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CAIXA PUXA FILA DE PRIVATIZAÇÕES

PRIVATIZAÇÃO/ABERTURA DE CAPITAL DA CAIXA  

1) Descapitalização da Instituição

2) Privatização das operações 

3) Encolhimento de sua estrutura



CAIXA PUXA FILA DAS PRIVATIZAÇÕES  

DESCAPITALIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO DA CAIXA   

Venda de ações da Petrobrás e do IRB  

Descapitalização da Caixa com transferência de recursos do Instrumento Hibrido de Capital e 
Dívida (IHCD) para o Tesouro Nacional: R$ 20 bilhões em 2019

Privatização/abertura de capital de áreas mais rentáveis do banco que garantem sua sustentabilidade 
financeira e relevância como banco público e social: Cartões, Asset, Loterias e Seguridade 

Quebra do monopólio da gestão do FGTS



FGTS

Por que defendemos a manutenção da centralização do FGTS na Caixa?

Os bancos privados se mostraram extremamente ineficientes na gestão desses recursos até que foram 
centralizados na CAIXA em 1991

Cerca de 8.000 empregados da CAIXA trabalham com esses recursos no seu dia – a – dia para 
melhor atender à população. Que outro banco disponibilizaria tantos empregados para esse fim?

A CAIXA disponibiliza mais de 60.000 pontos de atendimento aos trabalhadores em todo país

A CAIXA construiu inteligência ao longo dos anos para manter – se como gestora desses 
recursos



REDUÇÃO DE 
ESTRUTURA

Redução de agências: 
fechamento de 38 agências de 
2016 a 2019 

Redução de empregados: 
16.299 empregados a menos, 
nos últimos 4 anos 
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IMPACTOS PARA A SOCIEDADE

HABITAÇÃO - MINHA CASA MINHA VIDA 

A Caixa responde por 70% do financiamento habitacional 

Arrendamento das casas, com possibilidade de pagamento de aluguel  

Mudança do indicador de correção dos financiamentos imobiliários: de TR para IPCA  

Redução  da velocidade de superação do déficit habitacional que hoje é de 7,8 milhões de 
casas segundo a ABRAINC



IMPACTOS PARA A SOCIEDADE

Privatização dos recursos das Loterias:  impactos na Educação, Cultura, Seguridade Social, 
Segurança

Redução do crédito para a população, com consequente aumento da desigualdade regional  

Diminuição de patrocínio em esporte, inclusive paralímpico, e cultura

Redução do atendimento à população

Redução de investimentos de médio e longo prazo em infraestrutura
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IMPACTO PARA TRABALHADORES

Reestruturação: transferências compulsórias

PDV sem reposição dos empregados

Avaliação de desempenho (GDP) sem critérios transparentes 

Perda de função por critérios subjetivos e nem sempre muito claros 

Precarização do trabalho, adoecimento mais frequente e com mais gravidade


