
Por que a

T E M  Q U E  C O N T I N U A R
100% PÚBLICA?

Banco totalmente controlado pelo Estado com 
atuação nacional gera lucro, fomenta a economia 
nacional e desempenha papel social que nenhuma 

outra instituição financeira faz.

Então, para que mudar?

www.apcefsp.org.br /apcefsp @apcefsp

/spbancarios @spbancarios
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POR TRÁS DE TUDO, TEM O
OLHO GORDO DE BANQUEIRO

CAIXA AJUDA NO DESENVOLVIMENTO
DA ECONOMIA NACIONAL

1.1 Caixa ocupa espaço cobiçado
pelos bancos privados

Participação de mercado da Caixa (em %)

dezembro 2012 dezembro 2014 dezembro 2016

15,15 19,82 22,3724,12
30,26 32,307,68

10,63 12,34
carteira

de crédito
carteira

de crédito carteira

de créditopessoa
física

pessoa
física

pessoa
físicapessoajurídica

pessoajurídica

pessoajurídica

2.1 Na gestão do FGTS (2016)

R$ 106,6 bi

saques
arrecadação

contas ativas crédito
habitacional

R$ 406,1 bi
sendo

com recursos
do FGTS

R$ 203,4 bi

R$ 119,1 bi
151,1 mi

2.2 No crédito à pessoa física e jurídica*

dez.
2013

crédito
comercial habitação

financiamentos
rurais e

agroindustriais

* em milhões

dez.
2014

dez.
2016

R$ 171.757

R$ 190.277

R$ 190.983

R$ 339.839

R$ 406.106

R$ 4.915

R$ 7.217

R$ 270.392 R$ 1.997

2.3 Nos programas de transferência de renda (2016)

benefícios sociais
R$ 28,3 bi

sendo

para o
Bolsa Família

R$ 27,4 bi

programas
voltados ao

trabalhador*

* Seguro-Desemprego, 
Abono Salarial, PIS, 

aposentadorias e pensões 
aos beneficiários do INSS

R$ 242,1 bi

3 CAIXA GERA RENDA, EMPREGO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.4 Nas loterias

arrecadação
TOTAL

(em bilhões)

2012

R$ 10,4

R$ 4,7

2016

R$ 12,9
Transferidos aos programas sociais do governo 

federal nas áreas de seguridade social, esporte, 
cultura, segurança pública, educação e saúde

3.1 Créditos da Caixa voltados a saneamento 
básico e obras em municípios

R$ 78,6 bi
10,8%

maior que 
em 2015>saldo de

em 2016

3.2 Além do financiamento da construção e 
aquisição de imóveis, viabilizar essa 
indústria significa geração de empregos

R$ 406,1 bi
saldo de

em 2016
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Esse caráter totalmente público é o que garante o 
pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Famí-
lia e direitos trabalhistas, como o Fundo de Garantia 
ou o seguro-desemprego, ou ainda a concessão de 
crédito imobiliário mais acessível à população por meio do programa Minha 
Casa Minha Vida.
Isso porque a Caixa não visa apenas o lucro, como os bancos privados, que 
quanto mais juros cobrarem, mais ganham. E tem mais: os bancos privados 
não abrem agências onde não terão retorno financeiro, como em cidades 
muito pequenas ou bairros muito pobres.
A Caixa ofertou crédito que ajudou a estruturar a economia, situação que a 
lógica de mercado não permite. Isso sem contar o importante papel da em-
presa para colocar em prática os programas do governo em todo o país.

4 Único banco 100% controlado pelo Estado 
com atuação em todo o território nacional

4.1

4.2

Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida

Inclusão bancária e participação na economia

Cada R$ 1
transferido pelo 
Bolsa Família au-

menta o consumo 
final das famílias em 

fonte: Ipea

Fonte: balanço da Caixa

A Caixa alcançou

100%
dos municípios em 2014*

A Caixa injetou
R$ 689,6 bi

em 2014
(cerca de 13,4% do

PIB brasileiro)
*Considerando: unidades próprias, 

lotéricos, rede compartilhada, unidades 
itinerantes e agências-barco
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R$ 2,40

389,2 mil
unidades
habitacionais
só em 2014

355 mil
unidades
habitacionais
só em 2016


