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De olho na Caixa

Oligopólio, ou o mercado na mão de poucos, é a marca do sistema financeiro no Brasil. Nos anos 1990 o neoliberalismo 
privatizou bancos estaduais em nome da entrada de concorrentes. A concorrência se limitou ao singular, no caso o 
Santander que ganhou o Banespa. No país há, de fato, três bancos privados: Itaú, Bradesco e o mencionado espanhol. 
Na mira dos três, os dois grandes ainda estatais: Banco do Brasil, de capital pulverizado embora controle estatal; e Caixa 
Econômica Federal, 100% da União. A Caixa ganha mercado desde 2009. Detém 36% da poupança, 15% dos depósitos 
à vista, 16% da carteira de crédito, além de 66% do imobiliário. Enfim, muito dinheiro.

 >Saiba mais

A carteira que os bancos querem

Em dezembro de 2016 a Caixa contava com 84,6 milhões de clientes pessoas físicas e 2,4 milhões pessoas jurídicas. Da 
carteira de crédito de R$ 709 bilhões, R$ 59,7 bilhões eram contratações com o setor público e outros R$ 649 bilhões 
com o setor privado, dos quais R$ 133,4 bilhões segmento pessoa jurídica e R$ 516 bilhões segmento pessoa física. 
Desde 2011 - primeiro ano após efeitos da crise internacional (2009) e supercrescimento de 2010 (PIB de 7,5%) - as 
operações de crédito da Caixa praticamente dobraram em termos reais, isto é, além da inflação, em todos os 
seguimentos.
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FGTS
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A intenção de afastar a Caixa da gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é tão antiga quanto a 
centralização das contas vinculadas do fundo, início dos anos 1990. Os bancos privados querem dispor dos mais de R$ 
500 bilhões em saldo. Querem, ainda, a tarifa pelo serviço prestado ao Tesouro Nacional que, em 2016, trouxe aos 
cofres da Caixa R$ 4,8 bilhões. O valor, maior que o lucro contábil do último ano, corresponde a 21,4% do montante com 
tarifas e receitas recebidas pela Caixa.
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