Presença e desenvolvimento.

Conheça a força dos
bancos públicos
em seu estado
BRASIL

junho / 2019

Número de agência públicas

46% - mais de 9 mil agências
Operações de crédito

46% - cerca de R$ 1,4 trilhão
Crédito imobiliário

80% - R$ 597 bilhões de

ﬁnanciamentos imobiliários
Crédito rural

72% - R$ 180 bilhões
em ﬁnanciamentos
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Os bancos públicos são essenciais
para o desenvolvimento do Brasil.
São eles que implementam as
principais políticas públicas, com
crédito e infraestrutura, e contribuem
para a urbanização, agricultura e
industrialização do país.
Instituições como Caixa, Banco do
Brasil, BNDES, Banco Amazônia
(Basa) e Banco do Nordeste
(BNB), além de uma dezena de
bancos estaduais comerciais e
de desenvolvimento, representam
quase metade do setor financeiro e
são vitais para o enfretamento das
desigualdades sociais e regionais.
Difícil encontrar um cidadão que não
tenha alguma relação com esses
bancos, seja por causa do PIS, FGTS,
casa própria, poupança, loterias ou
crédito facilitado. Conheça e valorize
seu banco público
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Bancos públicos no

São Paulo
Número de Agências
• 33% das agências bancárias em São Paulo são públicas
Operações de Crédito
• 20% das operações de créditos ativas em São Paulo são de bancos
públicos.
Crédito Imobiliário
• 53% dos financiamentos imobiliários em São Paulo estão nos bancos
públicos, cerca de R$ 159 bilhões
Crédito Rural
• 45% do crédito rural em São Paulo pertencem aos bancos públicos
Minha Casa Minha Vida
• Em São Paulo, o Programa Minha Casa Minha Vida construiu 193.499
unidades habitacionais. Um investimento da CAIXA no total de
aproximadamente R$ 11,2 bilhões desde o início do programa.
FGTS
• Desde 1995, o FGTS já executou R$ 131,1 bilhões em obras de
saneamento,
habitação e infraestrutura no Estado.
Transferências*
• Apenas em 2018, foram 1.408 instrumentos assinados no Estado com
a participação direta da CAIXA.

Fontes: Bacen, Caixa (2016), FGTS e Ministério da Economia (2019)
* Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Termos de Parceria.
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