
Prefácio

Há um século e meio, a Caixa participa das transformações que marcaram a história do
Brasil. Acompanhamos a abertura e a consolidação do espaço democrático e nos tornamos
agentes ativos no processo de urbanização e industrialização do país. A reflexão sobre o papel
desempenhado pela Caixa, sua configuração atual e os objetivos estratégicos para os
próximos 150 anos são muito importantes.

Além disso, consideramos que tornar nosso espaço empresarial e público aberto à
reflexão acadêmica é ação e caminho para a sustentabilidade das estratégias e dos negócios
da instituição. O debate acerca da identidade e da ação histórica da Caixa é tarefa relevante
e que contribui para resgatar o papel dos bancos públicos e das agências de fomento no
desenvolvimento do Brasil, tema raro na literatura brasileira da economia e da administração. 

Esta obra reúne as produções vencedoras do Primeiro Concurso de Monografias Caixa.
A iniciativa, em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o
Desenvolvimento (Cicef), conjugada ao ciclo de palestras O Desenvolvimento Econômico
Brasileiro e a Caixa, foi muito feliz como resposta a essa convocação histórica e práxica. O
tema do concurso, condizente com o marco dos 150 anos da instituição, foi “O
Desenvolvimento Econômico Brasileiro e a Caixa”. 

De julho a outubro de 2010, 257 produções monográficas foram elaboradas, abordando
as mais variadas facetas das atividades da empresa e sua relevância para o país. Recebemos
212 inscrições na categoria graduados e 42 na categoria graduandos. Essa participação
expressou nova percepção da valorização da atuação da Caixa por parte de seus empregados.
É muito significativo que as pessoas da Caixa, em suas pesquisas de graduação e de pós-
graduação, optem por refletir sobre a atividade da empresa. É uma declaração de que
consideram a atuação da Caixa tão digna e relevante para a sociedade que se deve
aprofundar e pensar sobre ela. 

A publicação dos trabalhos premiados inaugura uma trajetória de reflexão e construção
que esperamos que se prolongue por muito tempo. A parceria com o Cicef e a abrangência
dos temas sinalizam também valiosa conquista externa. A Caixa hoje é reconhecida não só
por seus empregados, mas pela sociedade, pois somos prestadores de serviços e de bens
importantes para a população do Brasil. O momento em que apresentamos as monografias
premiadas significa o coroamento desse debate, dessa discussão. Duzentas e doze
monografias apresentadas por graduados e quarenta e dois por graduandos, este é um
belíssimo número para começarmos uma trajetória que deve se prolongar por muito tempo.
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Agradecemos a todos e a todas que, em sintonia com o excelente momento que a Caixa
vivencia nesses últimos oito anos, compartilham conosco a responsabilidade e a maturidade
necessárias para nos pensar como ator fundamental do desenvolvimento econômico do
país.

ÉDILO RICARDO VALADARES

Vice-presidente de Gestão de Pessoas
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