
O BRASIL PRECISA DA CAIXA 
PÚBLICA, FORTE E SOCIAL

O banco que trabalha pelo desenvolvimento do Brasil precisa 
da mobilização dos brasileiros para defender seus direitos.

#ACAIXAÉTODASUA
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A Caixa é o banco da habitação. 

Aproximadamente sete em cada dez cidadãos brasileiros utilizam o 
banco no financiamento habitacional. E a Caixa ainda é responsável 
por 90% da habitação popular. Construir moradia, além do sonho da 
casa própria, representa emprego e renda para a população brasileira. 

Programa Minha Casa, Minha Vida 

• R$ 456,3 bilhões 
• com recursos FGTS: R$ 281,1 bilhões
• com recursos CAIXA/SBPE R$ 175,2 bilhões
• CAIXA é líder 68,9% de participação

*dados do 3º trimestre de 2019
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#ACAIXAÉTODASUA

A Caixa é o banco que guarda  
40% da poupança brasileira. 

Milhares de brasileiros poupam na Caixa  
porque sabem que podem confiar em  
um banco público, forte e social. Hoje  
a Caixa possui mais de 81,1 milhões de  
contas, mantendo a liderança do mercado. 

*dados do 3º trimestre de 2019

DIGA NÃO À VENDA DE SUBSIDIÁRIAS DA CAIXA. 

•  Mais de 159 
anos de história

•  81,1 milhões  
de contas

•  Saldo de  
R$ 311,5 bilhões

A Caixa é o banco do trabalhador brasileiro. 

É na Caixa que são pagos o Seguro-Desemprego, o Abono-Salarial 
e o PIS, entre outros benefícios. Além disso, a Caixa é também  
o banco dos aposentados e pensionistas, que recebem todo  
mês os seus benefícios do INSS.  

•  2018: R$ 179 milhões de benefícios*,  
injetando na economia mais de R$ 247 bilhões.

*Seguro-Desemprego, Abono Salarial  
e PIS responderam por R$ 65,3 bilhões.
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A Caixa já teve os juros mais baixos para a população.  
Nos últimos anos, o banco passou a praticar taxas  
de juros de mercado, comparando-se aos bancos privados  
que só buscam o lucro. Esse não é o papel da Caixa,  
que sempre foi uma das melhores opções de crédito do país.  

PRECISAMOS NOS MOBILIzAR POR MAIS CRÉDITO  
E MENOS jUROS.

•  Entre 2015 e 2019, houve 
uma redução de quase 
71% no crédito  
para micro e pequenas 
empresa
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#ACAIXAÉTODASUA

A Caixa tem papel fundamental no desenvolvimento econômico 
e social do país. É o banco presente no momento de ajudar a 
população, seja na hora de uma emergência, seja nos pagamentos 
regulares de benefícios. Com seu papel social, a Caixa contribui para o 
crescimento de um país mais justo e digno para todos. 

A CAIXA PRECISA MANTER A SUA FUNçÃO SOCIAL. 

•  Pagamentos do Bolsa Família:  

R$ 22,4 bilhões - 120 milhões de pagamentos

    dados do 3º trimestre de 2019

•  Operações de saneamento e infraestrutura:  

Saldo: R$ 81,7 bilhões

    dados do 3º trimestre de 2019

•  Crédito rural:  

Saldo: R$ 5,2 bilhões 

    dados do 3º trimestre de 2019

Defender a Caixa é defender  
o principal agente nas  
políticas públicas no Brasil
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Você sabia que as loterias contribuem  
para segurança, educação e saúde de todos? 

Os repasses sociais das Loterias Caixa arrecadaram de janeiro 
a setembro de 2019 quase R$ 12,1 bilhões, transferindo R$ 4,5 
bilhões aos programas sociais nas áreas de seguridade social, 
esporte, cultura, segurança pública, educação e saúde. 

Defender a Caixa é garantir que loterias continuem contribuindo 
para o social.

39% da arrecadação das loterias vão para programas sociais  
nas áreas de seguridade social, esporte, cultura, segurança  
pública, educação e saúde.

Em outubro de 2019, o 
governo federal vendeu 
a Lotex, conhecida como 
raspadinha. A empresa 
foi arrematada pelo único 
consórcio que participou da 
operação, e com valor abaixo 
das avaliações de mercado  
e das estimativas iniciais  
do governo federal. 

DEFENDA UMA DAS 
INSTITUIçõES MAIS ANTIGAS 
DO PAíS DO FATIAMENTO 
qUE O GOVERNO FEDERAL 
qUER IMPOR. 
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#ACAIXAÉTODASUA

A Caixa ajuda a levar saneamento básico, energia e urbanização 
para todos os lugares do Brasil. O banco também trabalha pelo 
desenvolvimento das cidades por meio de programas como o 
PAC e investimento em mobilidade urbana. O investimento em 
infraestrutura básica proporciona maior qualidade de vida para  
a população e promove o desenvolvimento econômico, atraindo  
mais investimentos e aumentando a renda nacional.

R$ 81,7 bilhões da Carteira de Crédito da Caixa foram  
destinados ao saneamento básico, infraestrutura, mobilidade  
urbana, entre outros, em setembro de 2019. 
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Só a Caixa tem capacidade e está em cada pedacinho do Brasil, 
atendendo mais de 101 milhões de brasileiros com agências  
nos municípios mais distantes.

Diga NÃO ao fechamento de agências da Caixa. 

*dados do 3º trimestre de 2019

54,1 mil Pontos de atendimento

101,8 milhões de correntistas e poupadores

8,3 mil Correspondentes Caixa Aqui

13 mil unidades lotéricas

28,7 mil máquinas de autoatendimento

8 unidades caminhão

2 agências barco

4,1 mil agências

O BRASIL PRECISA DA CAIXA PÚBLICA, FORTE E SOCIAL.

DefenDA o bAnCo que tRAbAlhA  
Pelo DeSenVolVImento Do bRASIl.

Defender a Caixa é defender  
o acesso ao serviço financeiro  
em todos os recantos do país

#ACAIXAÉTODASUA
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