
Os números apresentados pela 
Caixa nos últimos tempos confir-
mam que a estratégia do governo 
é enfraquecer o banco fazendo 
com que perca espaço no mer-
cado.

Esta não é uma estratégia 

nova. Depois de registrar grande 
crescimento durante os anos 2000, 
aos poucos, o mercado começou a 
pressionar de diversas formas para 
que o ritmo da Caixa passasse a 
diminuir. Um editorial do jornal 
O Estado de S. Paulo de 2013 
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O jornal do empregado da Caixa

mostra que os grandes bancos 
privados já estavam cercando o 
governo para que colocassem um 
freio nos bancos públicos.

Em 2009, as operações de cré-
ditos dos bancos públicos supera-
ram as dos bancos privados na-

cionais. Em 2013, elas superaram 
a soma das operações dos bancos 
privados nacionais e internacio-
nais. Mas, em 2016, a curva do 
crescimento começa a cair, como 
pode-se observar no gráfico abai-
xo:

A comparação com os dados 
específicos da Caixa de 2009 até 
2018 mostra como a participação 
do banco no mercado começa a 
desacelerar, principalmente nos 
últimos dois anos (veja tabela 1).

O que não é de se estranhar 
quando lembramos que assim que 
assumiu a presidência da Caixa, 
Gilberto Occhi - hoje ministro da 
Saúde e ex-presidente do banco - 
declarou que o banco tinha que 
“colocar o pé no freio”. 

Outro ponto que faz parte 
deste cenário são as operações de 
crédito por porte. Até 2016, a Cai-
xa tinha sua concessão de crédito 
distribuída com certo equilíbrio 
entre micro, pequenas, médias e 
grandes empresas. Hoje, as em-
presas de grande porte é que são 
beneficiadas com estas operações. 
Ou seja, além de perder mercado, 
o banco diminuiu o saldo de ope-
rações e direcionou o pouco que 
“sobrou” para grandes corpora-
ções (veja tabela 1).

A tendência é que isto se acentue 
nos próximos anos, já que a equipe 
do futuro governo vem afirmando 
que pretende concentrar o crédito a 

pequenas empresas no Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).

No último balanço divulgado 
pela Caixa, com números do ter-
ceiro trimestre de 2018, é possí-
vel observar esse movimento: a 
carteira de crédito ampliada, em 
setembro de 2017 tomando 22,9% 
do mercado financeiro, se redu-
ziu a 21,5% um ano depois. Em 
dinheiro, menos R$ 18,5 bilhões. 
A maior redução ocorreu em cré-
dito à pessoa física, menos 2,05 
pontos porcentuais, mas também 
verificou-se em pessoa jurídica, 
1,25 ponto.   

POLÍTICA DO GOVERNO FAZ CAIXA PERDER MERCADO

Saldo das operações de crédito

Tabela 1 - Participação da Caixa em cada modalidade

Tabela 2 - Crédito por porte de empresa

Crédito PJ, Crédito comercial PF e CCSBPE são os mais afetados



Comemoração do Dia do Aposentado
será em fevereiro, no Espaço Hakka
Garanta sua vaga para o evento mais importante da agenda dos aposentados

Anote na sua agenda: dia 10 
de fevereiro, domingo, a partir do 
meio-dia, a APCEF/SP fará um 
grande evento para comemorar o 
Dia Nacional dos Aposentados, 
no Espaço Hakka, na capital.

Entre as atrações previstas es-
tão Concurso Miss e Mister Ma-
turidade, muita música e diversão 

Confraternização no clube encerra 
treinos de futebol de 2018

Os times da APCEF/SP de fut-
sal feminino e de futebol society 
encerraram as atividades de 2018 
no último sábado, dia 8, com jo-
gos no clube de Interlagos.

No futebol society foram orga-
nizadas partidas entre os atletas e 
um churrasco de confraternização 

na Festa das Máscaras, entre ou-
tras novidades que serão divulga-
das em breve. 

O Espaço Hakka fica na Rua 
São Joaquim, 460, Liberdade, na 
capital, local de fácil acesso.

Informações e inscrições, (11) 
3017-8339 ou convites@apcefsp.
org.br. Vagas limitadas.

Dia Nacional do Aposentado 
- Comemorado em 24 de janeiro, 
o Dia Nacional do Aposentado 
foi criado em homenagem à ins-
tituição da primeira lei brasileira 
destinada à previdência social, em 
24 de janeiro de 1923, pelo então 
presidente Artur Bernardes: a lei 
Eloy Chaves.

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Esportes

em seguida. As meninas do fut-
sal participaram de jogos com três 
equipes convidadas.

Treinos no clube - Os trei-
nos de futebol society, futebol de 
campo, basquete, futsal, vôlei de 
quadra e de areia serão retomados 
no fim de semana de 19 e 20 de 
janeiro.

Informações, ligue (11) 5613-
5601, esportes@apcefsp.org.br ou 
(11) 96334-1276 (WhatsApp).

Os treinos acontecem no clube 
da APCEF/SP, Avenida Yervant 
Kissajikian, 1.256, Interlagos, ca-
pital. Informe-se sobre atividades 
esportivas em outros locais. 

Unidades

Belíssima vista dos quartos da Colônia de Avaré

Para fazer a reserva nas Co-
lônias da APCEF/SP, no litoral 
ou no interior, é só ligar no espa-
ço de sua preferência e garantir 
seu merecido descanso. Estão 
disponíveis reservas até março, 
inclusive para feriados.

Avaré e Campos do Jordão 
oferecem diárias com pensão 
completa. Aproveite!

Aproveite o período 
de férias e descanse 
nas Colônias da APCEF

Ligue (11) 3017-8306 ou en-
vie e-mail para faleconosco@ap-
cefsp.org.br e informe-se sobre o 
bônus promocional, programa da 
APCEF/SP que oferece desconto 
em hospedagens nas Colônias.

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 

Informe-se sobre o uso de 
pontos do Mundo Caixa no pa-
gamento de hospedagem nas Co-
lônias, ligue (11) 3017-8306 ou 
envie e-mail para faleconosco@
apcefsp.org.br.

Aproveite mais essa vanta-
gem em ser associado da AP-
CEF/SP. 

Utilize pontos do 
Mundo Caixa no 
pagamento das diárias 

Associados da capital e da 
Baixada Santista participaram de 
amistosos de futebol e de vôlei de 
areia no sábado, 15 de dezembro, 
para marcar o encerramento das 
atividades esportivas em Santos.

Depois das partidas, teve festa 
de confraternização na barraca da 
APCEF/SP na Praia do Gonzaga, 
em Santos.

Informações sobre as ativida-
des esportivas no litoral ou no 
interior, ligue (11) 5613-5601, 
esportes@apcefsp.org.br ou (11) 
96334-1276 (WhatsApp). 

Amistosos marcam fim 
das atividades de 2018 
na Baixada Santista
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APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Passarela.com - Loja on-line 
de roupas e calçados. Acesse 
www.passarela.com.br. Descon-
tos: 10% nos produtos do outlet 
e 5% em todo o site nas compras 
acima de R$ 100. Solicite códi-
go e hotsite exclusivo.

• Pecege Usp - Cursos de MBA 
presencial e à distância. Acesse  
www.mbauspesalq.com. Descon-
to: 10% e acesso a turmas exclu-
sivas. Solicite carta de desconto.

Informações, (11) 3017-8300 
ou convenios@apcefsp.org.br.

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e in-
formações da APCEF/SP pelo 
WhatsApp? Basta adicionar (11) 
99900-3146 nos contatos do seu 
celular e enviar mensagem com 
seu nome para o mesmo número.

Natal no Parque 
Ibirapuera 

O Parque Ibirapuera, em São 
Paulo, comemora o Natal com 
os tradicionais espetáculos das 
Fontes do Ibirapuera e apresen-
tações de coral natalino. O par-
que está decorado com cerca de 
2 milhões de lâmpadas.
Quando:  o show das águas, 
com luzes e música ocorre até 6 
de janeiro, com três sessões por 
dia, às 20h30, 21h e 21h30, nas 
fontes do lago. Evento gratuito.
Onde: o Parque Ibirapuera fica 
na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, 
Vila Mariana, capital. Funciona 
diariamente das 5 às 0 horas.

Fenae

Dia 22 tem sorteio da campanha 
de associação da Fenae/APCEF

O próximo sorteio da campa-
nha de associação da Fenae e das 
APCEFs “Nossa história continua 
na sua” será dia 22 de dezembro. 

Os que se associaram por 
meio da plataforma e aqueles que 
indicaram amigos que efetivaram 
a associação irão concorrer a um 
iPhone 7, uma Smart TV LG 43” 
e cinco cafeteiras Nespresso. 

Quem se associa pela platafor-
ma paga R$ 49,90 por um perío-
do de 60 dias. Após, valerão as 

regras e valores da APCEF esco-
lhida, conforme o estatuto. Em ja-
neiro serão sorteadas viagens com 
direito a acompanhante para Paris. 

Acesse www.fenae.org.br/as-
sociacao, associe-se ou indique 
novos associados e concorra a 
muitos prêmios. 

Projetos e serviços - No site 
de associação é possível conhecer 
os projetos desenvolvidos pela 
Fenae e pelas APCEFs, a exemplo 

do Eu Faço Cultura, 
Rede do Conhecimen-
to, Talentos Fenae/AP-
CEF, Jogos da Fenae, 
Nosso Valor e Movi-
mento Solidário.

Também é possível 
conhecer os serviços 
oferecidos pelas 27 
APCEFs do país. Aces-
se agora mesmo!

Considerado um dos melhores 
méis do mundo, o Natmel, produ-
zido pela comunidade Preazinho, 
em Belágua (MA), teve a primeira 
safra lançada durante o Talentos 
Fenae 2018, em Natal (RN). Além 
de ecologicamente sustentável, a 
produção do mel beneficia 25 fa-
mílias do município, que possui 
um dos menores IDHs do Brasil.

A produção de mel é uma ação 
do Movimento Solidário, iniciati-
va da Fenae e das APCEFs. Aces-
se www.fenae.org.br/movimen-
tosolidario e conheça o projeto.

Movimento Solidário 
lança safra do "Natmel" 
durante Talentos 2018

Empregados debatem impacto de 
resolução do governo na Funcef
Encontro foi organizado pela APCEF/SP e Fenae, na sede da Associação paulista 

No último sábado (15), a AP-
CEF/SP, em parceria com a Fe-
nae, promoveu debate sobre os 
impactos da resolução CGPAR 
25 nos planos de previdência 
complementar dos trabalhadores 
das estatais federais. 

Resolução CGPAR 25 - Pu-
blicada em 7 de dezembro, as no-
vas “recomendações” reduzem os 
benefícios e atacam o patrimônio 
dos trabalhadores administrado 
pelos fundos de pensão - cerca 
de R$ 830 bilhões (12% do PIB 
Nacional) até 2017.

Entre as propostas apresenta-
das durante o encontro estiveram 
a produção de vídeos e a criação 
de e-mail para que empregados de 
todo o país possam enviar suges-
tões. Além disso, os empregados 
presentes apontaram que a luta 
deve ser em conjunto com outras 
categorias afetadas pela resolução.

A campanha promovida pela 
Fenae teve início na segunda-feira 
(17), com a realização de um live 
no Facebook da entidade (conteú- 
do disponível em www.facebook.
com/fenaefederacao). 

Serão produzidos, ainda, ma-

teriais informativos para distri-
buição nas redes sociais e, para 
janeiro, está prevista realização de 
seminário com todas as categorias 
atingidas pela resolução.

Medidas acabam com os 
fundos de pensão - Entre as “re-
comendações” publicadas pela 
CGPAR está o limite de 8,5% da 
folha de salário de participação 
para a contribuição normal do 
patrocinador a novos planos de 
benefícios. Hoje, no Novo Plano, 
o limite é de 12%.

A resolução também orienta as 
estatais a só patrocinarem novos 
planos na modalidade de contri-
buição definida. As empresas que 
patrocinam planos de benefício 
definido, como é o caso do REG/
Replan Não Saldado, deverão 
apresentar ao governo, em até 12 
meses, proposta de altera-
ção nos regulamentos.

Os novos empregados 
que, eventualmente venham 
a ser aprovados em concurso 
público para a Caixa, con-
forme a resolução CGPAR 
23 (sobre autogestões de 
saúde) e a nova resolução, 

não terão Saúde Caixa nem pla-
no de previdência de contribuição 
variável nem tampouco 12% de 
contribuição da patrocinadora.

O estatuto da Funcef, vigente 
desde 2007, prevê que qualquer 
alteração de regulamento deve 
ser aprovada no Conselho Deli-
berativo por maioria simples, ou 
seja, sem uso do voto de Minerva. 
Assim, somente com voto de ao 
menos um conselheiro eleito, tais 
medidas serão implementadas.

A diretora da APCEFSP Iva-
nilde de Miranda ressaltou que os 
participantes de fundo de pensão 
atingidos por essa recomendação 
representam mais de 5 milhões 
de pessoas, que sofrerão impacto  
direto na sua qualidade de vida, 
inclusive de sua família. "Vamos 
nos mobilizar para evitar que esse 
desmonte aconteça", reforçou. 



Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 2 dorms., 2 
wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.
• Vd, Bela Vista, capital, 600 m do metrô São Joaquim (8 
min)., 50 m2, 1 dorm., s/ vaga, reformado, móveis plane-
jados. R$ 340 mil. Fernanda, (11) 98804-4418
• Alugo, Bela Vista, centro da capital, 1 dorm., sem ga-
ragem. R$ 1.100 + cond. R$ 325. Somente com seguro 
fiança. Rachel, (11) 99623-6640.

Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., 
jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 
580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 

Veículos
• Honda Civic 2014 LXR 2.0, flex, 59 mil km, prata, auto-
mático, pneus novos, revisões em concessionária, única 
dona. Norberto, (11) 99854-6740.
• Logan 1.6, 2013, 40 mil km, cinza, automático, mídia 

Agenda

Nave, ar condicionado. Rosa, (11) 99469-3301. 
• Peugeot 1.4, Sedan 207 Passion XR S, 2011, 40 mil km, 
preto, placa final 9, completo, câmera de ré, rádio, estepe 
sem uso. R$ 21 mil. Fabio, (11) 2609-8850 / 99128-4925.

Diversos 
• Poltrona Tok Stock, giratória, tipo executivo, encosto 
alto, revestimento tipo couro branco, corpo de madeira, 
pouco uso. R$ 300. Norberto, (11) 99854-6740.

Permuta
• Dalton Sérgio Moreno, TBN, agência Mooca Plaza Shop-
ping, com foco no social e PF, deseja permuta para região 
da Paulista, qualquer área. Contato: (11) 97989-1027.

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, p/ temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 wc., cozinha equip., churrasq., ar cond., 
ventilador de teto, cond. c/ piscina, garagem frente pa-
ra praia. Acomoda 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898.

Informes publicitários

Imagens

#tbt

2017: Natal na Colônia de Avaré

Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Dezembro

Festa de Natal do CDH Cecom, dia 9 de dezembro, no clube da APCEF/SP

Sorteio da campanha de Associação 
Fenae/APCEFs

Dia 22

Janeiro

Sorteio da campanha de Associação 
Fenae/APCEFs

Dia 23

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dias 2 e 23

Comemoração do Dia do Aposentado, 
no Espaço Hakka, capital

Dia 10

Apartamento no Morro do Maluf, Guarujá
Alugo, p/ temporada ou finais de semana. Acomoda 8 
pessoas, com 3 dorm., 2 vagas. Emília, (13) 99706-8620.

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, p/ temporada e fins de semana, Jardim São 
Lourenço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda gourmet com churrasqueira, 2 dorms., 2 wc., 
ar cond., hidro, piscinas, sauna, brinquedoteca, salão 
de jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. Paulo ou Maria, 
(11) 96713-5421. 

Casa em Bertioga
Aluga, Praia do Indaiá, uma antes da Riviera de São 
Lourenço, para até 7 pessoas. R$ 500 a diária. Neide, 
(11) 98372-7699 (solicite fotos).  


