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Apresentação

A Universidade Caixa acaba de completar dez anos de vida. Criada com o intuito de
contribuir para a ampliação do conhecimento e da informação entre os empregados da Caixa,
o projeto robusteceu-se no apoio às necessidades estratégicas da empresa, de fortalecimento
de sua função pública e de atuação junto à população brasileira. Em consonância com sua
missão de “atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país, como
instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira estratégia do Estado brasileiro”, a
Universidade Caixa oferece aos empregados da Caixa um espaço de produção e disseminação
de conhecimentos que possibilitem seu crescimento educacional.
O Centro Internacional Celso Furtado (Cicef) foi criado em 2005, com a finalidade de ser um
núcleo de preservação da memória do grande economista brasileiro e propiciar um ambiente de
estudos e debates sobre o desenvolvimento do país dentro da tradição de pensamento derivada
de Celso Furtado. Desde a criação do Centro, a Caixa veio a ser uma de suas parceiras.
Em 2010, a Caixa propôs ao Cicef a realização de um ciclo de palestras sobre o
desenvolvimento brasileiro e os dilemas hoje postos para sua retomada em bases consistentes
com a redução das desigualdades sociais e regionais do Brasil.
Realizou-se então um ciclo de sete conferências proferidas por estudiosos de ampla formação
e reconhecimento público. As palestras foram realizadas na Caixa Cultural, em Brasília, e
transmitidas via TV CAIXA on-line para todo o país, possibilitando o acesso ao ciclo de seus
funcionários no Brasil inteiro. Foram discutidos temas como o desenvolvimento brasileiro desde
1930, nossa inserção internacional, a influência neoliberal nas décadas recentes, a inserção
internacional do país, distribuição de renda, a agenda regional e o debate atual sobre o
desenvolvimento.
O sucesso da iniciativa foi imenso. Auditório cheio, amplo debate e muitos retornos, com
manifestações positivas pelos canais de comunicação dos funcionários da Caixa.
Agora, a Caixa e o Cicef publicam a transcrição das palestras, com o objetivo de permitir um
aprofundamento, por parte daqueles que já as haviam assistido, e o acesso às discussões ali
realizadas, para quem não teve essa oportunidade.
A iniciativa, pelo sucesso e importância, terá prosseguimento, com novos temas e debates.
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