
Maria Fernanda deixa presidência da Caixa 
Segundo Ministério da Fazenda, mudanças 
também acontecem na vice-presidência. Caixa 
teve lucro líquido de R$ 3,8 bilhões em 2010. 

SÃO PAULO 

Maria Fernanda Coelho deixa o 
cargo de presidente da Caixa Eco-
nômica Federal. Para o seu lugar, 
foi confirmado o vice-presidente 
de Governo da instituição, Jorge 
Fontes Hereda. As mudanças fo-
ram anunciadas pelo Ministro da 
Fazenda, Guido Mantega e pela 
Caixa ontem. 

Além da presidente, segundo o 
Ministério da Fazenda, há modi-
ficações nos cargos de vice-presi-
dência. No lugar de Hereda, entra 
José Urbano Duarte. Na vice-pre-
sidência de atendimento e distri-
buição sai Carlos Augusto Borges 
e entra José Henrique Marques da 
Cruz. O ex-ministro da Integra-
ção Nacional, Geddel Vieira Li-
ma, será vice de Pessoa Jurídica, 
no lugar de Carlos de Brito. 

Na vice-presidência de Con-
trole e Risco entra Rafael Rezende 
Neto e sai Marcos Roberto Vas-
concellos, que será vice de Gestão 

de Ativos de Terceiros. No cargo 
para Tecnologia de Informação 
sai Clarice Coppetti e entra Joa-
quim Lima de Oliveira. 

Segundo Leonardo Trevisan, 
mestre em História Econômica, 
doutor em Ciência Política e pro-
fessor da ESPM, os motivos que 
cercam a saída da presidente en-
volvem questões políticas. "O go-
verno federal precisa acomodar 
as exigências dos partidos que 
apoiaram a decisão do salário mí-

nimo. A abertura de cargos na 
presidência da Caixa pode aco-
modar estas lideranças partidá-
rias. Há um tempo em que é co-
mentado em Brasília a entrada do 
ex-ministro da Integração Nacio -
nal, Geddel Vieira Lima. Ele per-
deu as eleições para o governo da 
Bahia pelo PMDB em 2010", 
apontouTrevisan. 

Outro ponto mencionado por 
especialistas que justificaria a saí-
da de Maria Fernanda é o caso do 
Banco PanAmericano. Sob a ges-
tão da presidente, que estava no 
cargo desde 2006, a Caixa com-
prou 49% da participação do ban-
co de Silvio Santos por R$ 739,2 
milhões. Pouco tempo depois fo-
ram descobertas fraudes bilioná-
rias pelo Banco Central, que oca-
sionaram o aporte de R$ 2,5 bi-
lhões do Fundo Garantidor de 
Crédito (FGC) e venda do contro-
le para o BTG Pactuai, em janeiro 
de2011. 

"Não é possível confirmar que 
o fato da presidente deixar o cargo 
tenha a ver como PanAmericano, 
mas a probabilidade é alta É evi-
dente que ocorreu um erro que 
não foi detectado pela Caixa e sim 

pelo Banco Central. Será que há 
dois tipos de critérios de avalia-
ção? O segundo maior banco pú-
blico do país não pode ter crité-
rios financeiros diferentes do BC", 
avaliou Trevisan, que também 
pontuou: "A primeira vez que os 
erros do PanAmericano 
foram detectados foi em 
julho ou agosto de 2010. 
O governo federal prefe-
riu não fazer alarde an-
tes das eleições presi-
denciais, pois deixaria 
claro que o BC tem um 
tipo de verificação e a 
Caixa outro". 

As questões políticas que en-
volvem as mudanças na CEF po-
dem mudar a maneira em que a 
instituição é subordinada ao go-
verno federal, segundo o especia-
lista Leonardo Trevisan. "É difícil 
dizer que haverão muitas mu-
danças na Caixa, pois segue regu-
lamentos rígidos e possui a mes-
ma estrutura democrática há 
muitos anos. No entanto, o novo 
perfil mais político e menos téc-
nico tornarão a CEF mais obe-
diente às decisões do palácio". 

Maria Fernanda Coelho é fun-

cionária da Caixa desde 1984eas-
sumiu a presidência em março de 
2006, após a queda de Jorge Mat-
toso, envolvido no caso de quebra 
de sigilo bancário do caseiro 
Francenildo Costa. Agora, ela po-
de assumir a diretoria do Banco 

Interamericano de De-
senvolvimento (BID) 
em Washington (EUA) 
na cadeira que o Brasil 
possui junto com o Suri-
name na instituição. 

Resultados 2010 
A Caixa Econômica Fe-
deral cresceu 25,5% em 

relação ao ano anterior, com lu-
cro líquido de R$ 3,8 bilhões. As 
operações de crédito, com saldo 
de R$ 175,8 bilhões, foram o prin-
cipal motivo para o crescimento 
de 17,4% do ativo da instituição, 
que chegou a R$ 400,6 bilhões. 
Além do ativo próprio, a Caixa ad-
ministra R$ 260,3 bilhões em 
FGTS e R$ 123,5 bilhões em fun-
dosde investimento. 

Em habitação, um dos car-
ros-chefe do banco, foram R$ 77,8 
bilhões em crédito, número que 

lhão de financiamentos incidiu 
do Programa Minha Casa, Minha 
Vida, do governo federal. No setor 
de poupanças, a empresa atingiu 
40 milhões e acolheu mais de R$ 
129bilhõe sem depósitos. 

No setor de fundos de investi-
mento, a Caixa aumentou sua 
participação de 7,21% para 
7,41%, com patrimônio líquido 
de R$ 290,2 bilhões nos fundos de 
rede, exclusivos, carteiras, FI 
FGTS, FI FAR FI FDS e FI e FIC. 
Outra fonte de recursos impor-
tante para a empresa, as Letras 
Imobiliárias, com emissões ini-
ciadas em julho de 2010, atingiu 
R$ 9,6 bilhões no ano. 

Ao todo a CEF possui 6,9 mil 
unidades próprias, entre agên-
cias, postos e salas de autoatendi -
mento e 10,7 mil lotéricas. O qua-
dro de funcionários é de 83,2 mil 
concursados e 15,5 mil estagiá-
rios e aprendizes. 
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