
 
 
 

DIEESE – Subseção APCEF/SP 
Informe semanal – nº 192 – 22 de novembro de 2018 
 
Encolhimento do crédito à pessoa jurídica na Caixa 
No balanço do terceiro trimestre de 2018, a Caixa anunciou que o saldo de sua carteira de crédito 
privado à pessoa jurídica sofreu corte de R$ 21,5 bilhões na comparação entre setembro de 2018 e 
de 2017. Desse total, R$ 5,6 bilhões atingiram o comércio varejista e R$ R$ 2,3 bilhões a construção 
civil.  
 
Tabela 1 – saldo das operações de crédito pessoa jurídica – Caixa setembro 2017 e 2018 - Em mil R$ 

Saldo das operações de crédito pessoa jurídica 
segmentos - valores em milhares de R$

30/09/2017 30/09/2018
Diferença 
no saldo

variação 
(2017-18)

total do setor Privado - pessoa jurídica 124.694.055 103.115.295 -21.578.760 -17,3%
Energia elétrica 22.963.676 18.665.074 -4.298.602 -18,7%
Construção civil 16.774.795 14.420.393 -2.354.402 -14,0%
Comércio varejista 18.577.965 12.880.238 -5.697.727 -30,7%
Transporte 9.762.103 8.778.758 -983.345 -10,1%
Siderurgia e metalurgia 9.390.110 8.463.380 -926.730 -9,9%
Saneamento e infraestrutura 6.702.644 6.992.115 289.471 4,3%
Comércio atacadista 6.370.471 6.051.086 -319.385 -5,0%
Saúde 4.686.073 4.471.630 -214.443 -4,6%
Agronegócio e extrativismo 4.108.585 3.700.317 -408.268 -9,9%
Alimentação 2.856.209 2.243.094 -613.115 -21,5%
Têxtil 1.595.515 1.273.996 -321.519 -20,2%
Serviços financeiros 1.530.647 1.235.137 -295.510 -19,3%
Comunicações 1.168.684 1.044.675 -124.009 -10,6%
Petroquímico 1.691.713 546.728 -1.144.985 -67,7%
Serviços pessoais 260.301 189.099 -71.202 -27,4%
Outras indústrias 6.435.873 4.811.112 -1.624.761 -25,2%
Outros serviços 9.818.691 7.348.463 -2.470.228 -25,2%

Fonte: Caixa Econômica Federal
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Ainda o saldo das operações de crédito 
Nas operações com pessoa física o saldo também encolheu, mas em montante menor, R$ 648 
milhões. Assim, os R$ 533,4 bilhões de setembro de 2017 se transformaram em R$ 532,8 bilhões no 
mesmo mês de 2018. Nas operações com o setor público, relativamente pouco significativas se 
comparadas àquelas do setor privado, houve crescimento.  
No cômputo geral, o saldo da carteira de crédito encolheu de R$ 712 bilhões, posição de setembro 
de 2017, a R$ 693,7 bilhões, setembro de 2018. O corte de R$ 18,2 bilhões é, segundo relatório da 
direção do banco, parte de sua estratégia.  



 
 
 

Tabela 2 – saldo das operações de crédito – segmento público e privado – setembro de 2017 e de 
2018 – em mil R$ 

Saldo das operações de crédito setores público e privado - 
valores em milhares de R$

30/09/2017 30/09/2018
Diferença 
no saldo

variação 
(2017-18)

a) Setor público (a = b+c+d+e) 53.907.383 57.857.751 3.950.368 7,3%
b) Administração direta 35.209.371 38.024.924 2.815.553 8,0%
c) Administração indireta - petroquímico 7.047.903 6.939.221 -108.682 -1,5%
d) Administração indireta - saneamento e infraestrutura 4.753.713 4.942.568 188.855 4,0%
e) Administração indireta - outros 6.896.396 7.951.038 1.054.642 15,3%

f) Setor privado (f = g+h) 658.158.010 635.930.730 -22.227.280 -3,4%
g) Pessoa jurídica 124.694.055 103.115.295 -21.578.760 -17,3%
h) Pessoa física 533.463.955 532.815.435 -648.520 -0,1%

i) Total (i = a+f) 712.065.393 693.788.481 -18.276.912 -2,6%

Fonte: Caixa Econômica Federal
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Fundo de Garantia é a maior fonte de receita com prestação de serviços da Caixa 
Renda com tarifas bancárias e receita com prestação de serviços foram destaque por seu 
crescimento de R$ 1,6 bilhão no balanço da Caixa do terceiro trimestre de 2018 (ver Boletim 191). 
Até setembro de 2018, as receitas com prestação de serviços somaram R$ 6,044 bilhões, o que 
corresponde a 30% dos R$ 20,1 bilhões arrecadados pela Caixa, aí considerada a soma de receitas e 
tarifas bancárias. A prestação de serviços ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é, de 
longe, o mais significativo dos itens: são R$ 3,8 bilhões arrecadados, ou 19,1% dos mencionados R$ 
20,1 bilhões.  
 
Tabela 3 – receita com prestação de serviços – acumulado a setembro de 2018 

em relação 
ao grupo (1)

em relação 
ao total das 

tarifas (2)

a) Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS) 3.836.109 63,46% 19,1%
b) Loterias Federais 963.877 15,95% 4,8%
c) Financiamento Estudantil (FIES) 360.707 5,97% 1,8%
d) Programa de Integração Social (PIS) 649.591 10,75% 3,2%
e) Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) 141.777 2,35% 0,7%
f) Fundo de Arrendamento Residencial  (FAR) 57.197 0,95% 0,3%
g) Seguro-desemprego 34.058 0,56% 0,2%
h) Outros 1.486 0,02% 0,0%

1) total do grupo de receitas com prestação de serviços 
(soma das rubricas " a" até "h")

6.044.802

2) total das receitas com prestação de serviços e renda 
de tarifas bancárias

20.134.770

proporção
Grupo de receitas de prestação de serviços ao Tesouro 
Nacional e administração de fundos sociais

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

acumulado 
setembro 2018

(em Mil R$)

 


