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Entrevista 

Depois de anos de relativa discrição e alguma incompreensão do público, a Caixa Econômica 
Federal deu início neste ano a um intenso esforço de reposicionamento de sua marca. O 
presidente do banco estatal, Jorge Mattoso, assumiu o cargo em janeiro e já comemora o melhor 
resultado financeiro da história da instituição em um semestre. Entre janeiro e junho deste ano, a 
Caixa apresentou lucro líquido de R$ 860 milhões. Mattoso garante, no entanto, que este não é o 
único objetivo de sua gestão. O desenvolvimento social, principal compromisso do governo Lula, é 
o pilar de toda a estratégia de renovação no relacionamento da caixa com seus clientes. Depois de 
abrir mais de 700 mil contas para clientes sem comprovação de renda que estavam excluídos do 
sistema financeiro, a instituição inicia nesta semana uma campanha para cativar e educar a nova 
geração de brasileiros com um conceito bem amplo sobre poupança. "Além do dinheiro, as 
crianças precisam aprender a poupar recursos naturais", disse Mattoso nesta entrevista exclusiva 
a Meio & Mensagem. Atendida atualmente por Fischer América e Denison, a Caixa publica até o 
final do mês edital de licitação de suas agências cujo contrato vence em fevereiro. A previsão de 
verba para 2004 é de R$ 182 milhões.  

 
Jorge Mattoso: a Caixa não quer ficar jogada num canto. Para isso terá uma atitude mais ofensiva na mídia  

Meio & Mensagem - Quais são as razões que levaram a Caixa Econômica Federal a adotar um 
novo posicionamento no mercado?  

Jorge Mattoso - Em primeiro lugar, a Caixa teve uma participação muito menor do que deveria ter 
na mídia. Isso ocorreu por várias razões, dentre elas as dificuldades pelas quais passou e por ter 
menosprezado a presença na mídia. Isso explica o fato de a Caixa ter reduzido sua participação 
em centros financeiros importantes como São Paulo e Rio de Janeiro. Além da dar à Caixa 
consonância máxima com os objetivos do governo federal, trabalhamos também agora para 
mostrar que somos um banco do povo brasileiro e que, portanto, oferece não somente produtos 
destinados à população de menor renda, mas também à classe média e à de renda mais elevada. 
Para isso, é necessário fazer um reposicionamento da marca e um rejuvenescimento dos clientes. 
Ao longo desses últimos anos, a Caixa envelheceu um pouco. Não é apenas um investimento em 
mídia que vai reverter isso, mas também em tecnologia, para a qual destinamos mais de R$ 650 
milhões neste ano e outros R$ 700 milhões em 2004. Perdemos muita participação nos mercados 
do Rio e de São Paulo, por isso precisamos gerar produtos e assegurar bons serviços. Estamos 
mostrando que temos tudo isso e que queremos disputar o mercado em condições de igualdade 
com os outros bancos. Fazemos questão de dizer que não seremos colocados no canto de um 



determinado nicho de mercado. A Caixa é muito grande e está presente em todo o País com 
produtos para um público bem amplo. Ao longo do tempo, a Caixa se caracterizou por ser um 
banco extremamente importante para a habitação, o saneamento e a poupança. Mas queremos 
mostrar que a Caixa também gera fundos de investimentos e faz o mais importante programa de 
inclusão bancária do Brasil. Até duas semanas atrás, abrimos 700 mil contas simplificadas, nas 
quais as pessoas têm cartão de débito sem talões de cheque. Isso já é fruto desse 
reposicionamento.  

M&M - A oferta pública de ações do Banco do Brasil não gerou o interesse do mercado que o 
governo esperava no ano passado. Existe hoje uma percepção negativa dos bancos públicos?  

Mattoso - Fazemos pesquisas sistemáticas e verificamos que a imagem da Caixa é extraordinária 
em termos de segurança e reconhecimento da responsabilidade social que faz parte de seu perfil 
público. Captamos 30% da caderneta de poupança nacional, o que significa a confiança no caráter 
público do banco. Não temos problema de imagem, pois somos uma instituição única e todas as 
ações são do governo. Tivemos neste primeiro semestre a maior rentabilidade financeira da 
história da instituição num semestre, com lucro líquido de R$ 860 milhões. Isso é resultado não 
somente da tesouraria, de um passado recente de reestruturação patrimonial, mas também se 
deve ao fato de a Caixa ter sido o banco que mais aumentou a oferta de crédito comercial ao 
mercado apesar das dificuldades do semestre passado. De acordo com nossa estratégia de ser 
mais ofensivos na disputa pelo mercado, aumentamos o crédito comercial em 8,4%. Fizemos um 
trabalho muito positivo com todos os funcionários da Caixa no sentido de reduzir o desperdício, 
economizando R$ 110 milhões no primeiro semestre. Nossa meta nesse programa é elevar essa 
economia a R$ 250 milhões até o final deste ano.  

M&M - Tradicionalmente, a CEF sempre teve um papel mais social, enquanto o Banco do Brasil 
seguia uma linha mais comercial e ostensiva na mídia. O novo posicionamento pode vir a 
confundir o público?  

Mattoso - Não acredito, pois a Caixa tem um lugar muito claro e estabelecido no mercado. A Caixa 
financia 90% da habitação no País, tem papel importante no fomento ao desenvolvimento urbano 
e programas muito específicos. Agora, a Caixa é um banco e vai disputar mercado em todas as 
suas facetas. Não temos receio de disputar isso nem com o Banco do Brasil nem com os bancos 
privados. Não é nossa intenção manter esse posicionamento mais conservador. Não gosto de 
fazer comparações nem com bancos públicos nem com privados, o que queremos é recuperar as 
características de instituição pública. Não pretendemos simplesmente rejuvenescer a marca de 
um banco comercial. Somos e continuaremos sendo uma companhia estatal com as características 
comerciais e de fomento. Só neste primeiro semestre, destinamos mais de R$ 170 milhões a 
pagamentos para os programas sociais de governo. Estamos participando ativamente na 
unificação deles. A Caixa tem características próprias e não quer abandonar nenhuma delas.  

M&M - Além da nova comunicação, que outras ações vão fazer parte da nova estratégia?  

Mattoso - Fora os investimentos em tecnologia que já mencionei, estamos dobrando o número de 
correspondentes bancários até o final deste ano. Vamos abrir 280 agências em 2004 e destinar 
tanto esses correspondentes bancários - 10 mil até 2006 - quanto essas novas agências às 
regiões urbanas, em especial às maiores cidades. No caso dos correspondentes, hoje em torno de 
2,3 mil, eles estão sendo direcionados para cidades acima de 80 mil habitantes. A primeira 
geração de correspondentes, criada há cerca de um ano e meio, foi desenvolvida muito mais para 
assegurar a capilaridade da Caixa e sua presença em todos os municípios, para que pudesse se 
tornar a grande agência de transferência de benefícios dos programas sociais do governo. Nesse 
novo momento, além de reforçar nossa presença, devemos priorizar a intervenção nos grandes 
centros urbanos onde a Caixa diminuiu muito sua participação nos últimos anos.  



M&M - A inclusão social das pessoas que não têm conta em banco está atraindo a atenção de 
muitas instituições privadas ultimamente. Esse movimento da Caixa pode ser considerado uma 
reação?  

Mattoso - A Caixa foi precursora nesse segmento. Lançamos a modalidade de conta Caixa Aqui há 
quatro meses e já temos 700 mil novos correntistas. Nenhuma outra instituição tem uma 
participação tão intensa quanto a Caixa nesse mercado. Isso é o resultado de um esforço muito 
grande que é uma participação ofensiva nesse processo direcionado para as pessoas que estão 
excluídas do sistema financeiro formal e de crédito. Elas precisam passar a participar do sistema. 
A partir do momento em que não se exige comprovante de renda, abre-se a possibilidade para 
quem trabalha no setor informal. Acho que não podemos nos esquecer que 50% da população 
economicamente ativa atua nele. Apesar de terem renda, não têm comprovação. Temos recebido 
mais de 10 mil inscrições por dia na Caixa para essas contas, que dão direito a 12 movimentos 
gratuitos. Acredito que tal esforço da Caixa venha sendo seguido por vários bancos públicos e 
privados. Creio que seja uma ação muito importante, que não representa uma decisão do 
presidente Lula, mas de um governo. Estamos muito orgulhosos desse movimento e da 
participação da população nesse programa.  

M&M - Como foi o planejamento e a execução da campanha publicitária?  

Mattoso - Identificamos que o nosso público-alvo tinha dificuldades em se relacionar com o banco, 
sendo assim, nossa grande missão foi desmistificar esse ruído. Para isso, pedimos uma criação 
simples, valorizando a facilidade da abertura e dos valores de cidadania e de dignidade que o 
produto Caixa promove para os brasileiros. Os conceitos que definimos foram "A conta que todo 
cidadão pode ter" e "Você pode contar com a Caixa". Além de filmes, usamos meios nos quais 
este público está presente, como ônibus e metrô. Também foi criado um Guia de Serviços 
Bancários, que explica de forma simples todos os termos e situações do universo financeiro. 
Estipulamos como meta 500 mil novas contas até o final do ano, o que conseguimos em 
setembro, ou seja, em apenas três meses. Entre os aspectos principais dessa comunicação, eu 
destacaria o uso de cores vivas, simplicidade nas informações, promoção da cidadania e da 
inclusão social, sempre empregando aspectos multirraciais. Mostramos assim não apenas uma 
nova Caixa, mas uma instituição mais sintonizada com esse novo Brasil, engajado nas questões 
sociais.  

M&M - Com a alta dos juros, as dificuldades para a obtenção de crédito imobiliário estão maiores 
hoje em dia? Como a Caixa tem contornado a questão?  

Mattoso - Do ponto de vista dos recursos, a Caixa tem este ano 20% a mais para a habitação em 
relação ao ano passado. Estamos R$ 5,35 bilhões, dos quais, mais de 60% já foi disponibilizado e 
vamos liberar o restante até o final do ano. Não acredito que tenha ficado mais difícil. O que 
tivemos foi um momento extremamente delicado da economia brasileira, passamos por um 
semestre difícil, resultado de um legado que este governo recebeu. Foram necessárias medidas 
duras do ponto de vista fiscal e monetário, com taxas de juros elevadas. Obviamente isso se 
refletiu no financiamento à habitação, mas interferiu muito mais nos bancos privados, que 
desistiram. Hoje, mais de 91% desse financiamento é feito por meio da Caixa. Dessa maneira, 
não se pode reclamar do banco, que tem colocado recursos com agilidade no mercado. As queixas 
deveriam ser mais ao setor privado, que participou pouco. Nós poderíamos nos encher de 
satisfação dessa condição e achar isso maravilhoso, mas sabemos que ela é resultado de uma 
situação extremamente ruim pela qual passou o País ao longo dos últimos 13 anos, com taxas de 
juros elevadas. Isso fez com que o setor privado se afastasse de maneira acentuada do 
financiamento e da construção civil. O que queríamos e estamos fazendo é alavancar recursos 
privados e mostrar ao setor privado que agora com a retração dos juros, abre-se um caminho 
novo para o financiamento à habitação. Com isso, o setor privado precisa ter maior participação. 
Fomos o primeiro banco a lançar os fundos de direitos credituários, que são fundos que 
arrecadam recursos de investidores institucionais, pessoa física ou jurídica, justamente para 



alavancar projetos de habitação, construção civil e, no futuro, saneamento básico e outros de 
interesse social. Não queremos ter 100% nesse setor, queremos que o setor privado tenha 
participação maior na habitação, para que possamos destinar recursos prioritariamente à 
população de menor renda.  

M&M - Como estão sendo as ações de rejuvenescimento da marca?  

Mattoso - A Caixa envelheceu um pouco, assim como seus clientes. Por isso, é absolutamente 
necessário dar um toque de juventude a ela e a seus clientes. Nesse sentido, uma de nossas 
ações é o apoio ao Comitê Olímpico e à Confederação Brasileira de Atletismo, que patrocinamos 
há dois anos. Vamos fechar um acordo com o Comitê Paraolímpico. Lançamos na semana passada 
uma campanha direcionada à juventude, às próprias crianças. Queremos mostrar que o nosso 
futuro cliente já nasceu e ele possui uma perspectiva cidadã de poupar não só dinheiro, mas 
também o meio ambiente e os recursos públicos.  

M&M - O senhor poderia detalhar essa nova campanha que acaba de ter início?  

Mattoso - A que está no ar, de cunho institucional, destaca a variação das ações da Caixa em 
diversos segmentos com o bordão "Caixa, para você. Para todos os brasileiros". Os objetivos de 
marketing são de captar mais clientes e fortalecer a imagem da marca, ressaltando que ela é 
completa, acessível, próxima e democrática. Também visa mostrar que é um banco competitivo, 
possuindo tanto produtos de cunho social, como também comercial de qualidade. Mostramos nos 
filmes diversos tipos de pessoas e as várias maneiras que elas têm de se relacionar com a Caixa. 
Nesta semana daremos início à veiculação da campanha da poupança, que apresenta o conceito 
"Poupar é mais do que guardar dinheiro". Queremos fazer um trabalho educativo com a criançada 
para que adquiram a cultura não só de poupar dinheiro, mas também os recursos naturais. Vamos 
destacar, com a assinatura Poupança Caixa, a importância de se poupar em todos os aspectos da 
vida. Ela terá uma segunda etapa na qual haverá o objetivo de oferecer o produto poupança.  

M&M - Como o senhor avalia o patrocínio à equipe olímpica de atletismo, que fez uma bela 
campanha nos últimos Jogos Pan-Americanos? Até quando o compromisso se estende?  

Mattoso - Foi uma visibilidade muito importante e temos acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro 
e com a Confederação Brasileira de Atletismo não só para as olimpíadas do ano que vem, em 
Atenas, mas até os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007. Antes ele era renovado 
anualmente, mas assinamos esse acordo para estender o patrocínio este ano para dar segurança 
aos atletas até o Pan de 2007, pelo menos. Isso deixa o atletismo ciente dos recursos de que vai 
dispor até lá, o que dá condições de uma melhor preparação para os dois eventos.  

M&M - O contrato com as agências que atendem a Caixa hoje - Fischer América e Denison - vai 
até fevereiro. Como é a divisão da conta e da verba entre elas?  

Mattoso - A verba deste ano é de R$ 140 milhões e cada uma tem assegurada uma fatia de 30% 
desse montante. Elas competem entre si pelos jobs, mas a campanha de reposicionamento vem 
sendo desenvolvida em sua maior parte pela Fischer, enquanto a Denison tem se concentrado 
mais nas ações para as loterias. Não temos uma divisão institucional ou de produtos, pois ao 
divulgar o que fazemos na habitação, na poupança, com as loterias e com os fundos de 
investimento, estamos promovendo nossos produtos e nossa responsabilidade social. Como banco 
público, temos além da função comercial, a de fomento ao desenvolvimento urbano e 
transferência de benefícios. Talvez a Caixa seja um banco público que reflita a complexidade da 
cultura, da sociedade e da economia do Brasil.  

M&M - Como está o andamento do edital de licitação?  



Mattoso - Estamos desenvolvendo o novo edital, que deve ser publicado ainda este mês. A 
previsão de verba para o ano que vem é de R$ 182 milhões. Vamos trabalhar com três agências, 
dando a garantia de um mínimo de 15% do faturamento para cada uma delas ao longo do 
contrato, mas a idéia de que disputem os jobs entre elas será mantida. Cada campanha vai ser 
disputada com a solicitação de um planejamento estratégico e selecionaremos o melhor trabalho. 
Eu acredito que isso possa também ajudar no processo de revitalização da Caixa. Qualquer uma 
das atuais pode continuar, o que vai depender do resultado da concorrência. Uma licitação dessa 
acaba ajudando na busca da nova linguagem, que represente esse momento.  

M&M - Quais são as metas da Caixa para o governo Lula?  

Mattoso - A principal é que esteja em perfeita ressonância com as metas do governo, portanto 
fazemos esse trabalho de inclusão das pessoas no sistema financeiro, além da ampliação da 
participação do banco no mercado. Volto a insistir, a Caixa não quer ficar arrinconada, como 
diriam os espanhóis, ou seja, jogada num canto. Queremos mostrar que ela é um banco do povo 
brasileiro. Para isso, é necessário investir mais em tecnologia, oferecer produtos adequados para 
obter multiplicidade de clientes e alcançar a expansão. Enfim, queremos e teremos uma atitude 
mais ofensiva na mídia. Precisávamos de presença mais intensa desde o primeiro semestre, no 
entanto, pretendemos desenvolver isso ainda mais nos próximos anos.  

M&M - 13/10/2003 

 

 


