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Em apenas três meses e dez dias no comando da Nossa Caixa, o novo diretor 
presidente Valdery Albuquerque fez uma revolução no banco do Estado de São Paulo, o 
nono maior do mercado.  
As salas individuais dos dez diretores foram derrubadas e todos passaram a 
compartilhar o mesmo espaço, provisoriamente no auditório da sede do banco, no 
centro velho de São Paulo, enquanto o salão definitivo da diretoria está sendo 
montado.  
 
A mudança, acompanhada da centralização em um único local também dos assessores 
dos diretores, liberou quatro andares do prédio e permite a Albuquerque trazer para 
sede diretorias que estavam espalhadas em outros prédios da cidade como a de 
marketing, gestão de pessoas e, talvez, a de tecnologia. Mais importante do que a 
economia, salientou Albuquerque, foi o ganho na agilidade das decisões e na 
"unificação da agenda" em torno dos objetivos estratégicos.  
Mas esse é o aspecto mais cosmético - embora com efeitos práticos indiscutíveis - da 
revolução feita por Albuquerque, que presidiu a Caixa Econômica Federal entre abril de 
2002 e janeiro passado e, antes disso, foi diretor de finanças e diretor comercial da 
instituição, que é cinco vezes maior em ativos.  
 
A principal decisão pelo novo diretor presidente foi reavaliar o projeto de lançamento 
de sete subsidiárias das áreas de cartão de crédito, financeira, leasing, seguros, 
previdência, capitalização e administração de recursos de terceiros. Ao invés de insistir 
na criação de empresas especiais para desenvolver esses produtos em parceria com o 
setor privado, como planejava a administração anterior de Geraldo Gardenali desde 
1997, Albuquerque resolveu lançar os produtos e criar as empresas depois. "As 
empresas são o meio e não o fim" disse Albuquerque, antecipando ao Valor que, até o 
final do ano, os clientes da Nossa Caixa terão finalmente cartão de crédito e produtos 
de previdência. 
 
A preocupação do novo diretor presidente é reter e tornar fiéis os 3 milhões de clientes 
da Nossa Caixa que, sem cartão, ficam à mercê do assédio de outros bancos. Quer 
também as receitas que os novos negócios vão proporcionar. Além disso, está de olho 
nos 700 mil funcionários públicos que atualmente recebem o salário pelo Banespa, 
mas, passarão a recebê-lo pela Nossa Caixa a partir de janeiro de 2007.  
A Nossa Caixa já foi autorizada pelo controlador, o Tesouro do Estado de São Paulo, a 
lançar as sete subsidiárias e, efetivamente, criou duas delas, a de cartões e a de 
previdência privada, com o objetivo de atrair parceiros privados estratégicos com 
maioria no capital. Segundo Albuquerque, algumas delas, como a de seguros, precisa 
ser privada. Mas, como lembrou, depois dos ataques terroristas de 11 de setembro, 
minguaram os investimentos nessa área. A intenção é explorar mais a parceria que o 
banco já tem com a seguradora estadual Cosesp.  
 
Em outros casos, nem é preciso ter uma empresa. Há uma semana, a Nossa Caixa 
divulgou edital de licitação de uma processadora de cartão de crédito para lançar seu 
produto até novembro.  
Na área de previdência, está procurando uma instituição financeira para fazer a 
retaguarda dos Plano Gerador de Benefícios Livres e Vida Gerador de Benefícios Livres 
(PGBLs e VGBLs) que pretende lançar ainda neste ano.  



"Estamos preparando o banco para um salto. Isso não é possível sem esses produtos 
que são commodities", disse Albuquerque. 
O grande salto certamente inclui o projeto de abertura do capital, iniciado também na 
administração anterior, que está sendo igualmente "revisitado". "A orientação do 
governador e do secretário do Tesouro é abrir o capital. Mas ainda não definimos se 
isso será feito em bloco estratégico ou não", disse Albuquerque, antecipando que 
haverá um "soft open", com uma exposição para analistas da Apimec, no segundo 
semestre. 
 
Em outra frente, Albuquerque criou a Diretoria de Desenvolvimento e Governo (DDG), 
cuja missão é dinamizar as relações do banco com os governos federal e estadual e 
municípios de São Paulo e organismos públicos. "A área de produtos de governo estava 
desidratada e fragmentada", disse Albuquerque, que ganhou experiência na área 
quando presidiu a Caixa Federal.  
 
Os primeiros resultados são mais do que promissores: a Nossa Caixa já obteve pouco 
mais de R$ 300 milhões para repasse. Desse total, R$ 235 milhões são provenientes 
de uma linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 
financiamento a pequenas e médias empresas, agronegócios e comércio exterior. 
Outros R$ 100 milhões são recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) para serem aplicados em projetos que gerem emprego e renda.  
Albuquerque tem mais idéias para expandir essa área como participar do 
financiamento ao setor de saneamento com recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), como alguns bancos privados começaram a fazer no ano passado. 
A Nossa Caixa vai também entrar na disputa dos R$ 350 milhões em recursos do 
Programa de Subsídio à Habitação (PSH), provenientes do orçamento do Tesouro, a 
serem liberados neste ano. 
 
As mudanças não interromperam o ciclo de bons resultados da Nossa Caixa, que 
fechou o primeiro trimestre com um lucro líquido de R$ 121,6 milhões e uma 
rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido de R$ 1,5 bilhão de 37%. Os ativos 
totais caíram 2,7% para R$ 27,8 bilhões em comparação com os R$ 28,6 bilhões de 
dezembro; mas, a carteira de crédito cresceu 4% no mesmo espaço de tempo, para R$ 
3,7 bilhões, de acordo com dados do Banco Central 
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