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REUNIÃO CAIXA FEBRALOT SINDICATOS ESTADUAIS
29 DE OUTUBRO DE 2021
ANDAMENTO DAS DEMANDAS
Prezado Empresário,
Segue informe da FEBRALOT sobre reunião com a Caixa e sindicatos estaduais, onde
foram abordados os andamentos das demandas da classe.
Grande parte dessas demandas teve sua origem na Diretoria do SINCOERJ que,
juntamente com a FEBRALOT, participa ativamente, para que sejam implementadas o
mais rápido possível.
Agradecemos as mensagens de apoio e a participação dos empresários filiados ao
SINCOERJ, para que possamos cada vez mais, atuar de forma firme e sempre em prol
da nossa classe.
Àqueles empresários que ainda não são filiados, lembramos que a força do nosso
sindicato, baseia-se exatamente na união da classe em prol de uma instituição forte e
atuante.
Além da representatividade da categoria em vários seguimentos tais como legislativo,
judicial e, administrativamente, na Caixa, o empresário que se filiar ao sindicato pode
usufruir de outros benefícios, sempre com preços diferenciados do mercado, quais
sejam:
- GRUPO CONSIF: contabilidade, folha de pagamento, etc...
- ASSESSORIA JURÍDICA;
- TRANSPORTADORA DE VALORES;
Filie-se e faça parte desta grande família sindical, bastando para isso, preencher a ficha
de filiação, clicando neste link.
FICHA DE FILIAÇÃO
A DIRETORIA
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Reunião mensal com a Caixa apresenta o andamento
das demandas
Foi realizada em 28/10
a reunião mensal on-line
entre executivos
da
Caixa
Econômica Federal, Matheus
Neves Sinibaldi,
Edilson Carrogi Ribeiro
Vianna,
Cristiano Aparecido Firmino
Vieira, Paulo Henrique Ângelo
Souza, Maikon Wilson Penso,
Henriete
Alexandra
Sartori Bernabe, José Pereira
dos Santos Neto, Rodrigo
Hideki Hori
Takahashi
e
Juliano Gomes de Moura, além da diretoria
da
Federação Brasileira das
Empresas
Lotéricas composta pelos presidentes dos sindicatos estaduais para acompanhamento das demandas em
discussão.
Os temas, já recorrentes de reuniões anteriores são retomados mês a mês a fim de que não caiam no
esquecimento e para que a Febralot possa atualizar os sindicatos estaduais, e consequentemente, através
deles, a Rede Lotérica sobre os avanços de cada item.

Os tópicos tratados foram enviados previamente à Caixa pela Febralot e foram abordados conforme segue:

Nova padronização de loja:
Em atendimento a algumas demandas da Febralot, está em revisão a marca e uma série de variações já foram
elaboradas. A Febralot já deu sua opinião e sugestão e um modelo final deve ser apresentado em breve
destacando o nome “LOTÉRICA”, o layout interno também deve ficar mais limpo e simplificado, ainda que a
contragosto da gestora, deve atender a sugestão da Febralot, o que vai baratear a adaptação. A Caixa e a
Febralot estão em comum acordo da necessidade da presença tecnológica de telas de LED no novo layout, que
deve trazer muitas facilidades e clareza na comunicação visual favorecendo também as vendas.
Os orçamentos, definição da forma de custeio e prazos devem ser discutidos nas próximas reuniões.

Ano IV - COMUNICADO 42 – Sábado, 30 de outubro de 2021
REUNIÃO CAIXA FEBRALOT SINDICATOS ESTADUAIS
29 DE OUTUBRO DE 2021
ANDAMENTO DAS DEMANDAS

Sistema SISPL:
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A Caixa lembrou que a janela de operação começa do dia 10 ao fechamento do mês.
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Maquininhas de cartões:
Este tema não deve ser mais discutido nas futuras reuniões. Segundo a Caixa, com as
implantações do PIX já é possível o atendimento sem custo para clientes de todos os bancos.
O ad-valorem é de apenas 0,056% do valor recolhido.
Foi disponibilizado um pacote de valor exclusivo para a REDE LOTÉRICA:
•
•
•

Aluguel R$29,90
Débito R$0,77
Crédito 2,45%

Certificação BACEN para o negocial de todos os empregados das lotéricas:
Houve uma intensificação das ações de capacitação. Em março foi disponibilizada uma cartilha,
em agosto 4 turmas on-line e vídeos off-line disponíveis 24h por dia na Universidade Rede
Parceira, em setembro mais duas turmas de capacitação on-line, em outubro mais três turmas
de capacitação online em formato live e um simulado para preparação.
Foi um total de 3.439 empresários e empregados capacitados desde agosto.
Nos dias 10 – 17 – 19 de novembro haverão novos treinamentos em formato de live.
Também haverá a disponibilização de videoaulas na Universidade Rede Parceira para estudo a
qualquer momento.
A Caixa destacou o empenho dos Estados na certificação e mostrou o percentual de cada um
nesta ação. Por mais obstáculos que tenha ou dificuldades que se imagine, tem havido um
empenho muito grande em cumprir esta determinação.
Confira os percentuais na imagem a seguir:

Ano IV - COMUNICADO 42 – Sábado, 30 de outubro de 2021
REUNIÃO CAIXA FEBRALOT SINDICATOS ESTADUAIS
29 DE OUTUBRO DE 2021
ANDAMENTO DAS DEMANDAS

Novos títulos de capitalização:
A Caixa criou o CAP do BEM que oferece 50% da arrecadação para mais de 2 mil APAES em todo o
Brasil, com foco na filantropia e remuneração total (PEC = venda) R41,26 até R$1,56.

Falta de bobinas e volantes:
Houve uma quebra de estoque em
função da demanda que está em uma
curva de solução. A Caixa mudou o
fornecedor e mesmo durante o tempo
em que duas empresas estavam
atuando, algo inédito, não foi suficiente
para sanar os inconvenientes. A Febralot
realizou uma captação junto aos
sindicatos estaduais onde os lotéricos associados a estes puderam encaminhar pedidos de
urgência com prioridade no atendimento. Um benefício que somente os associados aos
sindicatos puderam obter, daí a vantagem da relação empresário sindicato. Os pedidos de
urgência canalizados pela Febralot foram 100% atendidos num total de 352 urgências. O total de
atendimentos geral neste período foi de 5320 pedidos.
O VP Paulo Ângelo disse que a Caixa sabe das dificuldades e está tomando todas as providências
para deixar todos os pedidos em dia até 24 de novembro. Sabendo que isto é uma previsão e
que depende de vários fatores, mas, de qualquer forma é um compromisso com data de
finalização prevista. Mesmo com a nova empresa contratada que já está com o volume pleno de
produção.
A Caixa destacou que o e-mail para CELOG25 é o caminho
mais rápido para o atendimento de emergências.
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A Febralot apresentou reclamações destacando a falta de qualidade de alguns lotes de bobinas
recebidas, que a responsável Henriete informou que vão estabelecer um procedimento para
acompanhar de perto e ver a viabilidade de teste de lote antes do envio para evitar futuros problemas.
Constatando problemas de lotes específicos, estes serão descartados, caso seja um volume muito
grande e generalizado, a possibilidade é de recolhimento e substituição.

Cobrança de metas (seguridade, negocial, CAPs e maquininhas) pelos GGs:
O VP Paulo Ângelo destacou que nesta questão, há um compromisso com a ética, respeito e
empatia com todos os clientes, empregados e parceiros. Qualquer conduta dos funcionários da
Caixa fora destes parâmetros não serão admitidas e devem ser enviadas as denúncias com
registros comprobatórios dos fatos para que providências sejam tomadas.

Retomar a presença física de clientes nas lotéricas:
A Caixa destacou que foram intensificadas as Campanhas de divulgação das Loterias.
Para explorar as potencialidades do PIX, foi desenvolvida a Campanha PIX é na lotérica.
Além disso, a Campanha da Mega da Virada será a maior da história e em janeiro, será realizada
uma nova campanha para reforço da marca e da importância da Rede Lotérica.
Foi apresentada pela Febralot a viabilidade de a Caixa criar uma campanha mostrando a
qualidade e segurança que a Rede Lotérica oferece ao público final, o que ficou de ser avaliado
pelo VP Paulo Ângelo após as atuais campanhas, porque não há possibilidade de se trabalhar
com várias campanhas simultâneas. Outras sugestões também foram apresentadas e serão
estudadas pela Caixa em conjunto com ideias em tratativas internas para buscar um aumento
de público para o negócio de loterias.

Entrega de 700 novos TFLs:
Houve um trabalho de troca de TFLs em todo o país e muitos destes equipamentos foram para
análise. Após avaliação técnica nos TFLs recolhidos foi constatado que todos podem ser
reutilizados pois estão em funcionamento, por isso foram recondicionados e devem ser
redistribuídos entre dezembro 2021 e fevereiro 2022.
Ainda há expectativas de aquisição de novos terminais, mas ainda em processos de licitação e
outras questões, por isso sem previsão imediata.
Para a redistribuição destes 700 TFLs haverá alguns critérios como segue:
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Revisão do comissionamento de produtos CAIXA:
Esta é outra demanda da Febralot que vem sendo tratada há tempos e finalmente será
atendida.

Limite móvel atrelado ao seguro:
Nesta questão, foi feita a inclusão do tema nos estudos de novas regras e critérios de
disponibilização do limite móvel e estipulado o prazo de estudo até dezembro deste ano.

Prazo de liberação de entregas de outubro e previsão para novembro:
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Em outubro: Renovação Consignado INSS no TFL, aumento de limites, senha do supervisor / proprietário
para a ativação CAIXA Tem. Trata-se de uma 3ª vertente de renda para a Rede Lotérica (somado com
Jogos e nãojogos).

Ainda nas entregas de outubro:

Atendendo pedidos da Febralot, houve o acréscimo do terceiro concurso semanal da Lotomania
que já gerou um aumento de 20% na semana.
Criação e melhoria da publicidade anual dos produtos:
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Destaque para publicidade mostrando os patrocínios esportivos onde já foram realizados R$85,6
milhões em investimentos, criação de 90 centros esportivos e sociais em todo o país, 58.000 atletas
beneficiados, 28.000 crianças assistidas e 2.200 APAEs atendidas tornando a Caixa o maior patrocinador
do paradesporto nacional.

Combate aos sites de vendas de loterias:
Outra demanda importante apresentada pela Febralot e que está em atendimento é o combate aos
sites de vendas de loterias. A Caixa criou um grupo de trabalho específico para este atendimento
gerando um aprimoramento da metodologia de monitoramento e incluiu a Febralot em uma pauta de
reunião com a SECAP para tratativas deste problema.
Já foram realizados alguns avanços:

Paulo Ângelo destacou que este trabalho será intensificado ainda mais nos próximos meses. E no que
depender apenas da Caixa, será combatido como se deve e com rigor.
É um tema que vem sendo cobrado pela Febralot há anos e que é muito bom que esteja sendo tratado
com a dimensão que merece em benefício da Rede.
Jodismar destacou que os trabalhos não trazem a solução em um click de WhatsApp e que é preciso que
a Rede tenha paciência para aguardar as soluções. Disse ainda que nunca este tipo de trabalho foi feito
da forma como está hoje, e isso é muito importante de ser valorizado.
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Loterias Estaduais:
No tocante às Loterias Estaduais, muito se tem falado nas redes sociais a este respeito e é uma
preocupação que se torne uma concorrência às ULs, mas não é bem assim que a coisa está sendo
tratada internamente na Caixa.
Foi criado pela gestora um outro grupo de trabalho específico para este acompanhamento e, durante o
mês de novembro este grupo estará realizando um mapeamento do estágio das iniciativas estaduais,
inclusive analisando as legislações regionais de cada Estado.
A Caixa aguarda uma regulamentação federal (SECAP) definitiva para atuar. De qualquer forma estarão
preparados para que a Caixa esteja em paralelo para agir quando houver a regulamentação.

Recebimentos, Saques e Depósitos até R$5 mil:
Entrando em ação a partir desta reunião (28/10/21), já é possível a realização de recebimentos, saques
e depósitos até R$5 mil mediante a identificação do cliente e captura de CPF. Lembrando que esta
identificação do cliente é referente ao portador, ou seja, a pessoa que está com o dinheiro na lotérica. O
procedimento exige que se faça a conferência dos dados do TFL com a identidade apresentada pelo
portador para a prevenção à lavagem de dinheiro.
Para esta atividade haverá um material de apoio aos empresários lotéricos disponível através do
Expresso Parceiros. Um vídeo desta atividade já foi distribuído pelo WhatsApp pela Febralot aos
presidentes de sindicatos estaduais. Caso ainda não tenha visto ou recebido, consulte seu sindicato.

No caso de NÃO ADESÃO deve haver comunicação aos clientes.
Em caso de adesão PARCIAL também deve ficar claro através de comunicação na UL das opções
disponíveis.
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Em novembro:
Mais uma demanda da Febralot atendida!

Buscando melhorar as instalações para os sorteios será inaugurado o novo espaço na Av. Paulista em
SP.

Em dezembro:
TIMEMANIA – Passará a ter bolão com aposta simples sendo bolões com até 25 cotas e teimosinhas
para até 12 concursos. Previsão de um ganho incremental mensal estimado na arrecadação de R$14
milhões e uma comissão somada à tarifa de bolão nas lotéricas de R$6,1 milhões.
Outra solicitação da Febralot que será atendida em dezembro:
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Para 2022
+ MILIONÁRIA entra como novo produto, como informado em informes de reuniões anteriores, a
Febralot solicitou que fosse lançado em 2022 para não atrapalhar as vendas da Mega da Virada, o que
foi atendido pela Caixa. Em novembro deste ano, já está em validação do volante em teste de TI e o
produto já está em conformidade com a Portaria da SECAP. Em dezembro, há a definição da campanha
de marketing e a realização dos testes dos sistemas. A previsão de comercialização é no primeiro
trimestre de 2022.

A LOTERIA FEDERAL deve chegar com os novos planos, estampas e campanha publicitária no primeiro
semestre também, o que proporcionará mais facilidade nas vendas. Esta é uma demanda que vem
sendo discutida há tempos e para priorizar outros temas mais importantes sofreu atraso.

Está previsto ainda em janeiro uma campanha regional para fomentar os produtos e serviços lotéricos
incluindo o Bolão. Por ser uma forma de ganho com excelente comissionamento, ainda este ano
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(novembro) haverá treinamento virtual do produto com disponibilização de simulador e técnicas de
vendas.

Revisão das regras de bloqueio de TFL:
Estão em estudos a revisão de critérios de bloqueio, com definição de novos parâmetros, reavaliação de
bloqueios aos sábados e o não bloqueio de serviços por lançamentos futuros. Estas questões devem
trazer novidades em dezembro.

Otimização da comunicação com os lotéricos:
Está em reformulação o módulo de mensagens do TFL para a melhoria da comunicação com a Rede
Lotérica e deve ser implantado no primeiro trimestre de 2022.

Guia de remessa de numerário e gestão de carro forte:
Está em estudo a simplificação da guia existente prevista para novembro e automatização da rotina via
TFL, sem o intermédio do tesoureiro prevista para março de 2022.
A Caixa está em busca de melhorias para a gestão do carro forte com nova precificação de custos,
simplificação do modelo e cofre inteligente. A previsão deste estudo é até janeiro de 2022.

Mega da Virada:
Será o concurso nº 2440 e as vendas paralelas vão
começar em 16 de novembro. A partir de 19 de
dezembro as vendas passam a ser exclusivas e o
sorteio será em 31 de dezembro.
Atenção para a prestação de contas:
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A Campanha da Mega da Virada
contará com um artista de
destaque nacional com forte
projeção na mídia e redes sociais.
O artista escolhido possui 7,2
milhões de ouvintes mensais no
Spotify. São 8,4 milhões
de
seguidores
no
Youtube e 20,2 milhões de
seguidores no Instagram.
Quem será??????

O prêmio estimado é de:

350 milhões

A Caixa promete uma campanha inovadora, com maior alcance, material promocional para todas as
lotéricas incluindo Faixa / Banner, Cartaz, Bandeirola, Expositor de bolão e ação nas mídias de âmbito
nacional incluindo: TV aberta, Rádio, Internet e Releases.
Objetiva também atender o maior número de municípios, por isso haverá um trabalho de divulgação
regional nas capitais e municípios com mais de 50.000 habitantes de todos os Estados, atuando nas
rádios regionais, no mobiliário urbano (placas e outdoors) e releases.
Haverão campanhas específicas com panfletagem, blitz, mini trio elétrico e publicidade aérea
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Enfim, são boas notícias que fazem que nossas expectativas se revigorem com a flexibilização da
pandemia. Acreditamos que bons ventos devem voltar a soprar a favor da Rede Lotérica nos próximos
meses.
Este é um trabalho que mostra um resultado muito favorável do trabalho que a Federação Brasileira das
Empresas Lotérica vem desenvolvendo, sofrendo críticas, desacreditada por muitos, mas, trabalhando
intensa e constantemente pela Categoria.
Para que estes e outros resultados continuem é fundamental o fortalecimento da entidade e para que
isso se faça é necessário o fortalecimento simultâneo dos sindicatos estaduais. Então esta é a hora de
você empresário que passa a receber todos esses benefícios, fortaleça seu sindicato estadual
associando-se. A nossa força depende de você!
Juntos somos mais fortes! Lotéricos Valem Mais!

A diretoria

