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Assunto: Pacote de melhorias para a Rede Lotérica 
 

 
Prezado (a) Empresário (a) Lotérico (a), 
 
 
Como já é de conhecimento a Caixa Econômica Federal comunicou toda a Rede Lotérica através de 

vídeo sobre novas entregas que deverão beneficiar a todos. Foi destacado o objetivo de aprimorar os 
serviços prestados da gestora para com a Categoria, incrementar resultados e evoluir na gestão da Rede de 
Unidades Lotéricas.  

 
Após realizadas discussões técnicas com as entidades representativas da Categoria e a gestora 

foram apresentadas vários itens com propostas construídas ao longo do tempo e que procuram 
demonstrar o comprometimento da CAIXA na melhoria do equilíbrio econômico financeiro do negócio 
Loterias e do relacionamento/aproximação com os Empresários Lotéricos. 

 
Os itens que serão apresentados hoje, dia 25/06 conforme divulgado, são portanto, uma parte do 

resultado de um trabalho contínuo, mas sólido e de fundamental importância para a Rede Lotérica e para 
as futuras negociações que permanecerão existindo para o benefício mútuo. 

 
Vale destacar que a data-base conquistada através do último acordo é importantíssima pois 

oferece uma segurança sem precedentes para a aplicação de nossos reajustes, o que antes não existia e 
fazia da Rede Lotérica reféns sem qualquer perspectiva de data de cálculo para reposição periódica. 

 
Independente disso, conforme acordado  entre a Caixa Econômica Federal e 26 sindicatos que 

compõem a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas , as novidades ora apresentadas  embora muito 
oportunas não são nada além do que já foi acordado anteriormente e agora, após ajustes são entregues 
para a Categoria, estas novidades chegam com um trabalho  simultâneo da Febralot  a fim de buscar 
soluções eficazes  para outras propostas em andamento. Este procedimento é permanente. A Febralot 
nunca finaliza o trabalho após um acordo ou negociação pois entendemos que sempre há tópicos que 
devem ser revistos para melhorias. Agora atuaremos imediatamente nos três pontos a seguir: 

 
• Loterias pela internet 
• Propaganda específica para loterias 
• Cofre inteligente etc.. 
 
Entendemos que ainda não é o ideal e já conversamos sobre isso com a permitente, porém 

sabemos que não se chega ao topo de uma montanha em um salto, e sim com vários passos. Este é mais 
um deles e, a um passo de cada vez, a Febralot vem alcançando o que há décadas a Categoria sempre 
buscou sem a menor expectativa de alcançar. 
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A título de comparação, veja abaixo a evolução das tarifas durante a gestão 2016-2020 da 

Febralot: 
 

 
 
 
 
Juntos somos mais fortes. Lotéricos Valem Mais! 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
A diretoria. 
 
 
 
 
 


