (GRI – G3).

a correlação entre os temas levantados e os indicadores 
GRI foi considerada neste relatório, com resposta a 
indicadores materiais pelos stakeholders consultados. 
No entanto, será aprofundada no próximo ciclo de 
relato, que prevê a continuidade do diálogo e a inclusão 
de outros grupos de stakeholders para ampliar a 
discussão sobre os impactos positivos e negativos do 
Citi e do setor (veja a lista de indicadores selecionados e 
respondidos no capítulo Sobre o Relatório).

opinião dos stakeholdersdiálogo com stakeholders
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açÕes realizadas após o painel

pONtOS LeVaNtaDOS peLOS StakeHOLDeRS MeDIDaS aDOtaDaS peLO CItI

Ampliar a comunicação interna das ações do Citi, inclusive sobre os aspectos 
de diversidade, e incluir as ações de sustentabilidade no conteúdo do processo 
de integração

Um resumo do relatório foi incluído no kit de admissão de novos funcionários

Ampliar a comunicação dos projetos realizados com as comunidades; focar 
esses trabalhos em temas relevantes para o setor, como educação financeira; e 
identificar novas formas de monitorar os resultados dos projetos

Há uma tabela no site www.citi.com.br, com os projetos em andamento; divulga as 
ações nos veículos internos disponíveis; iniciou a construção de um portal de educação 
financeira; e desenvolveu com ONGs parceiras indicadores para avaliar as iniciativas de 
educação financeira

Melhorar a comunicação sobre os produtos do Citi que seguem os princípios de 
sustentabilidade Criação de um link específico de produtos sustentáveis no site www.citi.com.br

Produzir uma versão reduzida do Relatório de Sustentabilidade Relatório em formato reduzido no site www.citi.com.br

Educação para o cliente (proporcionar aos clientes a possibilidade de acesso a temas 
como educação financeira, crédito, financiamento e sustentabilidade)

Estará disponível no portal de educação financeira, cujo lançamento está previsto 
para o segundo semestre de 2010, e no conteúdo do relatório

Eleger um Líder de Sustentabilidade, por área, para disseminar e motivar a 
reflexão sobre o tema entre os funcionários Criação do grupo de Líderes de Sustentabilidade

Relatar as iniciativas do banco em relação aos seus fornecedores Inclusão de um subcapítulo sobre os fornecedores no relatório

Coletar novos indicadores ambientais para relatório; aprofundar a análise e 
as comparações dos resultados das ações de ecoeficiência, demonstrando 
também os seus resultados econômicos

Novos indicadores ambientais (EN2, EN5, EN8, EN10 e EN26) foram incluídos no 
relatório, assim como as análises e as comparações das ações de ecoeficiência

macrotemas prioritários, por ordem de relevância

MaCROteMa ONDe eNCONtRaR (CapítULOS)

Estratégia e gestão Cenário e Estratégias; Governança e Transparência

Relações com clientes Subcapítulo Clientes em Foco

Gestão ambiental Gestão Ambiental; Finanças Sustentáveis

Governança Governança e Transparência

Relação com a comunidade Subcapítulo Investimento Socioambiental; Educação Financeira; Relacionamento com Stakeholders

Fornecedores Relacionamento com Stakeholders (subcapítulo Fornecedores)

Relações de trabalho e direitos humanos Subcapítulo Público Interno; Governança e Transparência

Relação com o poder público Cenário e Estratégias; Relacionamento com Stakeholders

Desempenho econômico Cenário e Estratégias; Perfil

  aproveitar as oportunidades de utilização dos canais de 
comunicação existentes no Citi como veículos promotores 
da reflexão sobre a sustentabilidade, tanto com o público 
interno quanto com o externo.

  Influenciar positivamente a cadeia de valor (disseminar o 
tema e os valores para os fornecedores) e a responsabilidade 
na cadeia produtiva (financiamento).

  Desenvolver iniciativas de educação para a sustentabilidade 
e consumo consciente, além de mobilização do público interno 
e outros stakeholders (clientes, comunidade e fornecedores) 
para ações de redução, reciclagem e reutilização.

 Usar o potencial de contato com clientes como fator de 
transformação para os princípios da sustentabilidade.

 trabalhar melhor as ações desenvolvidas pela 
organização para que a cultura da gestão sustentável se 
consolide no Citi.

 aprimorar a divulgação das práticas de voluntariado 
internamente. por sua vez, os funcionários também 
precisam se engajar nas ações desenvolvidas.

 Medir melhor os impactos sociais e ambientais dos 
negócios do Citi. 

 atuar em sintonia com o governo para obter melhores 
resultados das ações.

outros pontos levantados no painel

próximos passos

com a abertura do canal de diálogo, o citi compartilhou o aprendizado por meio de algumas ações:

• envio de um exemplar deste Relatório de Sustentabilidade aos participantes dos painéis. 

• publicação de uma matéria especial sobre o encontro na revista CitiNews, distribuída internamente.

• próximo ciclo de relato prevê novas etapas de diálogo.

Na realização do painel de diálogo com parceiros e funcionários, o Citi registrou outras demandas em relação às 
suas operações no Brasil. Confira algumas das principais sugestões apresentadas por eles:
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a gestão de pessoas no Citi tem como foco apoiar o aprimoramento 
profissional e individual de todos os funcionários. O grupo faz isso porque 
sabe que ter pessoas altamente qualificadas, com espírito inovador e 
empresarial, influi diretamente na qualidade dos serviços e no desempenho 
da Organização. O reconhecimento constante pelo mercado é um reflexo da 
política de recursos humanos do grupo, que tem como prioridade valorizar 
os seus cerca de 6,7 mil funcionários.

O desenvolvimento profissional dos 
funcionários é acompanhado pelos 
gestores com o auxílio de ferramentas 
online, idealizadas para monitorar o 
desempenho e os treinamentos 
realizados por cada um.

De 2006 a 2009, foram investidos quase 
R$ 23 milhões em capacitação para o 
corpo funcional. O programa inclui 
treinamentos internos e o sistema de 
patrocínio educacional (apoio financeiro 
para cursos ou formação externa). 

Cada funcionário passou, em média, 17,07 
horas em capacitação, em 2009, número 
que inclui apenas os cursos internos ou com 
parceiros, sem contabilizar as qualificações 
externas (profissionalizantes, graduação, 
pós/MBa e idiomas), reembolsadas pelo Citi, 
conforme critérios de elegibilidade.

programas de patrocÍnio educacional

CURSO NúMeRO De FUNCIONáRIOS NúMeRO De FUNCIONáRIOS

2008 2009

Graduação 66 51

Pós/MBA 152 114

Idiomas 333 190

Profissionalizante 392 149

atividades  de treinamento realizadas em 2009

NúMeRO De 
pROGRaMaS*

HORaS 
MÉDIaS pOR 
FUNCIONáRIOS

VaLOR 
INVeStIDO (R$) 

HORaS 
MÉDIaS pOR 
FUNCIONáRIO 
tReINaDO

Diretores 35 14 172.500,00 34

Gerentes e 
supervisores 367 32 1.580.000,00 70

Demais funcionários 7.277 14,45 3.987.500,00 16,3

Total 7.679 n/a 5.740.000,00 n/a

“treinamento, no Citi, não é 
encarado como benefício.  

É investimento.”

alessandra zeppelini,
superintendente de recursos humanos

Público interno

universidade citi
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* Não inclui programas de patrocínio educacional (cursos profissionalizantes, graduação, pós/MBA e idiomas).

Investir na qualidade de vida, oferecendo aos seus 
funcionários um diversificado programa de benefícios 
com foco em saúde e bem-estar, é entendido no Citi 
como uma forma de reter talentos e valorizar pessoas. 
O free-choice é um dos exemplos de benefícios 
oferecidos pela Organização. pelo programa, cada 
funcionário tem disponível uma verba anual para 
reembolsar gastos com atividades relacionadas à 
qualidade de vida e à saúde, tais como academia, 
massagens, despesas odontológicas, compra de 

escolhas para a qualidade de vida

citi club

as atividades sociais, esportivas e culturais 
promovidas pelo Citi Club contribuem para a 
integração dos funcionários e para a promoção de um 
ambiente de trabalho agradável. além da sede 
campestre, em araçariguama (Sp), aberta aos 
funcionários e seus familiares, o associado do Citi Club 
conta com diversos convênios com estabelecimentos 
comerciais, que oferecem descontos e facilidades de 
pagamento (academias, hotéis, farmácias, óticas e 
parques de diversão, entre outros).

O Citi Club conta, também, com um centro de 
serviços para os funcionários nos prédios 
administrativos.

valorizando o lazer

Com o recurso do free-choice, o gerente de marketing da Credicard, Ivan pompeu 
Lopes, 36 anos, conseguiu se aperfeiçoar no que mais gosta de fazer nas horas 
de lazer – correr. 

ele já praticava o esporte e, com o free-choice, contratou uma assessoria 
esportiva para treiná-lo e cuidar da preparação. assim, realizou o sonho de 
participar da Maratona de paris, em 2008. “Fiz os 42 km em 3h27min, um 
tempo muito bom. Não teria corrido uma maratona sem isso, porque não tinha 
orientação”, afirma.

a rotina de Lopes é digna de um esportista. ele levanta todos os dias antes das 
6h. Duas vezes por semana, faz trabalho de fortalecimento muscular e treina três 
vezes por semana. em janeiro de 2011, ele quer participar da Maratona da Disney. 
além de correr a prova principal, ele vai se divertir em família, já que os filhos, de 
9 e 4 anos, e a esposa devem participar com ele da Family Run.

“O free-choice é um grande incentivo para você mudar sua vida, tornar-se mais 
saudável e ter menos estresse”, conta.

bem-estar e saúde

além do free-choice, o Citi dispõe de planos de previdência 
privada, saúde e odontológico abertos a todos os níveis 
hierárquicos, sem distinção de faixa salarial e com adesão 
voluntária. Os planos de saúde e odontológico são 
extensíveis aos dependentes, inclusive companheiros do 
mesmo sexo. Funcionários acima dos 40 anos de idade 
e com mais de um ano de empresa também dispõem do 
check-up anual – aplicável a todos os funcionários. 

No início de 2010, o Citi Brasil aderiu ao programa empresa 
Cidadã, que proporciona às funcionárias a extensão da 
licença-maternidade em mais 60 dias, além dos 120 já 
previstos pela legislação, dando a possibilidade, como opção 
voluntária, de afastamento do trabalho por até 180 dias.

medicamentos e complemento às despesas com o 
plano de saúde. O valor do free-choice fica disponível 
durante um ano, e o funcionário é quem define como e 
quando utilizá-lo.

Nos prédios administrativos do Citi, os funcionários 
também têm acesso a práticas relacionadas à saúde, 
como serviço de orientação nutricional, massagens, 
RpG (Reeducação postural Global) e drenagem 
linfática terapêutica.
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resultados voe 2009

a última pesquisa, realizada em setembro de 2009, 
teve a participação de 84% dos funcionários do Citi 
em todo o país. a área de Recursos Humanos trabalha 
ao longo do ano com os gestores e os funcionários das 
áreas na elaboração de planos de ação, com foco nas 
oportunidades de melhoria apontadas pelos funcionários.

voz para os funcionários

a pesquisa interna de clima Voz do Funcionário (Voice of 
the employee – VOe) é aplicada a todos os funcionários, 
anualmente, há cerca de 16 anos, e seus resultados 
são um termômetro sobre o clima organizacional e a 
satisfação dos funcionários.

futuro garantido

a Citiprevi, entidade fechada de previdência complementar, oferece a todos os 
funcionários do Citi duas formas de adesão voluntária: plano básico (com benefício 
definido), totalmente custeado pelo banco, e plano suplementar (contribuição 
definida). No segundo, o colaborador pode optar por uma contribuição básica, de 
3% a 5% do salário mensal, sendo que o Citi contribui com mais 50% do montante. 
Caso opte por contribuir com mais de 5%, o beneficiário poderá fazer contribuições 
voluntárias, de 1% a 10% do salário, sem contrapartida do banco. Os dois planos 
oferecem aposentadoria antecipada, normal ou por invalidez, além de pensão, no 
caso de morte do participante.

Índice de satisfaçÃo dos funcionários

GRUpO De FUNCIONáRIOS 2007 2008 2009

Favorável 80% 67% 66%

Neutro 13% 21% 22%

Desfavorável 7% 12% 12%

Participação 97% 85% 84%

funcionários – por regiÃo

ReGIãO 2007 2008 2009

Centro-Oeste 49 12 11

Distrito Federal 109 69 75

Nordeste 350 200 208

Norte 14 25 26

Sudeste 6.736 6.316 5.964

Sul 353 411 420

Total 7.611 7.033 6.704

desligamentos e taxa de rotatividade – gênero e faixa etária

2007 2008 2009

Total 2.005 1.935 1.459

GêNeRO (Nº De DeSLIGaMeNtOS)

Feminino 955 1.014 738

Masculino 1.050 921 721

taXa De ROtatIVIDaDe

Feminino 27,83% 29,47% 21,13%

Masculino 32,40% 29% 23,29%

FaIXa etáRIa (Nº De DeSLIGaMeNtOS)

Abaixo de 30 anos 1.282 1.094 717

Entre 30 e 50 anos 683 867 693

Acima de 50 anos 40 44 49

taXa De ROtatIVIDaDe

Abaixo de 30 anos 37,77% 33,01% 22,63%

Entre 30 e 50 anos 22,15% 25,57% 19,72%

Acima de 50 anos 20,46% 22,92% 26,49%

admissÕes – gênero e faixa etária

 2007 2008 2009

Total 2.928 2.095 1628

tOtaL De aDMISSÕeS pOR GêNeRO e aNO

Feminino 1.529 1.119 932

Masculino 1.399 976 696

tOtaL De aDMISSÕeS pOR FaIXa etáRIa e aNO

Abaixo de 30 anos 2.008 1.511 1.117

Entre 30 e 50 anos 910 566 498

Acima de 50 anos 10 18 13

percentual de funcionários aBrangidos por acordos  
de negociaçÃo coletiva

2007 2008 2009

Total* 6.912 6.472 6.384

Percentual 100% 100% 100%

categoria e Jornada de traBalHo

2007 2008 2009

CLaSSIFICaçãO peRíODO 
INteGRaL

MeIO 
peRíODO

peRíODO 
INteGRaL

MeIO 
peRíODO

peRíODO 
INteGRaL

MeIO 
peRíODO

Executivo 32 - 29 - 31 -

Gerente 365 - 330 - 323 -

Especialista 1.545 - 1.488 - 1.589 -

Administrativo 2.853 - 2.612 - 2.336 -

Operacional 2.098 19 2.005 8 2.090 15

Estagiário 698 1 561 - 320 -

*Valores apresentados não incluem o número de estagiários.

A tabela acima apresenta o número total de trabalhadores que deixaram a Organização por 
demissão, aposentadoria ou morte em serviço. O cálculo reflete a relação entre o total de 
funcionários desligados e o número médio de funcionários, por ano, gênero e faixa etária.

A tabela acima apresenta o número total de trabalhadores que passaram a 
fazer parte da Organização por ano, gênero e faixa etária. 

Em 2005, o Citi deu início a um processo de hipercrescimento, 
intensificado em 2006 e 2007. As contratações atendiam às novas 
agências do Citibank, às novas lojas da Credicard e à retomada do 
atendimento ao segmento de médias empresas e com a ênfase aos 
clientes de alta renda. Em 2008 e 2009, o Citi estabilizou o crescimento 
e buscou se estruturar de maneira a diminuir a base de despesas e 
acelerar o retorno do investimento dos acionistas. A integração das 
unidades de cartões e crédito pessoal foi um dos fatores que trouxeram 
ganho de sinergia.

Perfil dos funcionários
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a diversidade é percebida no Citi 
como uma questão estratégica. 
O Citi acredita que a riqueza e a 
multiplicidade têm de estar 
refletidas no negócio. por isso, 
as políticas de inclusão da 
Organização buscam favorecer, 
por um lado, a descoberta de 
novos talentos. e, por outro, do 
ponto de vista do cliente, 
apresentar uma organização 
mais diversa e que promove a 
inclusão. De modo a promover 
esses valores, o Citi tem como 
compromisso oferecer iguais 
oportunidades de 
desenvolvimento a todos os 
funcionários e apoia ações 

“a inclusão permite desenvolver potenciais em pessoas que ainda 
não tiveram oportunidades. e, com a diversidade de ideias, geramos 
inovação e trazemos impactos positivos para o cliente e para o Citi, 
o que se transforma em uma vantagem competitiva.”

alessandra zeppelini,
superintendente de recursos humanos

afirmativas de inclusão no 
mercado de trabalho. 

O programa de Diversidade 
do Citi tem como foco quatro 
frentes de ação: inclusão 
de mulheres em cargos de 
liderança e inclusão étnica, 
social e de portadores de 
deficiência.
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O Citi busca alinhar a remuneração de seus funcionários às práticas 
do mercado, mantendo também a equidade interna de acordo com as 
suas políticas de remuneração e praticando o princípio de pagamento 
por performance. ainda não há um sistema estruturado atrelando a 
remuneração a critérios de sustentabilidade.

diversidade

salário de Homens e mulHeres 

CateGORIa
ReLaçãO Da MÉDIa SaLaRIaL DaS 

MULHeReS eM ReLaçãO aOS HOMeNS

Executivo 103%

Gerente 102%

Especialista 95%

Administrativo 98%

Operacional 95%

Estagiário 100%

Jovens de futuro

Oferecer melhores condições para 
o ingresso dos jovens de baixa 
renda no mercado de trabalho e 
propiciar seu desenvolvimento 
humano são objetivos do 
investimento do Citi em programas 
de inclusão social. Dentre os 
projetos realizados, destaca-se o 
apoio, desde 2004, ao programa 
de formação para jovens de 16 
a 24 anos da rede pública de 
ensino de São paulo. O programa 
é uma parceria com o Rotary 
Club São paulo avenida paulista, 

vencendo barreiras

Um projeto inovador em inclusão 
está levando para as agências do 
Citibank pessoas com deficiência 
intelectual. Os participantes da 
turma piloto já trabalham nas 
agências do banco, em São paulo, 
desde dezembro de 2007. O foco 
do projeto Somar é permitir a troca 
de experiências, não só para os 
beneficiados diretos, mas também 
para clientes e demais funcionários 
do Citi. Os contratados trabalham 
como assistentes de atendimento e 

Interessados podem contatar: 
responsabilidade.socioambiental@citi.com

@

ficam responsáveis por atividades 
administrativas. em dois anos de 
experiência, todos os profissionais 
contratados permanecem no projeto 
e, a cada oportunidade, têm os seus 
escopos de trabalho ampliados. esse 
programa está presente em mais de 
10% das agências Citi.

O Somar é realizado em parceria com 
o Colégio pauliceia e a associação 
para Valorização e promoção dos 
excepcionais (avape). em 2010, o 

projeto foi inserido no âmbito do 
programa de pessoas com deficiência 
da Febraban e será expandido. 

O Citi disponibiliza no site 
www.citibank.com.br um vídeo 
e informações mais detalhadas 
para empresas e instituições 
interessadas em disseminar o 
projeto Somar.

que proporcionou a criação 
do Instituto profissionalizante 
paulista (Ipp). Desde o início, mais 
de 1.700 jovens foram capacitados 
e 651, colocados no mercado de 
trabalho, com o apoio da ONG.

O Ipp segue as diretrizes da Lei do 
aprendiz (Lei nº 10.097) e, por meio 
de parcerias com empresas, procura 
promover a inserção desses jovens 
no mercado de trabalho. alguns 
deles são absorvidos e efetivados 
pelo próprio Citi.
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0,16%

1,46%

0,15%

1,98%

6,06%

Não informado

Negro

Indígena

amarelo

pardos

1,28%

0,18%

1,75%

2,36%

Vive maritalmente

Viúvo

Divorciado

Desquitados

90,18%

60,29%

36,01%

44,24%

53,01%

2,74%

46,23% 53,77%

Perfil da diversidade no citi – 2009

voluntariado

O Citi valoriza e incentiva a 
participação de seus funcionários em 
atividades voluntárias de diferentes 
formas. O programa de Voluntariado, 
iniciativa mundial do Citi, apoia o 
trabalho voluntário e incentiva seus 
funcionários a realizar ações em 
benefício das comunidades onde 
estão inseridos. São desenvolvidas 
ações ao longo do ano, como o 
Dia Global na Comunidade, evento 
mundial, lançado em 2006, que 
mobiliza funcionários e familiares, 
durante um dia, para atividades 
organizadas em diversas localidades. 
em 2009, 1.256 voluntários 
participaram das ações, que 
beneficiaram 94 instituições e mais 
de 66 mil indivíduos.

Criada em 1997 por iniciativa de um 
grupo de funcionários do Citi do Rio de 
Janeiro, é uma entidade independente, 
administrada pelos seus associados – 
funcionários e ex-funcionários do Citi. 
a associação tem como missão ajudar 
comunidades localizadas no entorno 
das áreas de atuação do Citi. para 
ajudar a associação a crescer, desde 
2000 o Citi realiza uma campanha de 

doação que dobra a capacidade de 
atendimento da instituição. para cada 
R$ 1 doado pelos funcionários para os 
projetos sociais, a Organização doa 
mais R$ 1. Dessa forma, a associação 
arrecadou, em 2009, R$ 551.660,00, 
entre contribuições de seus associados 
e a contrapartida do Citi, investidos em 
cerca de 50 instituições e campanhas 
solidárias.

Solteiros

Casado (a)

abaixo de 30 anos

acima de 
50 anos

entre 30 
e 50 anos

recursos Humanos por categoria e gênero

2007 2008 2009

CateGORIa F M F M F M

Executivo 6% 94% 3% 97% 6% 94%

Gerente 24% 76% 27% 73% 25% 75%

Especialista 39% 61% 38% 62% 47% 53%

Administrativo 58% 42% 58% 42% 53% 47%

Operacional 59% 41% 60% 40% 64% 36%

Estagiário 62% 38% 59% 41% 57% 43%

recursos Humanos por categoria e faixa etária

CateGORIa
aBaIXO De 30 

aNOS
eNtRe 30  
e 50 aNOS

aCIMa De  
50 aNOS

Executivo 45% 53% 2%

Gerente 16% 79% 4%

Especialista 98% 2% 0%

Administrativo 0% 68% 32%

Operacional 3% 83% 14%

Estagiário 61% 38% 1%

funcionários portadores de deficiências

CateGORIa QUaNtIDaDe %

Executivo 0 0

Gerente 0 0

Especialista 2 2%

Administrativo 9 9%

Operacional 92 89%

Estagiário 0 0

Total 103 100%

funcionários por etnia

CateGORIa* pRetOS paRDOS

QUaNtIDaDe % QUaNtIDaDe %

Executivo 1 3% 0 0

Gerente 0 0 0 0

Especialista 2 0 23 1%

Administrativo 21 1% 97 4%

Operacional 65 3% 267 13%

Estagiário 9 3% 19 6%

Total 95 406

*São apresentados em número total e percentual relativo ao total de funcionários.
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clientes em foco
para garantir a excelência da qualidade no 
atendimento aos clientes, o Citi criou, em setembro 
de 2006, o programa FeliCiti. Baseado nas diretrizes 
do programa global Client First, o FeliCiti reuniu um 
conjunto de melhores práticas, tanto as que já eram 
adotadas pela Organização quanto novas, em 
consequência de um benchmark no mercado 
brasileiro. essas práticas foram classificadas em 
três grandes pilares: entendendo o Cliente (canais 
de feedback que buscam o entendimento das 
necessidades e das expectativas do cliente); 
Melhorando processos (metodologias de melhoria 
de processo para garantir a velocidade das 
mudanças exigidas); e Mudando Comportamentos 
(participação dos funcionários e colaboradores e 
seu compromisso em mudar comportamentos e 
atitudes em defesa do cliente).  

Dentre essas práticas, destaca-se o Client Magnet team, 
grupo de profissionais de diversas áreas que se reúnem 
em fóruns específicos para avaliar os problemas com 
impacto no cliente, além dos riscos potenciais no 
lançamento de novos produtos e serviços, e, assim, 
definir ações de melhoria. O grupo funciona como o 
principal instrumento para gerar mudança de cultura 
na Organização. Com a sua criação, intensificaram-se 
as pesquisas de satisfação de cliente, o monitoramento 
das queixas e o processo de resolução de problemas.

O ano de 2009 foi dedicado à consolidação de 
metodologias e ferramentas de gestão de melhoria 
do ambiente operacional, destacando-se o Comand 
Center, fórum diário de monitoração do desempenho de 
processos, sistemas e canais transacionais com o cliente, 
com a participação de todas as áreas da Organização.

“O cliente é o principal bem de uma empresa. por isso, a 
excelência de serviços e a proximidade dos clientes são 

fundamentais para garantir os resultados de longo prazo.”

amelia soares, 
superintendente da ouvidoria

Problema identificado pelo 
cliente, não resolvido pela 

primeira instância  
de atendimento*

Queixa da 
Ouvidoria

Comitê com 
poder de 
decisão

Funcionário 
responsável analisa 

processo  
que gerou a queixa

Modifica 
procedimentos,  
se necessário

Apresenta soluções 
para o problema 

inicial

*SAC, agências e caixas eletrônicos, Citiphone, Citibank Online, Fale Conosco.

nÚmero de reclamaçÕes de clientes – 2009

CaNaL De ReCLaMaçãO
Nº De ReCLaMaçÕeS 

(MÉDIa MeNSaL)
pRaZO De ReSpOSta 
(%)

pRaZO MÉDIO  
De SOLUçãO

SAC 159 

86% solucionadas 
online
13,9% solucionadas  
em até 5 dias

2 dias

Ouvidoria 343 99,9% solucionadas  
em até 30 dias 11 dias

em defesa do consumidor

Nos últimos dez anos, as relações 
de consumo evoluíram na direção 
da transparência e do respeito aos 
consumidores. em 2009, as queixas 
sobre o atendimento fizeram 
parte da lista das reclamações 
mais citadas nos cinco principais 
temas do segmento de assuntos 
Financeiros do Sistema Nacional 
de Informações de Defesa do 
Consumidor (Cartão de Crédito, 
Banco Comercial, Financeira, Outros 
Contratos e Cartão de Loja). 

esse resultado levou o Citi a 
incorporar, em 2010, a incidência 
de reclamações na Ouvidoria 
como um dos critérios para 
determinar a remuneração variável 
dos funcionários das agências – 
critério que será incorporado ao 
atendimento das operações de 
cartões, de cobrança, de seguros e 
de conta corrente (especialmente 
o cancelamento de contas 
pelo cliente). a média anual de 
reclamações no Citi em relação 

ao mercado caiu de 1,7% no final 
de 2008 para 0,7% no último 
trimestre de 2009. 
O Citi também disponibiliza na 
sua página da Internet, de forma 
prática e rápida, guias e cartilhas 
editadas pela Febrabran e outras 
entidades que atuam em defesa 
do consumidor. Dessa forma, 
o cliente pode entender como 
funciona o sistema bancário e 
conhecer as iniciativas do Citi  
sob esse contexto.

multas por não 
conformidade de  
produtos e serviços 

em 2009, o Citi não efetuou qualquer 
pagamento de multas por não 
conformidade de produtos e serviços.  
O banco registra, porém, quatro 
processos administrativos, ainda em fase 
de julgamento pelos órgãos competentes, 
em decorrência de reclamações 
encaminhadas por clientes em relação 
ao atendimento bancário e à cláusula 
contratual de cartão de crédito relativa a 
perda ou roubo.

Pesquisas de satisfação

três tipos de estudo são realizados, de forma sistemática, para avaliar 
a satisfação dos clientes do Citi no Brasil. 

O primeiro deles é o Net promoter Score (NpS), que se baseia na teoria de 
que uma organização atinge o máximo grau de satisfação de seus clientes 
quando estes consideram a hipótese de recomendar a organização a 
alguém. O NpS é realizado mensalmente com clientes escolhidos de forma 
aleatória, e os resultados são consolidados a cada três ou seis meses. 

O Customer Satisfaction and Loyalty Management (CS&LM) também é 
realizado mensalmente, porém, com maior tempo de apuração dos 
resultados. O método é um complemento ao índice NpS, pois investiga 
os pontos de contato do cliente com a Organização e sua satisfação 
com cada um deles.

por último, o painel da Indústria Financeira (pIF) é um estudo realizado 
há 20 anos pela consultoria especializada Fractal. Com periodicidade 
anual, o pIF fornece uma avaliação detalhada da satisfação dos clientes 
do Citi e da concorrência, tanto no que diz respeito à Organização como 
um todo como com relação aos produtos e serviços oferecidos.

No final de 2009, os índices de satisfação do Citi apresentaram melhorias 
significativas se comparados ao início do ano anterior, especialmente no 
segundo semestre, e resultaram em um aumento de mais de 70% no 
indicador do NpS. Os canais de atendimento do Citi têm, em sua maioria, 
Satisfação top 2 Box (muito satisfeitos somados aos satisfeitos, em uma 
escala de 5 pontos) superior a 80% dos entrevistados. Já quanto aos 
produtos e serviços, observa-se, pelos resultados do pIF, que os clientes  
do Citi têm notado mudanças positivas, ano a ano.

melhorias no atendimento 

O encaminhamento de reclamações  

com atraso bAixou de 20% em 2006 

para menoS de 3% em 2009.

ouvidoria

a Ouvidoria tem o 
compromisso de fomentar 
a melhoria contínua na 
prestação de serviços e 
assegurar a observância 
das normas legais e 
regulamentares relativas 
aos direitos do consumidor. 
para falar com a Ouvidoria 
Citi é necessário já ter 
registrado a reclamação em 
um dos diversos canais de 
atendimento à disposição.
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Acessibilidade

entre as medidas implantadas pelo Citi com o 
objetivo de oferecer serviços adaptados para 
pessoas com deficiência está a instalação, nas 
centrais de atendimento telefônico, de pontos 
de recepção de mensagens geradas por 
telefones adaptados para uso de pessoas com 
deficiências auditivas. Já estão disponíveis 
também o porta-cartão e o extrato mensal 
em braile. a solicitação do serviço adaptado 
pode ser feita no ato da abertura da conta, 
nas agências, ou via Citiphone. Cada agência 
do Citibank conta, ainda, com pelo menos dois 
assistentes treinados em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) para compreender e interagir 
com o deficiente auditivo, como determina o 
Decreto Federal 5.296/2004. para os demais 
interessados no curso, há uma versão online, 
disponibilizada na Intranet do banco.

em processo de implantação, o Citi concluirá, 
até outubro de 2010, o projeto de 
acessibilidade ao site www.citi.com.br para 
pessoas com deficiência visual ou 
visibilidade reduzida.

Agências preparadas para todos

Iniciado em 2008, o projeto de adequação das 
condições de acessibilidade e de atendimento 
prioritário às pessoas com necessidades especiais, 
permanentes ou temporárias, nas agências do Citi 

teve 90% de suas ações implantadas até janeiro 
de 2010. O projeto abrangerá todas as 102 agências 
bancárias do Citi no país, além de oito postos de 
atendimento bancário (paB).
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aguardam resolução de problemas para a adaptação as seguintes agências:

Sete agências localizadas em condomínios que não autorizaram, até o primeiro trimestre 
de 2010, a execução de adaptações nas fachadas. esses condomínios já foram notificados 
oficialmente sobre a necessidade das adequações;

uma agência localizada na barra, em Salvador (bA), com impossibilidade técnica para a adaptação;

uma agência localizada na Avenida rebouças – SP, que recebeu aprovação dos órgãos públicos 
para execução das adaptações externas em março de 2010. As obras estão previstas para serem 
executadas até julho de 2010.

investimento Socioambiental

a Citi Foundation tem como compromisso apoiar projetos 
que tenham como foco a melhoria da situação econômica dos 
indivíduos e de suas famílias nas comunidades nas quais o Citi 
atua, bem como investir nesses projetos, de modo a melhorar 
os padrões econômicos e a qualidade de vida. essa missão é 
colocada em prática com o aporte de recursos em programas 
alinhados às áreas prioritárias de ação da Citi Foundation: 
educação financeira, pequenos empreendimentos sustentáveis, 
microfinanças e educação.

O investimento socioambiental é realizado por meio de repasses 
efetuados pela Citi Foundation, com sede nos estados Unidos,  
e também com recursos de aportes locais.

citi foundation 2009 

Investimento em 88 países.
Mais de US$ 65 milhões aplicados.
44% do investimento é realizado 
fora dos estados Unidos.

“Não devemos subestimar a capacidade de 
organização das comunidades, mas valorizar seus 

conhecimentos e ajudá-las em seu desenvolvimento.”

Henrique szapiro,
superintendente executivo de recursos 

humanos e assuntos corporativos

Os valores ao lado incluem investimentos locais e doações da área de 

Responsabilidade Socioambiental do Citi Brasil, de todos os segmentos 

de negócio e da Citi Foundation. Não há doações a partidos políticos.

R$ 3.966.625,73

R$ 4.204.534,00

R$ 3.422.031,96

R$ 2.616.183,00

2008

2009

2007

2006

VaLOReS DO INVeStIMeNtO
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A força dos pequenos negócios 

Desde 2004, o Citi promove, no Brasil, o prêmio Citi 
Melhores Microempreendimentos, reconhecendo a 
importância dos pequenos negócios para a melhoria das 
condições de vida da população e para o desenvolvimento 
sustentável das comunidades. Iniciativa da Citi Foundation, 
o prêmio é realizado em 28 países e, no Brasil, conta com 
o apoio das organizações não governamentais acción 
International e Gaia (Grupo de aplicação 

 
Interdisciplinar à aprendizagem). em 2009, foram 370 
projetos inscritos e R$ 51 mil distribuídos em prêmios para 
os nove vencedores. Quarenta voluntários do Citi foram 
treinados para realizar a pré-seleção dos projetos. além 
do prêmio em dinheiro, os vencedores participam de uma 
capacitação em gestão financeira, e as instituições de 
microfinanças que mais enviam projetos também recebem 
treinamento, voltado para os agentes de crédito.

o saBor da vitória

Gilberto Gregorim, 45 anos, mora 
em alto paraíso, região da Chapada 
dos Veadeiros (GO), onde começou 
seu negócio fazendo pães e pizzas, 
há cerca de dez anos. 

Com o gergelim produzido na 
região, ele passou a fazer algumas 
experiências até encontrar a 
fórmula de uma massa crocante, 
com gosto levemente salgado e 
sem conservantes que se tornou 
seu produto mais vendido –  
o Gergeliko. 

Seu próximo objetivo é incorporar 
à sua receita o trigo produzido na 
região. Gregorim acompanha com 
interesse as experiências feitas 
pela embrapa para recuperar 
uma semente produzida na 
Chapada – chamada de trigo 
Veadeiros. “aí, sim, o Gergeliko 
será 100% Veadeiros”, gaba-se o 
empreendedor, hoje chamado pelo 

nome do salgado que criou.  
“O gostinho da Chapada”, 
acrescenta, orgulhoso.

apesar do sucesso, o 
empreendedor conta que teve 
muitas dificuldades para iniciar 
o novo negócio. O primeiro 
empréstimo, de R$ 5 mil, foi 
conseguido após seis meses 
de burocracia. O surgimento 
das iniciativas de estímulo ao 
microcrédito facilitou a obtenção 
de recursos. “Quem vai avalizar  
um negócio que está começando? 
tem de ter mais iniciativas como 
essa”, afirma.

Como retribuição pelas conquistas, 
Gergeliko participa de diversas 
iniciativas comunitárias, é 
membro do Conselho de Meio 
ambiente de alto paraíso, 
participa das discussões 
sobre turismo sustentável na 
Chapada e, sempre que possível, 
compra os ingredientes de 
pequenos produtores locais. 
“Microempreendedores têm  
sua microrresponsabilidade  
também”, conclui.

A história de gilberto gregorim, 
vencedor do Prêmio citi melhores 
microempreendimentos 2009 – 
categoria faturamento até  
r$ 120 mil
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a adoção de boas práticas e do diálogo não deve ser 
restrita às áreas internas de uma empresa. precisa 
incluir a preocupação de estabelecer boas relações 
e de influenciar positivamente diferentes públicos. O 
Citi, em busca de estabelecer práticas de negócios 
que contribuam para o desenvolvimento sustentável, 
entende que a gestão deve focar os interesses de 
seus principais stakeholders. por meio de processos 
internos de autoavaliação e planejamento, bem como 
de engajamento, foram definidos como prioritários 
a curto prazo os seguintes públicos: funcionários, 
consumidores e clientes e comunidade. No entanto, é 
objetivo da Organização iniciar também um diálogo 

aberto com os fornecedores com foco em questões de 
sustentabilidade, no médio prazo. 

O elo é considerado fundamental na cadeia de 
valor. por um lado, é necessário aprofundar 
os mecanismos de análise para a escolha 
de fornecedores, considerando critérios 
socioambientais. por outro, buscar incluir pequenos 
e médios negócios, localizados nas comunidades 
onde o Citi atua, na cadeia de relacionamentos da 
Organização, de modo a inspirar boas práticas e 
desenvolver mecanismos de inclusão da diversidade 
nesse processo.

relacionamento com fornecedores

sonHos realizados

a produção do artesanato a partir 
da piaçava multiplicou a renda das 
famílias envolvidas no projeto, além 
de incentivar o manejo da espécie 
de forma sustentável. “Nunca tinha 
feito nada na vida porque nunca tive 
oportunidade. Nunca pude estudar 
nem conseguir um emprego de 
verdade. a oportunidade surgiu agora. 
Costumo dizer que a partir dos 40 
anos é que aprendi alguma coisa”, 
acrescenta dona Lourdes. a maior 

conquista dela, no entanto, foi viver 
de forma independente do ex-marido, 
pai dos seus quatro filhos e sua única 
fonte de renda desde o casamento. 
após a conclusão das bomboniers 
vendidas ao Citi, ela diversifica suas 
peças – com a ajuda da associação, 
aprendeu a fazer mandalas, fruteiras 
e jogos americanos, entre outros, e 
vende em algumas lojas da região 
enquanto aguarda um pedido maior.

a presidente da associação ponto 
Central produção artesanal, 
Silvaneide porto Santos, 25 
anos, confirma a empolgação 
de dona Lourdes. “as mulheres 
aqui não tinham renda nenhuma. 
Dependiam dos maridos ou dos 
pais. O que mudou? acho que só 
de a gente estar sonhando já é 
uma mudança muito grande.”

“construí um banheiro novo, 
comprei geladeira e máquina de 
lavar, que nunca tive, e também 
uma bicicleta, para o filho da 
vizinha. e ainda guardei um 
dinheirinho”, conta a artesã 
lourdes maria de Jesus freitas, 
43 anos, ao enumerar suas 
conquistas recentes.

“Quem vai avalizar um negócio que está começando?  
tem que ter mais iniciativas como esta apoiada pelo Citi.”

gilBerto gregorim,
padeiro, vencedor do prêmio citi melhores  

microempreendimentos 2009

fazendo negócios de forma sustentável

O projeto piaçava Sustentável reúne 
centenas de famílias da comunidade 
de ponto Central, município de Santa 
Cruz Cabrália (Ba), que utilizam a 
piaçava para garantir o seu sustento. 
São pessoas, especialmente mulheres, 
que vivem exclusivamente do manejo, 
fabricação e venda de produtos 
artesanais. O projeto é realizado  
em parceria com o Instituto  
Bioatlântica (IBio) e a Conservação 
Internacional (CI-Brasil). 

em 2008, uma encomenda do Citi de 
43 mil bomboniers para presentear 
clientes da Credicard ajudou a elevar 
a produção coletiva. além desse 
pedido, o Citi forneceu recursos 
para que a associação de artesãs se 
estruturasse e garantisse a entrega 
das encomendas, feitas manualmente 
por cerca de 60 artesãs. Depois de 
concluída, em outubro de 2009, o 
desafio da entidade e do IBio passou 
a ser tornar o negócio autônomo 

e lucrativo, mas sustentável. Com 
os recursos, foram adquiridos 
computadores, mesas e cadeiras, e 
também qualificadas as responsáveis 
pela administração.
O projeto garante, ainda, a orientação 
aos índios da tribo pataxós para que 
a colheita da piaçava, nas áreas de 
mata, ocorra de modo planejado. 
para 2010, além do plano de manejo, 
a ONG prepara o monitoramento da 
área de onde a piaçava é extraída. 
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governo e Sociedade
O Citi investe na relação com o governo e com as instituições civis por meio 
do cumprimento das normas de cada país onde atua e da legislação da sua 
sede, nos estados Unidos. além do pagamento de impostos e contribuições, 
essa relação inclui o fomento a iniciativas como educação financeira e 
projetos socioambientais.

• Leia mais sobre as políticas e ações do Citi para fomentar essas relações 
nos capítulos Cenário e estratégias, Governança e transparência, Finanças 
Sustentáveis e educação Financeira.

O Citi participa de associações, 
fóruns de negócios e sociais e 
de debate com concorrentes, 
associações de classe, entidades 
do terceiro setor e do governo, 
com o objetivo de fomentar 
o diálogo e aprofundar o 
relacionamento com os diferentes 
segmentos da sociedade. entre 
seus principais interlocutores 

estão Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos), Banco 
Central, anbima (associação 
Brasileira das entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais), amCham (Câmara 
americana de Comércio), 
embaixada dos estados Unidos 
no Brasil, BM&FBovespa (Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros), 

abecs (associação Brasileira 
das empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços), abbi 
(associação Brasileira de Bancos 
Internacionais), Instituto ethos 
de empresas e Responsabilidade 
Social, Gife (Grupo de Institutos 
Fundações e empresas) e Usaid 
(United States agency for 
International Development).

diálogo e relacionamento
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educação financeira

educar as pessoas para gerir conscientemente o dinheiro é uma forma de 
garantir a sustentabilidade do negócio de um banco. É por isso que a educação 
financeira é um dos principais pilares da atuação do Citi, no Brasil e no mundo. 
para desenvolver projetos e conteúdos na área, o Citi assumiu globalmente, em 
2004, o compromisso de investir US$ 200 milhões em iniciativas de educação 
financeira, em dez anos. até 2009, mais de US$ 167 milhões já foram investidos. 
esses recursos são destinados a projetos que busquem desenvolver habilidades 
nos indivíduos para que eles possam gerir as finanças pessoais de forma 
responsável, construir ativos e atingir objetivos financeiros, bem como tomar 
decisões munidos das informações mais adequadas.
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“Nós temos responsabilidade sobre a nossa 
comunidade, os nossos funcionários e os nossos 

clientes. Falar de educação financeira é uma forma de 
perpetuar o negócio de um banco.”

leonel andrade,
presidente da credicard

O programa Citi de educação Financeira 
beneficia diversos públicos, com 
linguagem e formato adaptados a cada 
realidade. Conheça, a seguir, os principais 
programas desenvolvidos e financiados 
pelo Citi Brasil e pela Citi Foundation: 

• Crianças e adolescentes (filhos de 
clientes e comunidade) – e-learning.

• Jovens/ensino Médio (clientes 
e comunidade) – programa Bancos 
em ação e Concurso Saber Crescer 

Programa orienta decisões financeiras

(ambos desenvolvidos em parceria 
com a ONG Junior achievement).

• adultos de baixa renda (clientes 
e comunidade) – programa Família 
no azul (educação financeira para 
famílias por meio do programa 
escola da Família, desenvolvido 
em parceria com a Fundação para 
o Desenvolvimento da educação, 
braço da Secretaria de educação do 
estado de São paulo, e a ONG projeto 
arrastão); educação financeira para 

famílias atendidas nos programas de 
crédito habitacional da ONG Habitat 
para a Humanidade; programas com 
as ONGs ande e Ceape – Ma, com 
foco em clientes de microcrédito; 
e-learning. exceto o último, todos 
os treinamentos são oferecidos de 
forma presencial. 

• adultos de média e alta renda 
(clientes) – eventos e palestras (para 
clientes do banco de varejo e Wealth 
Management).

divulgando conhecimento

No Brasil, educação financeira 
é um assunto prioritário. Desde 
1998, o Citi investe em projetos 
com o objetivo de compartilhar 
os conhecimentos que possui na 
área financeira. Sua abrangência, 
fornecendo serviços e metodologias 
para quase todos os segmentos 
do mercado, facilita a criação e a 
multiplicação de informação para 
públicos diversos, em todos os 
níveis de renda.

Há dois anos, o Citi criou um programa 
estruturado com foco em clientes e nas 
comunidades onde está presente. São 
iniciativas que envolvem clientes dos 
mais diversos segmentos do grupo, 
oferecendo desde conteúdos 
sofisticados para investidores até os 
mais simples conceitos, visando 
atender às comunidades, com foco em 
jovens e famílias de baixa renda, além 
de empreendedores de micronegócio. 
Já foram mais de 80 mil beneficiados 

ao longo destes 12 anos e mais de 
R$ 4 milhões investidos. além de 
eventos, programas presenciais e 
materiais de divulgação com orientação 
e aconselhamento sobre finanças 
pessoais, o Citi ainda disponibiliza 17 
cursos online para crianças, jovens e 
adultos, com temas que vão desde 
diferenciar “necessidades” e “desejos” 
até como elaborar um orçamento 
doméstico e gerenciar as dívidas, além 
das opções de crédito, entre outros.

trata-se de uma metodologia 
de educação financeira 
desenvolvida em 2003 
pelas ONGs Microfinance 
Opportunities e Freedom from 
Hunger e financiada pela Citi 
Foundation. ela embasa a 
maioria dos programas do Citi 
Brasil com foco em educação 
financeira, como e-learnings, 
o programa Saber Crescer, o 
programa Família no azul e os 

programa gloBal de educaçÃo financeira

programas com as ONGs ande e 
Ceape – Ma.

Com foco em famílias de baixa 
renda, o programa é replicado 
em vários países e no Brasil 
desde 2007. a estratégia é 
capacitar agentes multiplicadores 
em organizações parceiras 
que desenvolvem projetos 
relacionados às áreas de 
empreendedorismo, educação 

financeira, qualificação de jovens 
para o mercado de trabalho e 
geração de renda para jovens 
e adultos para replicarem 
a metodologia entre os 
beneficiados de seus projetos. O 
conteúdo aborda questões como 
orçamento, gerenciamento de 
dívidas e poupança. O programa 
já formou multiplicadores em 
mais de 40 instituições, em 
diversas cidades do Brasil.

cursos também
na internet

em novembro de 2008, o Citi lançou 17 cursos 
online sobre o tema, voltados a crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, que estão 
disponíveis, gratuitamente, na sua página na 
Internet (no endereço eletrônico www.citi.com.br). 
Os e-learnings têm linguagem e recursos gráficos 
adequados a cada perfil, para facilitar a 
compreensão e a disseminação do aprendizado. Na 
plataforma online, os cursos estão disponíveis em 
tempo integral e com possibilidade de atingir um 
grande número de pessoas.
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no Brasil
em 12 anos, foram r$ 4 milhões investidos e 80 mil 
beneficiados 

gloBalmente 
uS$ 200 milhões é o montante que o citi investirá, em 
dez anos, em projetos de educação financeira no mundo

17 e-learnings 
sobre educaçÃo 
financeira estão 
disponíveis no site do Citi.

acesse: www.citi.com.brwww
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gestão Ambiental

a gestão ambiental do Citi inclui ações como a implantação 
de projetos de redução do consumo de materiais e recursos 
naturais e de emissão de gases causadores do efeito estufa. 
aspectos que também são incorporados na avaliação de novos 
produtos oferecidos pela organização para garantir o uso 
eficiente de todos os recursos naturais.

impacto ambiental

a contribuição brasileira

No Brasil, o Citi implantou diversas 
medidas para diminuir o consumo de 
água e de energia elétrica, além de 
investir em projetos de coleta seletiva 
em todos os prédios administrativos 
da empresa. Desde 2008, na sede da 
Organização, em São paulo, o edifício, 
onde trabalham mais de 2.600 pessoas, 
conta com um sistema de desligamento 
automático das luzes após as 19h. No 
escritório central, todos os andares 
possuem purificadores de água para 
eliminar o uso de garrafas plásticas, 
e o reúso da água, para limpeza das 
fachadas, jardinagem e descarga de vasos 
sanitários, reduziu o consumo do recurso. 

em 2009, na sede administrativa, 
os elevadores foram modernizados 

apesar de não gerarem grandes impactos ao meio 
ambiente de forma direta, quando comparadas a indústrias 
de produção de bens de consumo, as instituições 
financeiras têm importante parcela de responsabilidade 
na cadeia produtiva. além dos riscos apresentados pelo 
grande número de projetos que financiam, todos os 
serviços e produtos que oferecem diretamente consomem 
recursos naturais e energia para seu desenvolvimento, 
transporte e aplicação. É por isso que o Citi investe na 

redução de sua pegada ecológica*, procurando estabelecer 
processos que garantam o uso eficiente de materiais e 
recursos como água e energia. a redução no consumo 
afeta positivamente toda a cadeia produtiva, ao diminuir a 
demanda por mais recursos naturais. 

“Incorporar a análise do impacto de nossas atividades e de nossos 
produtos e serviços no meio ambiente, na sociedade, na economia 

e no indivíduo em todos os aspectos da gestão é o principal objetivo 
das iniciativas de sustentabilidade do Citi.”

antHony ingHam,
superintendente de assuntos corporativos

e foram instalados sistemas de 
monitoramento remoto do consumo 
de energia dos escritórios. teve 
início ainda, em conjunto com a 
Clinton Foundation, um projeto de 
diagnóstico energético em prédios e 
agências com o intuito de identificar 
e implantar medidas de conservação 
de energia, de recursos naturais e 
de redução na emissão dos gases 
causadores do efeito estufa. O Citi 
mantém também um programa 
permanente de monitoramento 
e disseminação de medidas de 
conservação de energia em todos os 
locais onde atua. 

Com medidas como essas, o Citi 
vem adequando o consumo mais 

eficiente ao crescimento registrado 
pela Organização, de 2007 a 2008. 
O desafio está na incorporação 
progressiva de tecnologias e 
processos de trabalho que garantam 
o uso eficiente dos recursos 
necessários. 

as tabelas na próxima página (pegada 
ecológica), que apresentam os dados 
de consumo de água e energia e da 
geração de resíduos, assim como da 
emissão de gases do efeito estufa, 
identificam a redução alcançada, em 
cada item, por meio do conjunto de 
medidas adotadas (saiba mais sobre 
a coleta e o escopo dos indicadores 
apresentados no capítulo Sobre o 
Relatório).

*Pegada ecológica é uma ferramenta de análise de impacto que relaciona a área 
(em hectares) necessária para produzir tudo aquilo que consumimos e, ainda, 
absorver os resíduos desses processos.

terceirizaçÃo da impressÃo

em 2009, o Citi firmou parceria com um fornecedor especializado que reorganizou o processo de impressão na 

Organização. a empresa substituiu as impressoras por modelos novos, multifuncionais, que, em sua maioria, são 

de propriedade e contam com suporte técnico e gerenciamento do fornecedor. O parceiro reviu a quantidade e 

a localização dos equipamentos e um novo processo foi instituído para a impressão. Os funcionários passaram 

a utilizar uma senha para o uso da impressora, o que aumenta a segurança da informação e evita os frequentes 

esquecimentos, de material impresso, que ocasionavam desperdícios de recursos. as mudanças permitiram uma 

redução de 32% no volume de impressões no Brasil e uma economia de cerca de R$ 1,4 milhão por ano.
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emissões de gases de efeito estufa do citi no brasil
(informações sobre dados e cálculos no capítulo Sobre o Relatório)

*GEE – gases de efeito estufa.

impacto associado a viagens aéreas a negócio

2007 2008 2009

Viagens aéreas (em milhas) 26.637.000 28.630.000 24.487.000

Emissões de CO
2
 (tonelada) 5.420,63 5.826,20 4.983,10

impacto associado ao transporte de funcionários em sÃo paulo

2007 2008 2009

Emissões de CO
2
 (tonelada) 202,62 200,69 193,37

total de emissÕes diretas e indiretas de gee* – co
2
e (tonelada)

tIpO De eMISSãO 2007 2008 2009

Emissão direta (geração de eletricidade) 293 83 75

Emissão indireta 3.097 3.137 3.038

Emissão total CO2 3.390 3.220 3.112

mudanças climáticas
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O aquecimento global representa, hoje, um dos 
principais impactos negativos causados pelos 
excessos no consumo e terá consequências na 
vida das pessoas e no desenvolvimento mundial. 
Como os efeitos e as causas do fenômeno são 
globais, a responsabilidade por mudar esse 
quadro é compartilhada por todos – governos, 
empresas e cidadãos. por isso, no Citi, esse 
problema é tratado com prioridade. 

Consciente de que sua liderança nessa área 
pode influenciar positivamente os países em 
que está presente, o Citi assumiu metas globais 
de redução de resíduos, eficiência energética e 
redução de emissões dos gases causadores de 
efeito estufa (Gee). O grupo Citi estabeleceu, 
ainda, o compromisso de investir US$ 50 bilhões, 
em dez anos, para combater os efeitos do 
aquecimento global (entre 2005 e 2015).

Pegada ecológica – tabelas
Os números de consumo e descarte de recursos e materiais apresentados nas tabelas abaixo demonstram que, apesar dos 
resultados positivos já alcançados, é necessário manter e ampliar as iniciativas de educação para o consumo consciente e de 
ecoeficiência já iniciadas pelo Citi.

consumo de materiais por peso ou volume

COpOS pLáStICOS 2007 2008 2009

Total 50.523 51.106 49.096

papeL LaSeR CaRta ReCICLaDO 75 GR (paCOte COM 500 FOLHaS)

2007 2008 2009

QUaNtIDaDe QUaNtIDaDe QUaNtIDaDe

Total 102.697 peRCeNtUaL 96.183 peRCeNtUaL 58.499 peRCeNtUaL

Original 31.578 31% 29.490 31% 15.924 27%

Reciclado 71.119 69% 66.693 69% 42.575 73%

tONeR paRa IMpReSSãO, pRetO, MULtILaSeR*

2007 2008

QUaNtIDaDe QUaNtIDaDe

Total 4.469 peRCeNtUaL 4.077 peRCeNtUaL

Original 3.741 84% 3.758 92%

Reciclado 728 16% 319 8%

*Em 2009, com a terceirização de impressão, o Citi deixou de comprar os toners diretamente. 
Por esse motivo, não são apresentados os valores relativos ao volume consumido nesse ano 
(saiba mais em “Terceirização da impressão”). 

fonte de energia/ano

2007 2008 2009

eCONOMIa De  
ReCURSO pOR açÕeS 

De eCOeFICIêNCIa 
(2009)

Eletricidade (GJ) 131.765 133.476 132.813 282

Gás natural (GJ) 741 802 771 36

Óleo diesel (GJ) 3.613 601 489 113

Energia total (GJ) 136.118 134.879 134.073 431

Água (m3/ano) 127.524 128.835 121.634 7.104

fonte de energia/ano

2007 2008 2009

eCONOMIa De  
ReCURSO pOR açÕeS 

De eCOeFICIêNCIa  
(2009)

Material reciclado 107 108 108 -

Resíduos sólidos não 
reciclados 1.417 1.480 1.428 52

Total de resíduos sólidos 1.524 1.588 1.536 52

iniciativas para mitigar impactos amBientais de produtos e serviços

Uso de água

Implantação de sistema de reúso de água no prédio Citi Center, 
campanhas internas recomendando diversas ações e inclusão de 
metas de redução na performance das agências Citibank e lojas 
Credicard 

Em 2009, foi alcançada uma redução de 3.428 m3 no consumo 
de água

Emissões

Implantação do sistema para o desligamento setorial automatizado 
das luzes e do ar-condicionado, campanhas internas recomendando 
diversas ações e inclusão de metas de redução na performance das 
agências Citibank e lojas Credicard 

Em 2009, foi alcançada uma redução de 1.017 MWh no consumo  
de energia, o equivalente à emissão de 86 toneladas de CO

2

Resíduos
Implantação de campanhas de consumo consciente de plástico e 
papel e instalação de caixas coletoras para separação do papel e do 
lixo comum e de lixeiras específicas para copos plásticos

Em 2009, foi alcançada uma redução de 2% na geração  
de resíduos sólidos

De modo a contribuir efetivamente para o desenvolvimento 
sustentável, é preciso incorporar a análise dos aspectos sociais, 
ambientais e econômicos às práticas de gestão da Organização. 
a tarefa é complexa e exige uma profunda mudança na cultura do 
negócio, que permita integrar o conceito de sustentabilidade ao 
planejamento estratégico da Organização. No Citi, a criação de novos 
produtos e serviços orientados pelo conceito de responsabilidade 
socioambiental e a adoção da política de risco social e ambiental, 
cada vez mais abrangente, fazem parte do processo de construção de 
um modelo sustentável de fazer negócios no setor financeiro.

finanças Sustentáveis
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“O ponto de partida da política eSRM do Citi foram os 
princípios do equador, em 2002. De lá para cá, nossa política 

se tornou não só mais abrangente, mas mais rigorosa.”

claudio KonarzeWsKi,
superintendente de risco

Política de gerenciamento de risco Social e Ambiental

transaçÕes coBertas pela polÍtica de risco social e amBiental

tRaNSaçãO/tIpO De pRODUtO MONtaNte ReQUeRIDO

Transações de project finance (submetidas aos Princípios do Equador) Custo de capital do projeto: acima de US$ 10 milhões 

Consultorias em project finance (submetidas aos Princípios do Equador) Custo de capital estimado do projeto: acima de US$ 10 milhões 

Project finance para projetos existentes e refinanciamentos Custo de capital do projeto: acima de US$ 10 milhões 

Empréstimos corporativos e governamentais Valor total da linha de financiamento: US$ 50 milhões (em montante agregado)

Empréstimos para agências de exportação e multilaterais Valor total da linha de financiamento: acima de US$ 50 milhões 

Financiamentos para aquisições Valor total da linha de financiamento: US$ 50 milhões (em 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)

O desenvolvimento da política de 
Gerenciamento de Risco Social e 
ambiental aplicada às linhas de negócio 
no Citi teve início com a criação dos 
princípios do equador. Mais do que 
signatário do acordo, o Citi foi um dos 
quatro bancos internacionais a liderar 
sua criação, em 2003. No mesmo ano, 

como forma de estender o compromisso 
para outros tipos de operação de crédito 
do grupo, o Citi implementou sua política 
de Gerenciamento de Risco Social e 
ambiental (eSRM, na sigla em inglês). 

Sua aplicação é coordenada pela 
Superintendência de Risco do 

Segmento Corporativo, em todos os 
financiamentos, e abrange a análise 
das negociações descritas na tabela. 
também é realizada uma avaliação de 
risco nas transações de crédito para 
pessoa jurídica não contempladas na 
tabela. essa avaliação faz parte de 
todos os manuais de política de crédito.

pORCeNtaGeM (%) DO tOtaL De FINaNCIaMeNtO DO CItI BRaSIL – 2009Setores 
industriais
por causa da natureza da 
carteira de crédito do Citi 
no Brasil, como mostra o 
gráfico ao lado, a análise dos 
riscos nas três dimensões da 
sustentabilidade é bastante 
relevante, ao se considerar 
o potencial de impacto 
socioambiental desses 
setores. a política está 
disponível para o público 
interno por meio da Intranet 
e de treinamento e-learning.FI
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critérios e categorias de análise 

transaçÕes de proJect finance coBertas pelos 
princÍpios do equador – por categoria

No Brasil

aNO 2007 2008 2009

CateGORIa ReVISaDO LIBeRaDO* ReVISaDO LIBeRaDO* ReVISaDO LIBeRaDO*

A 3 0 1 0 0 1

B 3 0 1 0 1 0

C 0 0 0 0 0 0

Total 6 0 2 0 1 1

a política de análise de risco 
social e ambiental do Citi define os 
aspectos e os requisitos que devem 
ser obrigatoriamente observados 
nas transações por ela cobertas. 
as avaliações levam em conta as 
licenças ambientais, a disposição 
de resíduos sólidos, o tratamento 
de efluentes e os impactos nas 
comunidades do entorno. também 
são analisados temas como 
acidentes, segurança do trabalho 
e indícios de trabalho infantil ou 
análogo ao escravo.

Nas empresas ou projetos nos quais 
se identifica o descumprimento 
dos critérios definidos na política 
eSRM, os analistas buscam 
identificar quais medidas foram 
tomadas para corrigir a situação. 

São realizadas análises individuais, 
em procedimento que envolve 
visitas in loco do projeto ou ao 
cliente e o contato com órgãos 
reguladores. em alguns casos, são 
envolvidos técnicos e observadores 
externos durante as visitas. as 
vistorias acontecem pelo menos 
uma vez ao ano, se o cliente ou 
a empresa comete novamente 
alguma infração, já denunciada 
anteriormente. em casos extremos, 
quando a avaliação demonstra 
que não ocorreu progresso na 
adoção de melhores práticas, 
o crédito pode ser cortado, e a 
relação com a empresa, rompida 
definitivamente. em 2008, nenhum 
contrato ou conta foi encerrado por 
descumprimento da política  
eSRM no país.

a avaliação do potencial de 
impacto socioambiental de um 
projeto utiliza três categorias  
de análise, definidas com base  
nos critérios determinados  
pela International Finance 
Corporation (IFC).

São elas:

Categoria a: alto risco, 
com potencial de apresentar 
significativos impactos  
ambientais irreversíveis.

Categoria B: médio risco.
 
Categoria C: baixo risco, 
com potencial de apresentar 
mínimo ou nenhum impacto 
ambiental adverso.

*Project finance.
Os critérios baseados nos Princípios do Equador e na política ESRM aplicam-se a todas as operações de 
project finance, em âmbito global. Em 2009, no Brasil, apenas um projeto ficou sujeito à revisão. Por se 
tratar de grandes projetos, o processo de avaliação e concessão do financiamento (que inclui diversos 
fatores, além da aplicação da política de risco social e ambiental) pode levar alguns anos, e a liberação 
do crédito se consolida nos anos subsequentes à revisão. Uma operação de project finance pode, ainda, 
não chegar à fase da liberação do financiamento por uma série de razões não relacionadas com a 
revisão ESRM, inclusive financeira, de crédito ou de desafios.
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No Citi GloBal

aNO 2007 2008 2009

CateGORIa ReVISaDO LIBeRaDO*
INVeStIMeNtO  
(BILHÕeS US$)

ReVISaDO LIBeRaDO*
INVeStIMeNtO  
(BILHÕeS US$)

ReVISaDO LIBeRaDO*
INVeStIMeNtO  
(BILHÕeS US$)

A 17 1 3,5 13 3 155,5 4 1 1,5

B 45 7 10,3 23 2 18,6 13 2 0,7

C 2 1 5,7 3 4 9,5 0 0 0,0

Total 64 9 19,5 39 9 183,6 17 3 2,2
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No Brasil

propostas de proJect finance assessoradas*

aNO 2007 2008 2009

CateGORIa MaNDataDO MaNDataDO MaNDataDO

A 1 0 1

B 0 0 0

C 0 0 0

Total 1 0 1

No Citi Global

propostas de proJect finance assessoradas*

aNO 2007 2008 2009

CateGORIa MaNDataDO MaNDataDO MaNDataDO

A 3 3 1

B 3 3 10

C 0 1 0

Total 6 7 11

treinamento eSrm 

todos os analistas e gerentes de relacionamento do banco que trabalham 
com indústrias nos setores considerados críticos – como petróleo, química, 
petroquímica, celulose, gusa etc. – recebem treinamento específico sobre a 
política de análise de risco social e ambiental do Citi. a política fica disponível a 
todos os funcionários na Intranet. além da disponibilização de material online 
e da inclusão do tema risco ambiental nos treinamentos gerais de análise de 
risco, o Citi implementou, em junho de 2008, um treinamento online específico 
para a política. esse treinamento possui três módulos, e seu cumprimento é 
obrigatório a todos os gerentes de relacionamento e recomendado também 
aos analistas. Vale salientar que existem critérios e acompanhamento 
específicos para o setor de papel e celulose.

*O Citi também auxilia clientes na formulação de propostas de financiamento a outras instituições. Presta assessoria e ajuda a estruturar as operações, mas 
não é o responsável pela liberação do crédito. Nesses casos, os Princípios do Equador e a política ESRM também são aplicados.

transaçÕes suBmetidas à análise de crédito
com Base na polÍtica esrm – categoria a

tRaNSaçÕeS ReVIStaS peLa eSRM
2007 2008 2009

tOtaL a tOtaL a tOtaL a

EUA & Canadá 66 5 76 9 56 2

América Latina e Caribe 129 18 89 16 91 18

Europa, Leste Europeu & África 160 24 124 18 129 24

Ásia e Pacífico 145 38 91 12 111 18

Total 500 85 380 55 387 62

BRASIL (incluso na América Latina acima) 26 8 18 5 21 4

tRaNSaçÕeS ReVIStaS peLa eSRM
pOR tIpO De pRODUtO

2007 2008 2009

tOtaL a tOtaL a tOtaL a

Project Finance 64 17 39 13 17 4

Assessoria em Project Finance 14 9 23 15 35 12

Empréstimos para governos e empresas 217 30 157 9 192 19

Subscrição de ações e dívida 45 17 39 10 43 14

Forestry Annual Reviews 13 0 19 0 20 0

Outros (ex. aquisições, letras de crédito, 
refinanciamento) 147 12 103 8 80 13

Total 500 85 380 55 387 62

Auditoria

No Citi, a verificação da 
aplicação dos critérios da 
política de risco social e 
ambiental acontece também 
durante a realização da 
auditoria. O processo é 
realizado por amostragem 
e examina, em média, de 
10% a 50% das transações 
realizadas no período. Os 
auditores internos confirmam 
as informações levantadas 
pelos analistas por meio de 
evidências nos arquivos de 
clientes. essas auditorias 
aRR (audit and Risk Review) 
acontecem a cada dois anos. 
a última foi realizada em julho 
de 2008. a avaliação das 
questões sociais e ambientais, 
além de prevenir riscos, é uma 
oportunidade de incentivar a 
adoção de melhores práticas 
entre os clientes do Citi. 

gestão atualizada 

Desde 2004, a política de 
Gerenciamento de Risco 
Social e ambiental é revista e 
monitorada anualmente. em 
janeiro de 2008, foi adicionada 
uma seção dedicada a áreas 
que exigem maior precaução, 
como as de alto valor de 
conservação, patrimônio 
cultural e regiões com a 
presença de povos indígenas 
ou de assentamento.
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energia limpa
Reduzir o consumo interno da 
Organização é um grande passo, mas 
não basta por si só. para combater 
os efeitos do aquecimento global, 
é preciso buscar novas fontes de 
energia alternativa, adequadas 
à proposta do desenvolvimento 
sustentado, com redução na emissão 
de gases do efeito estufa. essa é 
uma das razões pelas quais o Citi 
decidiu investir em energia eólica. ao 
todo, são quatro usinas construídas 
e operando no estado do Ceará. as 
Centrais eólicas paracuru, Foz do 
Rio Choró, Formosa e Icaraizinho 
geram 728,7 milhões de kWh anuais, 
abastecendo cerca de 1,5 milhão de 
pessoas por ano.

O Citi tem participação de cerca de 
37% no negócio, cujo custo total 
ultrapassa R$ 1 bilhão. Mais do que 

investimento 
em energia eólica

4 usinas no Ceará:

em Foz do Rio Choró,  
com 12 turbinas.

em paracuru, com 12 turbinas.

em Icaraizinho, com 26 turbinas. 

em Formosa, com 50 turbinas.

 
Capacidade total de  
produção de energia:

728,7 milhões de kW/h por ano.

Suficientes para abastecer  
1,5 milhão de pessoas por ano.

o retorno financeiro, o principal 
interesse do Citi é o investimento em 
energia renovável. as usinas levarão 
maior oferta de energia à Região 
Nordeste e transformarão o Ceará em 
exportador de energia, contribuindo 
para o desenvolvimento local e 
atraindo novas indústrias e empregos. 

esse foi o primeiro investimento do 
Citi Brasil em energia renovável, mas 
o apoio não para por aí. a área de 
project Finance do banco assessorou 
um dos consórcios vencedores no 
primeiro leilão de energia eólica do 
Brasil, realizado em dezembro de 
2009. O consórcio comercializou o 
equivalente a 614 milhões de kWh 
anuais de energia em quatro parques 
eólicos, que totalizam 162 MW de 
potência instalada e investimentos  
de R$ 866 milhões.
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Produtos e serviços
a criação de novos produtos e serviços, orientados pelo conceito de responsabilidade socioambiental, 
além de rentabilidade para o grupo Citi, seus clientes e acionistas, ajuda a promover o desenvolvimento 
sustentável e a reduzir as desigualdades sociais existentes no país. por isso, a Organização busca atrelar 
esses conceitos à sua estratégia, ao idealizar novos produtos e serviços.
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Mais de 200 mil cartões 
e aproximadamente  
R$ 40 milhões 
repassados para o 
Instituto ayrton Senna, 
desde 1996.

cartão instituto Ayrton Senna
  primeiro cartão social do país, lançado em 1996, o 

Instituto ayrton Senna Credicard contribui há 14 anos 
para os projetos educacionais promovidos pelo instituto. 
O resultado dessa longa parceria reflete-se no número 
de clientes do produto – são mais de 200 mil cartões. 
O cartão tornou-se uma importante fonte de recursos 
para o Instituto ayrton Senna. Desde sua criação, foram 
repassados à entidade aproximadamente R$ 40 milhões.

parte da receita é destinada aos projetos do instituto, e as 
compras com o cartão também geram recursos. Cada real 
gasto em compras se transforma em pontos, trocados por 
produtos da linha Senna e Senninha ou por doações. Criado 
em 1994, o Instituto ayrton Senna visa oferecer educação de 
qualidade, em grande escala, a crianças e jovens brasileiros.

cdb verde
  produto pioneiro, lançado em junho de 2008, o CDB 

Verde apoia o projeto Conectividade, coordenado pelas 
ONGs Conservação Internacional e associação  
Mico-Leão-Dourado. O projeto pretende reconectar  
26 mil hectares de remanescentes da Mata atlântica,  
na região do município de Casimiro de abreu (RJ), 
formando corredores ecológicos. as novas áreas 
reflorestadas permitem a circulação dos animais entre  
os fragmentos, dispersos na paisagem degradada.  

Produtos citi

a interligação desses fragmentos de mata nativa favorecerá  
a sobrevivência do mico-leão-dourado (Leontopithecus 
rosalia), além de outras espécies ameaçadas de extinção.  

O CDB Verde é um título pós-fixado e com  
rentabilidade garantida de 100% do CDI (Certificado de 
Depósito Interbancário), desde que o investidor mantenha os 
recursos aplicados por três anos. É destinado às aplicações a 
partir de R$ 10 mil.

metas e Perspectivas de Sustentabilidade 
e responsabilidade Socioambiental 

gestão

  Desenvolver o processo e a ampliação dos canais de diálogo com 
stakeholders, assim como dos métodos, para integrar de forma sistemática a 
participação e a percepção dos públicos de interesse na gestão estratégica 
para a sustentabilidade no Citi.

  estabelecer novos processos de gestão, revisão e incorporação de 
aprendizados desta edição do Relatório de Sustentabilidade do Citi, a 
partir dos resultados obtidos com os painéis de diálogo e engajamento de 
stakeholders e as reflexões promovidas pelo GRI.

clientes

  Realizar painel de diálogo e engajamento com clientes e órgão de defesa 
do consumidor até 2011, com o objetivo de ouvir as questões críticas de 
sustentabilidade do Citi.

  Focar em ações que visem à excelência no atendimento ao cliente em todas 
as áreas de negócios.

Público interno

  ampliar canais de comunicação com funcionários para avançar na 
construção de uma cultura interna de sustentabilidade.

  em diversidade, expandir o projeto Somar, que capacita deficientes 
intelectuais para trabalhar nas agências Citibank.

educação financeira

  Construção e implementação de indicadores de avaliação de impacto para 
os projetos com foco em educação financeira, em 2010, para consolidação de 
resultados por grupos sociais atendidos – microempreendimentos, jovens e 
famílias de baixa renda – em 2011.

  Criação de um portal de educação financeira, em 2010, para disseminar 
conteúdos que apoiem e orientem funcionários, clientes e comunidades na 
tomada de decisão consciente com relação às finanças pessoais.

meio ambiente

  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 o projeto de eficiência energética no prédio Citi Center, até 2011, 
em parceria com a Clinton Foundation. 

  Implantar projeto piloto de automação remota, visando à eficiência energética 
nas agências Citibank, até o fim de 2010.
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indicadores sociais

la1 O cálculo da porcentagem de funcionários 
por gênero, raça, categoria funcional, estado 
civil e faixa etária utilizou como fonte a folha 
de pagamento, considerando funcionários e 
estagiários ativos.

la14 a relação entre o salário médio das 
mulheres e o dos homens é calculada dividindo o 
valor de salário médio feminino pelo salário médio 
masculino.

indicadores ambientais

en3 para determinar os valores de energia 
primária consumida, consideramos:

• Diesel – Utilizado nos edifícios e em algumas 
agências bancárias apenas com o propósito 
de fornecer energia de emergência, no caso 
de interrupção no fornecimento de energia 
da concessionária. Um pequeno volume desse 
combustível, no entanto, é utilizado para execução 
dos testes e manutenção preventiva nesses 
equipamentos. O consumo indicado é proveniente 
das compras realizadas e da estimativa de 
consumo na execução dos testes.

• Gás Natural – Utilizado apenas no edifício Citi 
Center – paulista, sobretudo nos equipamentos 
do restaurante e para aquecimento de água para 
consumo humano nos vestiários. O consumo 
indicado é obtido das faturas emitidas pela 
concessionária.

en4 a energia elétrica indicada é obtida 
dos valores apresentados nas faturas das 
concessionárias. No entanto, nos casos em 
que não é possível indicar o consumo direto, 
como nos postos de atendimento eletrônico 
(pae) e outras áreas localizadas no interior de 
instalações de terceiros, é feita estimativa de 
consumo com base nos valores cobrados ou nas 
características técnicas e perfil de utilização da 
propriedade. 

a matriz energética brasileira é predominantemente 
composta por fontes renováveis, como a de 
origem hidrelétrica. porém, não é possível definir a 
porcentagem de energia por fonte geradora a partir 
das informações fornecidas pelas concessionárias 
no país, já que a distribuição acontece por meio de 
uma rede comum.

en8 O consumo de água descrito é obtido dos valores 
indicados nas faturas das concessionárias. No entanto, 
nos casos em que não é possível indicar o consumo direto, 
como no caso dos postos de atendimento eletrônico (pae) 
e outras áreas localizadas no interior de instalações de 
terceiros, é feita estimativa de consumo com base nos 
valores cobrados ou com base nas características técnicas e 
perfil de utilização da propriedade.

en16 Os valores informados foram calculados com base 
em tabelas de conversão estabelecidas pelo GHG protocol 
e seus respectivos fatores de aquecimento global (GWp) 
e são expressos em CO

2
e, pois refletem a conversão da 

soma de todos os gases do efeito estufa para a quantidade 
equivalente em CO

2
.

en17 Os valores da tabela apresentada referem-se ao 
transporte de funcionários do Citi por meio dos programas:

• Car plan – Veículos adquiridos pelo Citi para uso do 
funcionário. O banco reembolsa parte dos custos com 
combustíveis.

• Carro Frota – O Citi mantém uma frota de veículos de sua 
propriedade, que são utilizados por motoristas contratados 
para o transporte de funcionários da diretoria.

• transportes para serviços de malotes e entregas – Veículos 
contratados de terceiros para prestação de serviços ao Citi.

• Vans de transporte de passageiros – Cinco vans que 
fazem o percurso diário metrô/Ceab – Centro empresarial 
água Branca.

a escolha dos indicadores de desempenho e setoriais presentes neste relatório 
baseou-se na identificação dos processos de gestão já implantados no Citi e na 
análise da Matriz de Materialidade, construída com base em considerações da 
Organização sobre seus impactos e operações, nas respostas aos Indicadores ethos 
e contribuições dos stakeholders, obtidas com a realização dos painéis de diálogo. 

Os stakeholders e representantes da área de Responsabilidade Socioambiental 
discutiram temas relevantes para a Organização, respondendo aos mesmos 
questionários, com 9 macrotemas e 65 temas específicos.

Como já descrito, a correlação entre os temas levantados e os indicadores GRI 
foi considerada no relatório, mas será aprofundada, no próximo ciclo de relato, 
que prevê a ampliação do diálogo e a inclusão de outros grupos de stakeholders 
na discussão e no debate dos impactos positivos e negativos das operações do 
Citi e do setor.

O conjunto de números indicado na Matriz refere-se aos temas específicos utilizados 
para a análise realizada pela Organização e pelos públicos de relacionamento que 
participaram dos painéis, correlacionados aos indicadores GRI – G3.

Os indicadores definidos como relevantes pela análise da Matriz de Materialidade 
foram: eC1, SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO8, HR1, HR2, HR3, HR4, pR2, pR5, pR8, 
pR9, La1, La10, La11, La13, La14, eN1, eN2, eN3, eN4, eN5, eN6, eN7, eN8, eN9, 
eN10, eN18, eN22, eN26, eN29.

De acordo com os aspectos de gestão já implantados no Citi, foi possível 
responder, neste ciclo de relato, aos indicadores: eC1, SO2, SO3, SO4, HR3, HR4, 
eN1, eN2, eN3, eN4, eN5, eN8, eN10, eN26, pR5, pR9, La1, La10, La11, La13, La14. 
além dos indicadores setoriais FS1, FS2, FS3, FS4, FS9, FS14, FS15, FS16, La2, La4, 
eC3 e eC4, relevantes para o setor e para o Citi, por sua natureza.

Os indicadores eN6 e eN9 não foram respondidos, pois a Organização considera 
que estes não estão relacionados diretamente à gestão do negócio do Citi. O eN6 
refere-se ao oferecimento de produtos e serviços de baixo consumo energético. Da 
mesma forma, o eN9 não foi respondido pois o consumo de água da Organização 
acontece nos centros urbanos, diretamente da rede pública de abastecimento. 

Os demais indicadores relacionados por meio da Matriz de Materialidade não 
foram respondidos neste ciclo, pois a Organização não possui processos de gestão 
implantados que permitam o levantamento das informações. No entanto, o Citi 
se compromete a avaliar a viabilidade de implantar processos de gestão que 
permitam mapear e coletar esses indicadores no próximo ciclo de relato.

Nesta edição não foi realizada ainda verificação externa das informações 
apresentadas. O foco se manteve na criação de canais de diálogo com alguns de 
seus principais públicos de relacionamento, e os parceiros (incluindo organizações 
do terceiro setor, acadêmicas e setoriais), bem como na melhoria dos processos 
internos de gestão. 

O amadurecimento do processo e a ampliação sistemática dos canais de diálogo 
com seus stakeholders, assim como dos métodos para integrar de forma sistemática 
a participação e a percepção dos públicos na gestão estratégica da Organização, 
são objetivos do Citi e se refletirão em sua atuação para a construção de uma 
agenda de sustentabilidade.

conversÃo de volumes de fontes primárias em gigaJoules 

FONteS pRIMáRIaS GJ FONteS pRIMáRIaS GJ

Carvão Óleo combustível

tonelada (métrica) 26,00 galão 0,144

tonelada (curta) 23,59 tonelada (métrica) 40,19

tonelada (longa) 26,42 Gás natural

Petróleo bruto unidade térmica 0,1055

barril 6,22 1.000 pés cúbicos 1,1046

tonelada (métrica) 44,80 1.000 metros cúbicos 39,01

tonelada (curta) 40,64 MMBtu 1,055

tonelada (longa) 45,52 Eletricidade

Gasolina quilowatt-hora 0,0036

galão 0,125 megawatt-hora 3,6000

tonelada (métrica) 44,80 gigawatt-hora 3.600,0

Diesel

galão 0,138

tonelada (métrica) 43,33

compilação de indicadores

 |   Sumário   |   menSAgem   |   StAkeholderS   |  SuStentAbilidAde   |  Perfil  |  governAnçA  |  relAcionAmento  |  comunidAde  |  educAção finAnceirA  |  geStão AmbientAl  |  finAnçAS SuStentáveiS  |  PerSPectivAS  |  Sobre o relAtório  |  gri  |    |   Sumário   |   menSAgem   |   StAkeholderS   |  SuStentAbilidAde   |  Perfil  |  governAnçA  |  relAcionAmento  |  comunidAde  |  educAção finAnceirA  |  geStão AmbientAl  |  finAnçAS SuStentáveiS  |  PerSPectivAS  |  Sobre o relAtório  |  gri  |   



M
e

N
S

a
G

e
M

 D
O

 p
R

e
S

ID
e

N
t

e

58

a tabela abaixo apresenta as informações e a referência das páginas nas quais 
se localizam as respostas aos indicadores GRI (G3) consolidados neste relatório.

conteúdo gri

Índice gri

Indicadores gerais
INDICaDOReS GeRaIS páGINa

1.1. Mensagem do CEO 4
1.2. Impactos, riscos e oportunidades 4
Perfil do relatório
2.1. Nome da organização 23
2.2. Marcas, produtos e serviços 17
2.3. Estrutura operacional 17
2.4. Localização da sede 16
2.5. Países em operação 16
2.6. Tipo e natureza jurídica 23
2.7. Mercados atendidos 17
2.8. Porte da organização 16
2.9. Mudanças no período 5
2.10. Prêmios 17
3.1. Período coberto 3
3.2. Relatório anterior 3
3.3. Ciclo de relatos 3
3.4. Dados para contato 59
3.5. Definição do conteúdo 26
3.6. Limite do relatório 3
3.7. Escopo do relatório 3
3.8. Base para a elaboração do relatório 56
3.9 Técnicas de medição e bases de cálculo 56
3.10. Consequências de reformulações 5 e 56
3.11. Mudanças significativas 5 e 48
3.12. Tabela GRI 58
Governança, compromissos e engajamento
4.1. Estrutura de governança 23
4.2. Principais executivos 23
4.3. Conselheiros independentes 24
4.4. Canais de comunicação com o Conselho 21 e 24
4.5. Remuneração por sustentabilidade 32
4.6. Conflitos de interesse 21
4.7. Qualificações de conselheiros 23
4.8. Valores, códigos e princípios internos 7 e 22
4.9. Atuação do Conselho 23
4.10. Autoavaliação do Conselho: a avaliação do desempenho executivo e 
da qualificação de cada membro do Country Board é realizada anualmente. 
Ainda não existe procedimento para avaliar a qualificação e a atuação de 
cada executivo especificamente como membro do comitê. 

4.10

4.11. Princípio da precaução 21; 36 e 50
4.12. Cartas, princípios e iniciativas 18
4.13. Participação em associações 42
4.14. Relação de stakeholders 26
4.15. Identificação de stakeholders 25
4.16. Engajamento dos stakeholders 26 e 56
4.17. Demandas de stakeholders 26 e 56

Indicadores de desempenho
INDICaDOReS De DeSeMpeNHO

Desempenho econômico
Abordagem de gestão
EC1. DVA 34 e 39
EC3. Plano de pensão 30
EC4. Subsídios 5

para saber mais sobre o conjunto de protocolos e o conteúdo detalhado de cada indicador, 
acesse o endereço eletrônico www.globalreporting.org

www

Desempenho ambiental
Abordagem de gestão
Materiais
EN1. Materiais 48
EN2. Materiais reciclados 48
EN3. Energia direta 48
EN4. Energia indireta 48
EN5. Energia economizada 48
EN6. Produtos e serviços ecoeficientes 56
EN8. Água por fonte 48
EN9. Fontes hídricas afetadas 56
EN10. Água reciclada e reutilizada 48
EN16. Emissões diretas de GEE 48
EN17. Emissões indiretas de GEE 48
EN22. Peso total de resíduos 48
EN26. Iniciativas de mitigação 48
Desempenho social – Práticas trabalhistas e trabalho decente
Abordagem de gestão
Emprego
LA1. Perfil dos trabalhadores 31
LA2. Taxa de rotatividade 31
Relações entre os trabalhadores e a governança
LA4. Negociação coletiva 31
Treinamento e educação
LA10. Média de horas de treinamento 28
Diversidade e igualdade de oportunidades
LA13. Diversidade 32
LA14. Relação de salário entre gêneros 32
Desempenho social – Sociedade
Desempenho social – Direitos humanos
Abordagem de gestão
HR3. Treinamento em direitos humanos 22
HR4. Casos de discriminação 24
Sociedade
Abordagem de gestão
Corrupção
SO2. Avaliações de riscos de corrupção 22
SO3. Treinamentos anticorrupção 22
SO4. Casos de corrupção 22
SO6. Doações a partidos políticos 39
Desempenho social – Responsabilidade pelo produto
Abordagem de gestão
Rotulagem de produtos e serviços
PR5. Satisfação do cliente 37
Compliance 
PR9. Não conformidade 37
Indicadores setoriais
FS1. Políticas com componentes socioambientais 50
FS2. Avaliação de riscos socioambientais 50
FS3. Monitoração quanto às exigências socioambientais 52
FS4. Treinamento para implementar políticas aplicadas às linhas de negócio 22 e 52
FS9. Auditorias para avaliar políticas socioambientais e de risco 52
FS14. Acesso a pessoas com deficiência 38
FS15. Desenvolvimento e venda éticos de produtos financeiros 21 e 54
FS16. Educação financeira 43

O Relatório de 
Sustentabilidade do 
Citi, no Brasil, atende 
aos requisitos para o 
nível B de aplicação da 
GRI, de acordo com os 
seguintes parâmetros 
ressaltados na tabela:
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canais regulares de  
Atendimento ao cliente 

   Agências e caixas eletrônicos

   citiPhone: 4004 2484 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 701 

2484 (outras localidades)

   SAc citi: 0800 979 2484

   telefone exclusivo para portadores de deficiência auditiva: 0800 724 2400 

   fale conosco: www.citi.com.br

   citibank online: www.citibank.com.br

    citiService: São paulo: (11) 2109 2484 / 

0800 709 2484 (outras localidades)

    cartões de crédito credicard e dinners: Central de atendimento: 

4001 4611 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 4611 (outras 

localidades). SaC: 0800 724 2483 (deficientes auditivos – 0800 724 2400)

   credicard Platinum: Central de atendimento: 4001 4646 (capitais e 

regiões metropolitanas) ou 0800 724 4646 (outras localidades) 

     cartão instituto Ayrton Senna: Central de atendimento: 4001 4496 

(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 4496 (outras localidades)

     cartão empresarial: Central de atendimento: 4001 4688 (capitais e 

regiões metropolitanas) ou 0800 724 4688 (outras localidades)  

SaC: 0800 724 4653 (deficientes auditivos – 0800 724 4614)

     citi corretora: atendimento e informações sobre produtos e 

serviços: 3039 8100 (Sp) ou 0800 770 6077(outras localidades)  

SaC: 0800 979 2484

     credicard financiamentos: Central de atendimento: 4004 8787 

(Grande Sp e RJ) ou 0800 722 8787 (outras localidades)

     SAc: 0800 979 2484

     ouvidoria: 0800 970 2484. telefone exclusivo para portadores de 

deficiência auditiva: 0800 724 2400

este relatório tem como público-alvo funcionários, prestadores de serviços, parceiros, fornecedores, clientes, órgãos governamentais, entidades 

do terceiro setor e imprensa. Coordenação geral áRea De ReSpONSaBILIDaDe SOCIOaMBIeNtaL, DIRetORIa De aSSUNtOS CORpORatIVOS 

e COMUNICaçãO CItI BRaSIL | Coordenação editorial e de design RepORt COMUNICaçãO | Revisão aSSeRtIVa pRODUçÕeS eDItORIaIS | 

tradução aRte COMeRCIaL | Fotografias CLIO LUCONI [Capa e págs. 2, 12 e 41], RICaRDO CORRêa [págs. 7, 14, 16, 18, 20, 23, 28, 31, 32, 33 e 

43],  CaROL CaRQUeJeIRO [pág. 4], INStItUtO aYRtON SeNNa [págs. 8 e 9], CI-BRaSIL [pág. 10, arquivo], SaLete VICeNtINI [pág. 11], peteR 

OLSeN [pág. 15], MaRCOS SUGUIO [págs. 21, 35, 40 e 42, FOtOSíNteSe], aNDRÉ VeLOZO [pág. 25, FOtOSíNteSe], JOãO MakRaY [págs. 46 e 54,  

CI-BRaSIL], CeLSO OLIVeIRa [págs. 49 e 53], paULO LOpeZ [pág. 39], aCeRVO peSSOaL [pág. 29], CItI [pág. 38, arquivo].
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av. paulista, 1111

tel.: 4009 3000        

e-mail: responsabilidade.socioambiental@citi.com

www.citi.com.br

 |   voltAr   |   


