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Participação da Caixa no mercado: ladeira abaixo 
Os trabalhadores da Caixa, permanentemente atormentados pelas metas, têm à sua disposição o 
quase nada oferecido pelo banco para cativar clientes, especialmente pessoas jurídicas. Não é acaso, 
portanto, que a fatia detida pela Caixa no mercado venha encolhendo na quase totalidade dos 
segmentos. As metas inexequíveis parecem sob medida à direção da empresa que comemora, a cada 
ano, o realinhamento para menos na participação sob o argumento de limpeza da carteira. Essa 
política, defendida por Gilberto Occhi, o primeiro presidente pós-Rousseff, tem sido seguida por seus 
sucessores. A ver o que sobra para 2019.  
 
Tabela 1 – fatia detida pela Caixa no mercado financeiro, segundo operação indicada, e variação 
2016-2018 

Modalidade/período 2016 2017 2018
Variação 

em pontos
2016-2018

Poupança 37,96% 38,19% 37,42% -0,54%
Depósitos à vista 20,84% 18,00% 16,14% -4,70%
CDB 27,04% 17,65% 11,97% -15,07%
LH/LCI 50,09% 45,09% 37,79% -12,30%
LF 12,10% 11,98% 1,31% -10,79%
Fundos de Investimentos 8,12% 7,94% 8,62% 0,50%
Carteira de Crédito Ampliada 22,37% 22,37% 20,97% -1,40%
Total Pessoa Física (1) 32,30% 31,51% 29,24% -3,06%
Total Pessoa Jurídica (1) 12,34% 11,89% 10,83% -1,51%
Total imobiliário 66,98% 68,28% 68,84% 1,86%

Fonte: Caixa Econômica Federal
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo  
 
Percentuais pequenos, mas não há que se enganar: os saldos perdidos são em bilhões 
Cada ponto percentual perdido no saldo de poupança na Caixa faz a concorrência abocanhar algo em 
torno de R$ 2,98 bilhões. As operações impossíveis com pessoas jurídicas – impossíveis por nada se 
oferecer e, dada a impossibilidade, se prestarem à perda da função de confiança de muitos 
empregados – somavam R$ 139,1 bilhões em dezembro de 2015. Em dezembro de 2018, R$ 101,1 
bilhões. A perda nominal é de 27,5%. Consideradas todas as operações, os saldos cresceram em 
termo nominais, em quatro anos, apenas 2,2%. Descontada a inflação, encolheram 10%.  (tabela 2) 
 



 
 
 

Tabela 2 – Saldo das operações de crédito – em bilhões R$ - data indicada 

Saldo de operações de crédito (Em bilhões R$) 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
variação
2015-18

Setor público 53,2R$        59,7R$        57,6R$        59,1R$        11,2%

Setor privado (PJ + PF) 626,3R$      649,6R$      648,6R$      635,4R$      1,5%

Pessoa jurídica (PJ) 139,1R$      133,5R$      115,6R$      101,1R$      -27,3%

Pessoa física (PF) 487,3R$      516,1R$      533,0R$      534,3R$      9,6%

Total 679,5R$      709,3R$      706,3R$      694,5R$      2,2%

variação no saldo nominal (ano/ano anterior) 4,39% -0,42% -1,66%

Total (se corrigido pelo IPCA anual) 771,3R$      757,5R$      732,7R$      694,5R$      -10,0%

variação no saldo corrigido (ano/ano anterior) -1,79% -3,28% -5,21%

Fonte: Caixa Econômica Federal
Elaboração: Dieese Subseção Apcef São Paulo  
 
Impacto no lucro na Caixa 
Em 2018, o lucro recorrente da Caixa foi de R$ 12,7 bilhões, 40,4% superior ao de 2017, R$ 9 bilhões. 
Recorrente significa desconsiderar o que a Caixa denomina “eventos extraordinários” (contabilização 
do valor dos imóveis adjudicados, o maior deles). O lucro contábil – aquele que, afinal, indica todo o 
contabilizado no ano - foi de R$ 10,3 bilhões, 17,1% inferior ao de 2017, R$ 12,4 bilhões. Em 2018, 
repetindo 2017, se chegou ao que se chegou por três rubricas, destacadamente: corte da despesa de 
pessoal, menos R$ 828 milhões; crescimento da receita com prestação de serviços e tarifas, mais R$ 
1,778 bilhão; redução na provisão para devedores duvidosos, menos R$ 4,33 bilhões. 
 
Gráfico 1 – variação do total de 2018 em relação ao total de 2017 – rubricas indicadas  

5,2%

13,8%

-3,6%

-22,5%

tarifas serv. tarifas bancárias desp.pessoal devedores duvidosos

 
Fonte: Caixa Econômica Federal 
Elaboração: Dieese Subseção Apcef São Paulo. 


