
Caixa quer emprestar aos que não têm crédito 
 
Brasília - O lançamento de uma campanha nacional pela conquista de clientes que nunca tiveram 
uma conta bancária é apenas a primeira etapa de um projeto maior da Caixa Econômica Federal. 
Segundo o vice-presidente de rede da instituição, João Carlos Garcia, o objetivo é levar crédito 
bancário àquela parte da população marginalizada pelo sistema financeiro e, com isso, atender à 
orientação do governo de incrementar o microcrédito. 
 
A intenção da Caixa é abrir limites de empréstimo pessoal na medida em que esses novos clientes 
completarem três meses como correntista da instituição, disse Garcia ao Valor.  
 
A campanha começou oficialmente nesta segunda-feira (26/05) em todas as agências da Caixa no 
país. A meta é "bancarizar", só este ano, pelo menos meio milhão de pessoas que hoje não 
dispõem de acesso a serviços bancários, seja por insuficiência de renda ou por incapacidade de 
comprová-la (caso de quem trabalha informalmente).  
 
Garcia explica que os três meses de intervalo são necessários para que a Caixa possa avaliar o 
seu risco e a capacidade de pagamento de cada cliente. " Primeiro vamos ter três meses de 
experiência de relacionamento. Só assim teremos segurança razoável sobre o perfil de cada um " 
, afirma.  
 
O cadastro inicial não traz informação suficiente para avaliação de risco de crédito porque, para 
viabilizar a inclusão dessas pessoas no sistema financeiro, a Caixa criou um tipo simplificado de 
conta, cuja abertura não exige comprovação de renda. Para abrir a Conta Caixa Aqui, bastam 
CPF, carteira de identidade e, se houver, um comprovante de endereço. Se a pessoa não puder 
comprovar onde mora, a Caixa aceita que o interessado apenas assine uma declaração. Garcia 
explica que o banco fez essa opção para não excluir pessoas que moram em locais sem endereço 
oficial, não atendidos por serviços públicos de água, luz e telefone.  
 
Os valores dos limites de crédito a serem abertos vão variar conforme o resultado da avaliação de 
cada cliente desse novo segmento. Garcia diz que é cedo para se definir um mínimo, mas poderá 
algo abaixo de R$ 100. As taxas de juros serão compatíveis para essa camada da população, 
informa ainda o vice-presidente do banco. Para tanto, a Caixa já está negociando com o BNDES o 
repasse de recursos mais baratos que os de mercado.  
 
Garcia assegura que, embora esteja cumprindo sua missão social, a Caixa " não está fazendo 
filantropia " com o seu novo projeto. Experiências pilotos realizadas pelo banco em São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, diz ele, mostraram que a Conta Caixa Aqui é economicamente 
viável para a instituição.  
 
Cada correntista desse segmento mantém saldo médio de R$ 100. Para a Caixa, em grande 
escala, isso representa captação suficiente para cobrir os custos " e ainda proporcionar alguma 
remuneração " , diz Garcia. A experiência piloto mostrou ainda que " essas pessoas são muito 
controladas " , pois a incidência de tentativas de saque sem existência de saldo suficiente é menor 
do que em outras camadas da população.  
 
Ele acrescenta que o projeto é economicamente viável por duas outras razões. O primeiro é que a 
Caixa já dispõe de uma rede pulverizada por todo o país. São mais de 2 mil agências, 9 mil casas 
lotéricas e 2 mil outros estabelecimentos funcionando como correspondentes bancários. Outra 
razão é que o custo operacional de manutenção da conta simplificada, movimentada por cartão de 
débito, é baixo.  
 
Para o correntista, o custo também é viável, diz Garcia. Entre retirada de extratos e saques, a 
pessoa tem direito a fazer até quatro movimentações por mês sem pagar tarifa. Cada saque ou 



extrato extra custará R$ 0,50. A Caixa não cobra tarifa sobre conferência de saldos e nem 
depósitos, cujo número é ilimitado.  
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