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Prezados Empresários, 
 
Confira na íntegra os assuntos que foram debatidos na reunião do dia 7 de novembro 
de 2019, com o SINCOERJ se fazendo representar por seu Vice-Presidente Sr.º Marcelo 
Gomes.  
 
A DIRETORIA 
 
 
 

 
 
  

SEGUINDO O PROTOCOLO DE REUNIÕES ENTRE CAIXA, FEBRALOT E 
SINDICATOS ESTADUAIS, CONFIRA AS ÚLTIMAS TRATATIVAS 

 

As lideranças do setor de loterias reuniram-se em São Paulo no início de novembro e trataram dos principais 

temas de interesse para o setor. Confira os tópicos abordados abaixo: 

 
1) Visita ao Centro Paraolímpico em São Paulo, área de excelência em treinamento de atletas de alto nível. O 

Centro de Treinamento está localizado na cidade de São Paulo, num terreno de 100 mil m² e a visita teve como 

objetivo, a demonstração da Caixa de como o repasse das Loterias ao centro é empregado com a intenção de 

proporcionar aos Lotéricos, informações para a prática do marketing social para alavancar as vendas de jogos, 

dado que a arrecadação de Loterias proporciona o desenvolvimento de atletas de alto nível além dos prêmios 

aos apostadores. 
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A Caixa vai produzir vídeos explicativos demonstrando como funcionam os sorteios e também o patrocínio ao centro 

Paraolímpico com legendas para que, além da exibição nas mídias sociais, possa ser veiculado também nas TVs de 

Propaganda nas Lotéricas. 

 

 

 

2) Ação de pagamento do FGTS nas Lotéricas 

O Vice Presidente de Loterias, Paulo Ângelo, agradeceu o empenho dos Lotéricos na ação de pagamento especial do 

FGTS nas Lotéricas. 

3) Reajuste de Preço das Loterias: 

Inicia em 10/11/2019, Domingo devido não ter sorteios. 

Lotofácil e Lotomania que seriam sorteadas na sexta feira, dia 8/11, terão o concurso sorteado no sábado, 09/11 para 

atender a regra do dia da correção dos valores das apostas. 

O reajuste de preço das apostas com média de 30,56% de aumento faz a Caixa esperar os seguintes números para os 

próximos 12 meses: 
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Acréscimo de 1,4 bilhão de reais na arrecadação; 

Aumento de 483 milhões de reais nos prêmios pagos; Mais 

126 milhões de reais em comissões aos Lotéricos; Adição de 

706 milhões de reais em repasses sociais. 

 
4) Mega da Virada: 

Prêmio estimado de 300 milhões de reais 

O Vice Presidente de Loterias, Paulo Ângelo disse que o reajuste do preço das apostas, foi algo muito difícil de ser 

conseguido e contou com o empenho tanto por parte da Febralot como da Caixa e que o grande desafio agora é não 

perder arrecadação para demonstrar que o reajuste era necessário e não prejudica a arrecadação do governo. 

Informou também que a arrecadação da Mega da Virada em 2018 foi de 900 milhões de reais e desafiou a todos em 

atingir-se o valor de 1,5 bilhão de reais no concurso deste ano. 

O investimento em propaganda será de 35 milhões de reais. 

Durante a reunião foram levantadas ideias para alcançar o valor desafiado. No começo de Dezembro a campanha 

será apresentada no lançamento oficial da Mega da Virada 2019. 

 
5) Implantações: 

Em 30/11 foi implantado no site das loterias, os locais da sorte para todas as modalidades, contendo: Estado, 

Cidade, Tipo de Aposta, Dezenas apostadas dos acertadores nas diversas faixas de premiação. 

O setor de TI já está trabalhando na melhoria da indexação para facilitar a busca na pesquisa. 

 
6) Reestruturação da Loteca: 

a) Volante novo com programação para imprimir os jogos do concurso no volante pelo Lotérico ou pelo 

cliente. Entrega prevista para Fevereiro/2020. 

b) Mudança de 14 jogos para 13 jogos com um deles tendo que acertar o placar 

Apresentação e validação pelos presentes das etapas concluídas no desenvolvimento com data de 

implantação para Junho/2020. 

 
7) Melhoramentos para a Loteria Federal: 

a) Publicidade para a Extração de Natal: 

A propaganda não será feita pela primeira dama por orientação do Jurídico da CAIXA, estão definindo uma 

pessoa de renome, a FEBRALOT pediu celeridade haja visto que os bilhetes já estão à venda nas Lotéricas. 

 
b) Venda dos bilhetes da federal pelo TFL: Metade dos bilhetes será obtida através do TFL, sem 

deixar de distribuir bilhetes no modelo atual. Foram apresentadas e validadas as etapas que já foram  
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concluídas com vistas a lançar o produto em Dezembro de 2020. Foi revelado que haverá a possibilidade de bolão 

para esta modalidade. 

 
8) Lançamento do Super Sete: 

Novo jogo com sete colunas numeradas, onde podem ser jogadas de 1 a 3 dezenas por coluna. Previsão de 
Lançamento para Janeiro de 2020. 

 
9) Desenvolvimento de Novo Produto: 

Características de alto prêmio para a faixa principal e muitas acumuladas, com pagamentos constantes de prêmios 

menores para manter a disposição dos apostadores. 

Foi definido objetivar lançamento em Setembro/2020. 

 
Reunião com a GERPA/Canais 

1) Adicional complementar ao adicional de segurança: 

Apresentada alternativa para obtenção deste adicional, atualmente são necessários três meses consecutivos com 

diferença entre o cálculo do adicional de segurança e o valor cobrado pela transportadora de valores, superior a 800 

reais e válido por 12 meses. A nova proposta chamada de média móvel pela CAIXA propõe a liberação do adicional se a 

média de três meses consecutivos for superior a 800 reais, neste caso, o cálculo é feito mês a mês e a liberação do 

adicional é válida por um mês apenas. 

Os presentes decidiram em manter o cálculo desse adicional conforme a forma atual, o Gerente Celiomar disse ainda que 

pequenas diferenças a menor em um dos meses, estão sendo toleradas para conceder o adicional, o qual quando 

concedido paga dois meses retroativos e é válido por 12 meses. 

Foi solicitado pela FEBRALOT que a CAIXA reveja as Faixas do adicional complementar e o valor da coleta do adicional de 

segurança com vistas a possibilitar que o aluguel do cofre inteligente possa ser feito e remunerado através dos adicionais 

de segurança e complementar. 

 
2) Piloto Base Tesouraria: 

À partir de 11/11/2019, inicia um projeto piloto onde Lotérico não precisará mais informar o valor enviado no carro 

forte à tesouraria da agência de vinculação. 

O carro forte entregará o numerário na tratadora do numerário a qual fará o depósito na conta 043 com base na Guia de 

Transporte de Valor, eventuais diferenças de crédito ou débito serão feitas exclusivamente na conta 043 no dia 

seguinte. 

Estima-se que em 30/11/2019 será expandido para todas as Lotéricas com carro forte. 
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3) Cofre inteligente: 

A Caixa está fazendo estudos para avaliar a possibilidade de contribuir com o cofre. 

Como os valores dos aluguéis levantados pela CAIXA não cobrem o pacote de serviços (seguro, manutenção, atualização 

tecnológica) que deve vir junto com o produto, foi pedido para que ao longo do desenvolvimento dessa melhoria sejam 

estudados também a necessidade de reajustar valor, quantidade de coletas do adicional de segurança e valor teto do 

adicional complementar. 

A FEBRALOT cobrou celeridade na aceitação de cartões de outros bancos para que a redução de numerário nas Lotéricas 

ajude a viabilizar a engenharia financeira para a concessão do cofre inteligente para as Lotéricas. 

 
4) Linhas de Crédito para as 

UL´s: Repactuação: 

Para quem não repactuou ou o fez a mais de doze meses, a CAIXA libera a partir de 11/11/2019 esta linha de crédito com 

as seguintes características: 

. Taxa de 1.19% a.m. 

. Prazo de até 120 meses 

. Prestação de contas passa a ter os saques creditados em d+1 

. Não precisa parar a Lotérica para constatar a dívida na conta 043 

. Engloba o saldo dos empréstimos contratados 

. Não necessita de garantia 

. Operação não tem seguro prestamista ou outro qualquer 

. Tem TAC 

. Capacidade de pagamento, a prestação tem que ser no máximo de 20% do valor do SITAE do 
Lotérico 

 
Capital de Giro: 

. Taxa de 1.19% a.m. 

. Prazo de até 48 meses 

. Não altera a prestação de contas 

. Limite de 100 mil reais, de acordo com a capacidade de pagamento que é 20% do SITAE 

. Não necessita de garantia 

. Operação não tem seguro prestamista ou outro qualquer 

. Tem TAC 

 
Casos especiais (Sinistros com comprovação) 

Taxa 0,99% a.m. 
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5) Padronização Mobiliário: 

Mobiliário com padrão de 2012 em diante montados nas Lotéricas atende a exigência da CAIXA. 

Novas aquisições foram novamente liberadas e devem ser no padrão 2018, o qual em largura de 1,20 m. está 

homologado. 

Para proporcionar melhoria no posicionamento da atendente em relação ao cliente e para proporcionar o trabalho 

alternado em pé ou sentado, está em desenvolvimento um padrão opcional, onde a altura da mesa do TFL será 

regulável. 

Haverá um custo adicional estimado de 30%. 

 
6) TFL avançado para ponto de apostas: 

Projeto em desenvolvimento pela CAIXA, onde o lotérico poderá deslocar um TFL da sua loja e coloca-lo num ponto 

comercial num raio de 1 km da sua lotérica. 

Lotéricas pilotos estão sendo escolhidas para definir necessidades e validação financeira para continuidade do projeto. 

 
7) Recomposição da Rede Lotérica: 

500 lotéricas foram fechadas nos últimos anos e a CAIXA vai licitar novas para repô-las, mas não nos mesmos locais. 

328 posições já foram ratificadas pelas SRs 83 

Municípios estão desassistidos 

81 Não têm Lotérica 

A Caixa vai informar aos sindicatos a lista de posições onde serão licitadas Lotéricas por Estado. 

 
8) Cartões de outros bancos: 

Débito: em desenvolvimento na CAIXA com bandeira própria, ainda sem prazo, TECBAN descartada devido cobrança 

de valor na operação. 

Crédito: licitada empresa para adquirência e adequação dos sistemas para definir prazo e utilização. 
 

9) Eliminação enter no PEC 

Em desenvolvimento, principalmente Telefonia e Detrans, a alteração do Lay out da tela para diminuir em até sete 

toques estas operações, prazo 20/12/2019. 

Estorno de boletos: Poderá ser feito até 20 horas do mesmo dia, sem a necessidade de ser a operação 

imediatamente posterior, será necessário pedir uma senha de estorno na CEAT (0800) semelhante ao estorno de apostas, 

também para 20/12/2019. 

DARF nas Lotéricas: Serão aceitos à partir de Janeiro de 2020. 
 

Boletos Fraudados: A CAIXA está trabalhando junto à FEBRABAN para erradicar este problema junto às Lotéricas, por  
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enquanto pede máxima atenção da atendente para conferência entre CNPJ do cedente do boleto no documento 

com a tela antes de autenticar. 

Pesquisa PEC: TI está desenvolvendo um menu para escolher o convênio na tela do TFL. 
 

10) ATP 

Solução definitiva em andamento com percepção pelo lotérico à partir de 11.11.2019, mais detalhes serão 

informados após esta data. 

5000 Pin Pads da empresa PERTO devem chegar em até 30 dias. Impressoras, 

licitação falhou, estão procurando adquirir da DIEBOLD Outras peças críticas estão 

listadas e com aquisição em andamento. 

Novos TFL´s também teve a licitação fracassada devido desclassificação de pretendentes. A CAIXA 

informa novos prazos assim que os tiver. 

 
11) Transações Atípicas 

A Caixa criou comitê para coibir operações que possam ser fraude, lavagem de dinheiro ou patrocínio ao 

terrorismo, onde pede para reafirmar que a lotérica não pode: 

. Ter ou comercializar jogos de sites não oficiais, 

. Associar-se com pessoas físicas ou jurídicas para autenticar jogos oriundos da internet e de sites não 
oficiais, 

. Fazer troca de cheques do comércio (factoring de cheque), 

. Realizar folha de pagamento (Depósitos em diversa contas para efetuar pagamento de 
funcionários), 

. Receber em sua conta o depósito de cheques de terceiros (TED, TEV) e em troca repassar o 

dinheiro em espécie para terceiros. 

 
O comitê verificará operações atípicas pelo sistema e se for constatada qualquer das operações acima, a 

lotérica será julgada sob risco de perder a permissão.  
 


