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Participação da Caixa no mercado encolhe no primeiro semestre 
O lucro líquido da Caixa, primeiro semestre de 2018, foi de R$ 6,65 bilhões, crescimento de 63% em 
12 meses. A direção informa que redução de despesas administrativas, elevação das receitas com 
serviços e qualidade da carteira de crédito motivaram o crescimento. A participação da Caixa no 
mercado, no entanto, continua encolhendo. Na comparação dos saldos do primeiro semestre 2018 e 
o de 2017, houve recuo em todas as modalidades, exceção a fundos de investimentos e imobiliário. A 
direção da Caixa diz que encolher, especialmente pessoa jurídica, é estratégia da empresa. Os três 
grandes do setor privado, antes irritados com a ousadia da Caixa em tomar-lhes fatias de mercado, 
agora sorriem.   
 
Tabela 1 – participação da Caixa no mercado financeiro – operações indicadas 

Modalidade/período
2017 

(junho)
2018 

(junho)

Variação 
junho

2017-2018

Poupança 38,68% 37,81% -0,9%
Depósitos à vista 22,16% 19,43% -2,7%
CDB 22,99% 14,64% -8,4%
LH/LCI 47,31% 40,78% -6,5%
LF 12,41% 7,84% -4,6%
Fundos de Investimentos 8,15% 8,23% 0,1%
Carteira de Crédito Ampliada 22,82% 21,85% -1,0%
Total Pessoa Física (1) 32,37% 30,75% -1,6%
Total Pessoa Jurídica (1) 12,54% 11,35% -1,2%
Total imobiliário 68,07% 69,35% 1,3%

Fonte: Caixa Econômica Federal
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Mais tarifas, menos pessoal 
Receitas e despesas de intermediação financeira caíram na comparação do primeiro semestre de 
2018 com o de 2017. Volume menor de operações causa isso e o resultado melhor é fruto do que a 
Caixa denomina “qualidade do crédito”, na prática redução da provisão para perda. Na arrecadação, 
mais uma vez se destacou a rubrica renda de tarifas bancárias (na tabela 2, linha “f”).  E em despesas, 
o corte mais acentuado é o de pessoal (na tabela, linha “g”), menos 7,5% no primeiro semestre de 
2018 em relação ao de 2017.  A Caixa excluiu, no período de 12 meses encerrados em junho de 2018, 
3.777 empregados. Foram embora, também, 947 aprendizes.  



 
 
 

 
Tabela 2 – Receitas e despesas Caixa – 1º semestre de 2018 

1ºSEM2017 1ºSEM2018

a Receita de intermediação financeira 70.966.149 55.881.784 -21,3%
b Despesa de intermediação financeira (56.270.745) (38.027.369) -32,4%

c = a+b Resultado da intermediação 14.695.404 17.854.415 21,5%

d = ∑(e..l) Outras receitas e despesas operacionais (10.672.445) (8.723.544) -18,3%
e receitas de prestação de serviços 9.476.596 9.652.304 1,9%
f rendas de tarifas bancárias 2.752.934 3.371.630 22,5%
g despesas de pessoal (11.264.543) (10.416.698) -7,5%
h outras despesas administrativas (5.778.255) (5.645.308) -2,3%
i despesas tributárias (1.981.615) (2.033.100) 2,6%
h resultado de participação em coligadas e controladas 311.587 696.784 123,6%
k outras receitas operacionais 3.943.623 3.947.202 0,1%
l outras despesas operacionais (8.132.772) (8.296.358) 2,0%

m Resultado operacional 4.022.959 9.130.871 127,0%
n Resultado não operacional (207.155) (747.033) 260,6%
o Imposto de Renda e contribuição social 674.236 (724.614) -207,5%
p Participação dos empregados no lucro (415.696) (1.004.200) 141,6%

q = ∑(m..p) Lucro líquido do período 4.074.344 6.655.024 63,3%

Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo
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Fonte: Caixa Econômica Federal

 
 
As lotéricas são as maiores agências da Caixa 
A Caixa realizou, no primeiro semestre de 2018, 4,6 bilhões de transações bancárias, considerados 
todos os meios disponíveis para operações e atendimento. O número o 14 milhões inferior ao do 
primeiro semestre de 2017.  Dessas transações, 31,5% passaram pela rede lotérica, excluídas aí as 
apostas. Pelo telefone celular e internet passaram 31,2% e pelo autoatendimento, 23,8%. As 
agências e postos bancários beiram os 4%.  
 
Gráfico 1 – proporção das transações bancárias realizadas pela Caixa, segundo meio de atendimento 
– 1º semestre de 2018 
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Fonte: Caixa Econômica Federal 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  


