CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(Empresa Pública)

FATO RELEVANTE
A Caixa Econômica Federal (“CAIXA”) comunica à sociedade brasileira, aos seus
clientes e empregados, e ao mercado em geral que, a fim de conciliar a sua vocação
social e de geração de resultados, aprimorar seus padrões de governança e tornarse referência em sustentabilidade, foi aprovada pelo Conselho de Administração a
adequação da sua estrutura organizacional:
I.

Migração da Corregedoria e unidades vinculadas, anteriormente
subordinadas à Presidência, para o Conselho de Administração;

II.

Criação da Vice-Presidência de Gestão Corporativa a partir da fusão das
Vice-Presidências de “Estratégia e Pessoas” e “Logística e Operações”;

III.

Criação da Vice-Presidência de Sustentabilidade e Empreendedorismo.

Busca-se com a adequação:
•
•
•

Reforçar a autonomia e isonomia da atuação da Corregedoria CAIXA;
Ampliar a integração da atuação em temas corporativos aderente às
melhores práticas de mercado, proporcionando melhor comunicação interna,
otimização, eficiência e fluidez na gestão de pessoas e processos;
Fortalecer e ampliar a atuação da sustentabilidade em todas as suas
dimensões, destacando o empreendedorismo como ferramenta de
transformação social. Consolidando, assim, as iniciativas e estratégias
voltadas ao cliente e aos negócios inclusivos com impacto socioambiental.

Adicionalmente, a Sra. Danielle Calazans e o Sr. Júlio Cesar Volpp Sierra foram
aprovados para o cargo de Vice-Presidente de Gestão Corporativa e para o cargo
de Vice-presidente da Rede de Varejo, respectivamente.
Danielle Calazans é natural de Brasília/DF, empregada da CAIXA desde 2007, onde
ocupou diversos cargos nas áreas de gestão, estratégia e governança. Foi
Secretária de Gestão Corporativa do Ministério da Economia. Atuou como Gerente
e Coordenadora-Geral do Ministério da Fazenda e Diretora de Gestão de Pessoas
do Ministério da Economia, participando ativamente do processo de reestruturação
com a fusão dos cinco Ministérios, sendo responsável por toda a área de gestão
corporativa, englobando as Diretorias de Finanças e Contabilidade, Gestão
Estratégica, Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Administração e
Logística. É advogada, Mestre em Administração Pública e Gestão Governamental
pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Pós-graduada em Direito e Processo do
Trabalho, especialista em Liderança e Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio
Vargas. Possui formação RH Triple A e Governança Corporativa em Empresas
Estatais pela Fundação Dom Cabral.

Júlio Cesar Volpp Sierra, natural de Rolândia/PR, é empregado da CAIXA desde
2000, tendo atuado como CEO da CAIXA Cartões Holding de janeiro de 2020 a
novembro de 2021. Anteriormente, foi Vice-presidente de Negócios de Varejo, de
janeiro de 2019 a janeiro de 2020, e Diretor da Rede e de Clientes de Varejo de
fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. Mestre e Doutor em Administração de
Empresas pela Universidade Nove de Julho. Atualmente, é pesquisador no
Programa de Pós-Doutorado do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal.
O Conselho de Administração comunica ainda a destituição da Sra. Camila de
Freitas Aichinger do cargo de Vice-Presidente da Rede de Varejo e destituição do
Sr. Antonio Carlos Ferreira de Sousa do cargo de Vice-Presidente de Logística e
Operações, que voltam a compor o quadro de empregados CAIXA.
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