
Neste ano, pela segunda vez, os empregados 
da Caixa elegeram um representante para o 
Conselho de Administração da empresa. Esse 
direito resulta de uma conquista histórica que 
veio com a lei 12.353/2010, regulamentada 
em março de 2011. A primeira gestão desse 
representante no CA teve como suplente Rita 
Serrano, agora eleita como titular (no pleito 
ocorrido em janeiro passado) e cuja posse 
aconteceu no último 29 de maio.

A experiência de Rita no CA e sua longa trajetória 
no movimento sindical, o apoio de mais de 
uma centena de entidades representativas e a 
defesa da Caixa Pública foram determinantes 
para sua vitória, com 14.283 votos. Com ela, 
também as bancárias da Caixa vivenciam nova 
conquista, já que hoje, no Brasil, apenas 10% 

dos conselheiros de empresas são mulheres. 

Ao contrário de países como a Alemanha, por 
exemplo, em que um sistema de cogestão 
garante a participação dos trabalhadores nos 
conselhos desde 1952, o Brasil ainda engatinha 
nesse tema, exigindo muito cuidado na escolha 
dessa representação. Os CAs das empresas 
públicas, afinal, são uma possibilidade 
de encontro entre Estado e sociedade, 
valorizando duas grandes vertentes de gestão: 
a participativa e a estratégica. 

Nessa edição, que traz entrevista com a 
conselheira, saiba um pouco mais sobre as 
ações já realizadas em defesa da Caixa e de 
todos os seus empregados.
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Na posse de Rita Serrano como representante dos empregados da Caixa no CA, em 29 de maio passado, a reivindicação pelo 
banco público e por mais contratações; solenidade teve participação de representantes de entidades associativas; do presidente 

do banco, Gilberto Ochhi (segundo à esquerda) e de membros do Conselho

Representante dos empregados no CA
fortalece lutas por direitos e Caixa pública

Cargo ocupado por Rita Serrano, agora como titular, é estratégico para fiscalizar 
atuação e defesa da Caixa sustentável, íntegra e focada no desenvolvimento do Brasil

Foto: Augusto Coelho
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Defesa da democracia e da Caixa são urgentes, aponta 
Rita Serrano

Quais são hoje as ameaças para os 
trabalhadores, e em especial para os 
empregados da Caixa?

Rita Serrano – Vivemos um momento de 
grande instabilidade política e econômica, 
com um governo golpista e um Congresso 
reacionário, comprometidos com o capital 
privado, colocando sob risco, com as chamadas 
“reformas”, direitos conquistados a duras penas 
pelos trabalhadores. Os meios de comunicação 
ajudam, impondo uma narrativa de retirada de 
direitos e privatização do patrimônio público, e 
os empregados da Caixa vivem nesse cenário 
de ameaças. O modelo de bem-estar social 
que estava sendo construindo vai rapidamente 
perdendo espaço para o Estado Mínimo.

A possibilidade de privatização da Caixa 
existe? É iminente ou apenas um risco de 
longo prazo?

Rita – O risco é real, você pode privatizar uma 
empresa de várias formas. Abrindo o capital 
é uma delas, e esse era o o teor do projeto 
de lei do Senado (PLS) 555, mas por ora 
derrubamos essa possiblidade. Outra forma 

é a que está sendo adotada nesse momento 
na Caixa e demais empresas públicas, um 
verdadeiro fatiamento, venda de ativos, 
privatização de operações (loterias, seguros, 
cartões), terceirização dos serviços. Temos 
ainda que lidar com os apetite dos bancos 
privados, que querem a gestão do FGTS e do 
FAT. O desmonte da empresa vai ocorrendo 
aos poucos, sem estardalhaço. Já tivemos o 
PDV, o fechamento de agências e áreas-meio 
anunciados e retirada de direitos. 

E exatamente no que os bancos privados 
estão de olho?

Rita - Estão de olho na fatia detida pela Caixa, 
36% do mercado de poupança; 15% dos 
depósitos à vista, 16% da carteira de crédito 
e 66% do imobiliário. É importante destacar 

Conselheira eleita destaca importância da atuação dos empregados da Caixa para 
impedir retrocessos na jovem democracia brasileira e nos direitos sociais e trabalhistas, 

além da manutenção do papel do banco para o Brasil

Rita Serrano, conselheira representante dos empregados da 
Caixa no CA

Em 1998, Rita participa do Comitê Regional em Defesa dos 
Bancos Públicos na região do Grande ABC
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que os bancos são concessão pública e 
existem normas que determinam que realizem 
investimentos sociais, mas de fato só os bancos 
públicos cumprem esse papel, e além disso o 
mercado financeiro no Brasil é oligopolizado, 
pois 5 bancos controlam 86% do sistema.

A direção da Caixa e o mercado vêm 
anunciando que a empresa terá problemas 
para se capitalizar. Qual sua avaliação?

Rita  - A Caixa está sujeita às regras de Basileia 
III, cujo prazo para adequação final é 2019. A 
regra vale para todos os bancos, mas eles vêm 
se preparando para isso há algum tempo. O 
correto seria o acionista majoritário da Caixa, 
que é o governo, capitalizar o banco como 
ocorreu em anos anteriores, mas o Tesouro 
afirma que não o fará, e assim sendo a empresa 
precisa buscar soluções caseiras que envolvem 
cortes de custos e investimentos, venda dos 
ativos, aumento de tarifas. Na lista de corte de 
custos está o debate sobre a resolução nº 33 do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
que trata dos benefícios a empregados, em 
especial os chamados benefícios pós-emprego, 
que envolvem a área de saúde e previdência. A 
Caixa quer alterar regras do Saúde Caixa para 
diminuir o provisionamento e, dessa forma, 
liberar capital, mas isso depende de acordo 
coletivo. As consequências imediatas dessas 
ações serão a diminuição do papel do banco 
no desenvolvimento do Brasil, com menos 
investimento e crédito e penalização aos 
empregados. A saída passa pela mudança de 
governo e pressão para que o Tesouro cumpra 
seu papel de capitalizar o banco.

Os empregados da Caixa têm uma trajetória 
longa de lutas e conquistas. Quais 
instrumentos devem ser usados nesse 
momento para defender direitos e Caixa 
pública?

Rita - Resistência ao golpe e debate nos locais 
de trabalho sobre todas as garantias que 
estão em jogo são fundamentais para tirar as 
pessoas da apatia e organizar o contra-ataque. 
Temos mais de 95 mil formadores de opinião 
na Caixa, em todos os cantos do País, um baita 
Exército lidando diariamente com milhares de 
pessoas, e é preciso que cada um faça sua 
parte defendendo a importância do banco para 
o desenvolvimento do Brasil. O desafio contra o 
desmonte do Estado na década de 1990 e pela 
manutenção da Caixa pública, mesmo com 
muitos percalços e perdas, demonstrou nossa 
capacidade de perseverança, solidariedade 
e garra. A campanha em defesa da Caixa 
100% Pública e contra o PLS 555 foi vitoriosa 
graças à união de forças, organização e 
articulação. Entidades sindicais e associativas 
sempre foram e continuam sendo essenciais 
para esses enfrentamentos. Portanto, vamos 
arregaçar as mangas e lutar. Nosso mandato 
tem compromisso com essa frente de batalha.

No seminário “Em Defesa das Empresas Públicas”, ao lado do 
presidente da Fenae, Jair Ferreira (junho/2017)

Atividade no Senado marca ações contra projeto privatista 
(2016)



Campanha “Se é Público, é para todos”, lançada em 
2016, tem alcance nacional

Com a mobilização contra o PLS 555 nasceu 
o Comitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas, no início de 2016. Formado por 
entidades representativas de categorias 
organizadas – como a Fenae, a Contraf-CUT, 
a Federação dos Petroleiros (FUP) e seis 
centrais sindicais, entre muitas outras -, o 
Comitê é uma instância organizativa de alcance 
nacional, promotor de debates, seminários 
e ações contra a privatização de empresas e 
serviços públicos. Sua coordenação é feita por 
Rita Serrano. Embora tenha sido criado ainda 
no governo Dilma, o comitê vai exercer papel 
preponderante a partir do golpe institucional no 
País, já que o governo ilegítimo retoma a linha 
privatizante dos anos FHC com todo vigor. É 
assim que, em junho de 2016, nasce a campanha 
“Se é Público, é para Todos”, lançada no Rio de 
Janeiro. A campanha se espalha pelo País, com 
a realização de debates em mais de 14 estados 
e é levada até a Argentina, num encontro de 
bancos promovido pela Uni Américas. Desde 
então, com as investidas cada vez mais fortes 
contra empresas e serviços públicos de todos os 

níveis, o Comitê vem protagonizando dezenas 
de ações que atingem desde as categorias 
organizadas até o Congresso Nacional, 
aglutinando cada vez mais entidades. “É uma 
unidade ímpar, extremamente positiva num 
momento como o que estamos vivendo. Tenho 
certeza de que nossas ações já conseguiram 
brecar muitas investidas contra as empresas 
públicas, e continuaremos assim, ampliando 
nossa capacidade informativa e de organização 
pelo País”, aponta Rita.

Lançamento da campanha ´Se é Público, é para todos´, em 
junho de 2016

Participe do nosso grupo de
whatsapp +55 11 96188-0437 

ou entre em contato pelo
 e-mail canewsritaserrano@gmail.com
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Lançamento da campanha no Grande ABC, com a presença 
do jornalista Luis Nassif

Lançamento da campanha no CDN/Fenae

Participe do mandato! 


