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IMOBILIÁRIO CARTEIRA DE CRÉDITO HABITACIONAL DA CAIXA SOMA QUASE R$ 530 BILHÕES ATUALMENTE -- 57,3% DE TODO PAÍS

RECORDE DE CRÉDITO
Caixa aponta R$ 13 bilhões em crédito imobiliário processado em junho deste ano
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Agência Brasil
@jornalovale

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, apresentou essa semana
um balanço de sua gestão à
frente do banco estatal e destacou alguns dos principais
números da companhia. Segundo ele, a carteira de crédito habitacional do banco
soma atualmente um volume
R$ 528,9 bilhões, o que representa 67,3% de todo o financiamento imobiliário concedido no país.
Ao todo, de acordo com Gui-

marães, são 5,76 milhões de
contratos imobiliários em vigor, um crescimento de 12,5%
entre 2019 e 2021, período em
que ele está na presidência.
Em junho desse ano, a Caixa
registrou recorde de R$ 13,1
bilhões em crédito imobiliário processado, “maior mês
de contratação na história”. O
banco também responde pela
quase totalidade dos financiamentos da habitação popular,
por meio do programa Casa
Verde Amarela, sucessor do
Minha Casa Minha Vida.
“Em relação ao Casa Verde
Amarela, nós temos mais de
99% de todo o volume do programa, que é a habitação popular”, disse.

AMPLIAÇÃO.

Imóveis. Caixa registrou
recorde de R$ 13 bi em crédito

Guimarães afirmou que a
Caixa abriu 268 novas agências nos últimos anos, incluindo 100 especializadas no
agronegócio. Ao todo, são 86
unidades novas no Nordeste,
59 nos estados do Norte, 40
no Centro-Oeste, 52 no Sudeste e 31 no Sul.
O financiamento do agronegócio também foi ampliado
pela Caixa, que agora disponibiliza, segundo o presidente
do banco, cerca de R$ 10,18
bilhões de carteira de crédito, crescimento de 33% desde
2019. O banco também negociou a dívida de mais de 1 milhão de clientes nos últimos
dois anos, totalizando R$
8,6 bilhões.
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