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INTRODUÇÃO
A Fenae e as Apcefs estão presentes no 

dia a dia de milhares de empregados da 

Caixa, ativos e aposentados, buscando 

promover o bem-estar e oferecer 

benefícios exclusivos à categoria. Essa 

atuação está traduzida em projetos 

como a Rede do Conhecimento, 

Inspira Fenae,  Convênios, #prontofalei, 

Jogos da Fenae, Talentos Fenae/Apcef, 

Eu Faço Cultura e Movimento Solidário, 

entre outros.

 

Além de oferecer vantagens, bem-estar, 

diversão, esporte, responsabilidade 

social e conhecimento,  atuamos na 

defesa dos direitos dos empregados da 

Caixa e do fortalecimento da empresa 

como instituição pública, voltada para o 

desenvolvimento social e do país.



1

INTRODUÇÃO
A cada ano, benefícios e programas vêm 

sendo aprimorados pela Apcef e Fenae 

para conectar o associado às demandas 

profissionais, sociais e tecnológicas de 

um novo mundo. E para estar mais perto,  

se associar ficou mais fácil!

Basta acessar fenae.org.br/associacao. Quem se associar pela plata-

forma pagará R$ 49,90 por um período de 60 dias. Após esse prazo, 

valem as regras e valores da Apcef escolhida. Nessa publicação, você 

terá a oportunidade de conhecer mais  do que a Fenae e as Apcefs 

estão fazendo para oferecer o melhor aos seus associados.

criamos o App Viva Fenae/Apcef. Lá, você conhece tudo que é feito 

pelo e para os associados, com interações e informações de todos 

programas e projetos oferecidos pela Apcef.

Direcione a câmera do seu
celular para o QR Code

http://www.fenae.org.br/associacao
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missão
Cuidar do bem-estar do pessoal da Caixa faz 

parte da missão da Fenae e das Apcefs. Por isso, 

investimos em eventos e ações que promovem o 

esporte, a saúde, o entretenimento e as relações 

sociais com colegas e a família
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visão
Ser reconhecida como a instituição relevante 

na defesa da Caixa como banco público, se seus 

empregados e da construção de uma sociedade 

justa, igualitária e sustentável.
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A história da Fenae e das Apcefs está marcada pelo apoio 

à defesa da Caixa como um banco público e forte, além 

dos direitos dos aposentados e empregados da ativa.

fenae e apcefs
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| #acaixaétodasua |

e infraestrutura. A Fenae e as Apcefs defendem que a Caixa 

continue sendo um banco público e social, que oferece boas 

condições de trabalho a seus empregados, além de gerar e 

distribuir lucros em benefício da sociedade.

O futuro do banco é seu futuro afinal, #ACAIXAÉTODASUA.

Conheça a campanha e participe! 

A CAIXA É O BANCO DOS 

BRASILEIROS. Nestes 159 anos de 

história, a Caixa esteve presente 

nas principais transformações do 

Brasil. O banco tem sido vetor no 

desenvolvimento do país em áreas 

como indústria, educação, esporte 

acaixaetodasua.com.br
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http://www.acaixaetodasua.com.br
http://www.acaixaetodasua.com.br
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| apcefs |

AS ASSOCIAÇÕES DO Pessoal da Caixa Econômica Federal, 

Apcefs, estão presentes nos 26 estados e no Distrito Federal. Assim 

como a Fenae, são entidades comprometidas com a defesa dos 

direitos e a promoção do bem-estar do Pessoal da Caixa. Para tanto, 

além de participarem das mobilizações da categoria, disponibilizam 

infraestrutura para atividades sociais e de lazer, esporte e cultura, 

além de outros benefícios como convênios.

As sedes sociais da maioria das Apcefs contam com piscinas, gi-

násios de esportes, campos de futebol, quadras de tênis, churras-

queiras, salões de festa e outros espaços que viabilizam a prática 

de atividades esportivas e momentos de lazer e confraternização.

Direcione a câmera do seu 
celular para se associar!

Encontre tudo sobre cada Apcef na

plataforma de associação on-line:

fenae.org.br/associacao
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http://www.fenae.org.br/associacao
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Tem escolinha de futebol, 

eventos sociais, viagens em 

grupo, colônia de férias e você 

ainda pode ficar hospedado 

numa Apcef. Várias associações 

também dispõem de subsedes 

instaladas fora das capitais.
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| #prontofalei |

O #prontofalei, promovido pela Federação Nacional das 

Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) 

em parceira com as Associações do Pessoal da Caixa Econômica 

Federal (Apcefs), teve a sua primeira edição realizada em 2019 em 

Brasília e contou com a presença do apresentador de televisão 

e jornalista Serginho Groisman e bate papos com especialistas 

e convidados nas áreas de tecnologia, empreendedorismo, 

impacto social e econômico, além da participação ativa e 

interação dos empregados Caixa presentes.

O EVENTO É  um espaço para trazer a 

tona o que há de mais atual no mun-

do do trabalho, da experiência coleti-

va, tecnologia, inovação e educação 

para os jovens empregados Caixa.
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BEM-ESTAR
Promover o bem-estar do pessoal da 

Caixa é uma das missões da Fenae e 

das Apcefs. Fazemos isso incentivando 

eventos esportivos, culturais e de lazer, 

como o Jogos da Fenae,  a Corrida 

Fenae do Pessoal da Caixa, Bolão, 

Arena Fenae e o Meu Ideal.
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OS JOGOS DA FENAE É o maior 

evento esportivo entre bancá-

rios e um dos maiores do Brasil. 

São 27 delegações, formadas por 

atletas selecionados nas Apcefs.

O atleta é retrato da capacidade 

de reinvenção. Assim, os Jogos 

da Fenae reúnem esforço, suor, 

dedicação e superação, que se 

transformam em uma atmosfera 

de integração e confraterniza-

ção entre empregados da Caixa 

de todas as regiões brasileiras.
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| jogos da fenae || jogos da fenae |

Os Jogos da Fenae expressam a 

missão da Federação de promover 

bem-estar e qualidade de vida ao 

pessoal da Caixa.

Realizado a cada dois anos, o evento 

teve a primeira edição realizada em 

1987. As demais ocorreram em Natal/

RN (1989), Vitória/ES (1991), Curitiba/

PR (1994), Salvador/BA (1998), Belo 

Horizonte/MG (2004), Blumenau/SC 

(2006), Brasília/DF (2008), Fortaleza/

CE (2010), Vitória/ES (2012), Goiânia/

GO (2014), Blumenau/SC (2016) e 

São Paulo (2018).
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| corrida fenae do
pessoal da caixa |

CRIADA EM 2009 em parceria 

com as Apcefs, a Corrida Fenae 

do Pessoal da Caixa tem o 

objetivo de estimular a prática 

esportiva entre os empregados 

da Caixa, ativos e aposentados, 

e marcar as comemorações do 

aniversário da Federação Nacional 

das Associações do Pessoal da 

Caixa (Fenae), em 29 de maio.
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| BOLÃO | PRA QUEM ADORA dar palpite 

em competições esportivas, esta 

é a plataforma certa! O Bolão da 

Fenae vai divertir e premiar ao 

mesmo tempo durante jogos 

dos principais torneios nacionais 

e internacionais em diferentes 

modalidades. Acompanhe os 

próximos passos e prepare-se 

para competir!
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A ARENA FENAE é o campe-

onato de jogos eletrônicos da 

Fenae e das Apcefs. Nele, as-

sociados e seus dependentes 

poderão disputar batalhas ele-

trizantes em 4 modalidades: 

| arena fenae|

Clash Royale, Fifa, Free Fire e CS:GO. Os embates são 

divididos em dois momentos, a etapa treino, com mini 

campeonatos e muita diversão, e o torneio principal, que 

conta com a transmissão ao vivo dos jogos, premiações 

mais que especiais para os players e muita torcida.

fenae.org.br/arena

http://www.fenae.org.br/arena
http://fenae.org.br/arena
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| meu ideal |

MEU IDEAL É um programa de qua-

lidade de vida focado no bem-estar 

do Pessoal da Caixa. Serão realiza-

das ações para impactar positiva-

mente nos aspectos físico, mental 

e alimentar. Vão ser desenvolvidas 

atividades on-line e presenciais nas 

Apcefs. As atividades presenciais po-

derão reunir grupos distribuídos en-

tre 20 e 100 pessoas.

25



2626



27

Educação é a alavanca para um futuro melhor. 

Conheça a Rede do Conhecimento, que tem mais 

de 100 cursos, e o Inspira Fenae, com palestras que 

podem mudar sua forma de ver o mundo.

educação
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| rede do conhecimento |

Na Rede do Conhecimento os empregados da Caixa Econômica 

Federal têm acesso a uma grande variedade de cursos, pílulas de 

conhecimento, infográficos e podcasts em diferentes áreas, além 

de cursos presenciais. É possível acessar a Rede do Conhecimento 

também pelo aplicativo Fenae, onde você pode fazer o download 

de cursos e aulas para assistir quando quiser.

ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO 

pessoal e profissional dos empre-

gados da Caixa, por meio de cur-

sos de diferentes áreas. Não ape-

nas para a formação profissional, 

mas também para o desenvolvi-

mento de novos hobbies, afinida-

des e gostos pessoais.

fenae.org.br/rededoconhecimento
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http://fenae.org.br/rededoconhecimento
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| inspira fenae |

maior evento de troca de experiências profissionais e pessoais dos 

empregados da Caixa. Em sua última edição, além de palestrantes 

renomados abordando assuntos como futuro, relações de traba-

lho, sociedade, novas tecnologias, arte e inovação, diversidade 

e tantos outros, o evento contou também com a estreia do 

documentário “Não Toque em Meu Companheiro” que relata 

a história dos mobilização de um grupo de 110 empregados da 

Caixa Federal de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, ao longo 

de um ano, após serem demitidos injustamente em 1991. Você 

pode encontrar as palestras editadas do Inspira na plataforma 

da Rede do Conhecimento.

UM DOS GRANDES EVENTOS de 

educação e conhecimento do país 

promovido por uma entidade repre-

sentativa. Os associados que partici-

pam da Rede do Conhecimento po-

dem ser selecionados para participar 

deste evento. O Inspira Fenae é o 

fenae.org.br/inspirafenae2020
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http://fenae.org.br/inspirafenae2020
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Com iniciativas como o Talentos e o Eu Faço 

Cultura, a Fenae e as Apcefs aumentam o 

acesso à cultura e estimulam a participação 

cultural do pessoal da Caixa.

cultura
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| talentos |

O Talentos é um concurso cultural 

nacional promovido pela Fenae e Apcef 

que tem como objetivo incentivar 

a produção de cultura dentro do 

universo dos empregados da Caixa.

O PROJETO INCENTIVA os empre-

gados da Caixa, de todo o Brasil, a 

mostrarem suas habilidades artísticas 

em categorias como: Foto e Filme, 

Artes Visuais, Literatura e Música, em 

um grande evento com premiação.
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fenae.org.br/talentos

Para isso, aposta na descoberta de 

novos talentos e na divulgação de 

seus valores artísticos como forma de 

inspirar outras pessoas.

Podem participar todos os emprega-

dos da Caixa que tenham cadastro 

no Mundo Caixa, mas apenas os as-

sociados às Apcefs concorrem à pre-

miação. As inscrições para o talen-

tos 2020 já estão abertas, participe!
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http://fenae.org.br/talentos


3636



37

| eu faço cultura |

O MAIOR PROGRAMA de captação de doações de pessoa física 

para o incentivo à cultura. Ajuda produtores culturais e ainda de-

mocratiza a cultura com a distribuição de ingressos e produtos.

Nossa história teve início em 2006, quando a Fenae e as Apcefs 

conseguiram mobilizar quase 10 mil empregados da Caixa que 

destinaram seus impostos de renda para o Programa pela primei-

ra vez. Foram muitos shows, oficinas de dança, música, teatro, 

circo e fotografia em 57 cidades de todo o País.

Com o tempo, o Programa se transformou em uma plataforma 

digital, e hoje consegue atender todas as regiões do Brasil. Aliás, o 

modelo é um ótimo exemplo de boa utilização da Lei de Incentivo 

à Cultura, distribuindo ingressos gratuitos para quem mais precisa 

e apoiando milhares de produtores culturais em todo o Brasil.

eufacocultura.com.br

37

http://eufacocultura.com.br
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A Fenae e as Apcefs fazem transformações sociais por meio do 

Movimento Solidário, em comunidades carentes. Com o Nossa 

Força, incentivamos a produção de energia limpa e, em parceria 

com o Instituto Yunus, apoiamos negócios sociais.

fenae transforma

39



4040



41

| movimento solidário |

COM O OBJETIVO DE erradi-

car a pobreza extrema, elevar 

níveis de ensino e saúde e, 

promover a igualdade de gê-

nero, o Movimento Solidário 

transforma vidas ao promo-

ver a autossustentabilidade 

de comunidades carentes.

Criado em 2005, o Movimento Solidário é o programa da Fenae 

e das Apcefs, em parceria com a Wiz e Integra Participações, 

para transformar o mundo. Centenas de brasileiros carentes já 

foram beneficiados com a ajuda das doações e colaboração 

de empregados da Caixa de todo o páis

fenae.org.br/movimentosolidario
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http://fenae.org.br/movimentosolidario
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| yunus negócios sociais |

| nossa força |

A FENAE POR MEIO do Yunus Negócios 

Sociais, promove o investimento em 

negócios de impacto social.

CONSTRUÇÃO DE USINAS de energia 

solar fotovoltaica nas Apcefs. Promove 

a redução de gastos e contribui com a 

preservação ambiental.

yunusnegociossociais.com
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http://yunusnegociossociais.com
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BENEFÍCIOS
Associados Fenae/Apcef têm benefícios 

reais. Com o Nosso Valor, você compra 

produtos e viagens com descontos de até 

70%. No Mundo Caixa você usa seus pontos 

num catálogo exclusivo. Na plataforma de 

Convênios também tem descontos em 

serviços de diversas categorias.
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| nosso valor |

O Nosso Valor é a plataforma que in-

tegra todos os projetos e programas 

da Fenae e das Apcefs. Associe-se já 

e aproveite

fenae.org.br/nossovalor
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http://fenae.org.br/nossovalor
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O funcionamento é muito simples: na 

medida em que o empregado Caixa in-

terage com essas iniciativas, o associa-

do e não associado ganha “moedas” e, 

assim, tem acesso a safras com descon-

tos de até 70% no catálogo exclusivo de 

produtos, vouchers e viagens. Associa-

dos das 27 Apcefs tem mais vantagem: 

acessam safras exclusivas e usufruem 

de ainda mais descontos!
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| convênios |

A FENAE E AS APCEFS estão sempre 

em busca de novas parcerias de 

convênios para oferecer descontos 

aos associados.

Mais de 14 mil lojas em todo o Brasil, além de descontos em 

produtos, veículos, serviços, hotéis, passagens aéreas, cashback e 

muito mais. Tudo oferecido pela Fenae e pelas Apcefs

fenae.org.br/convenios
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http://fenae.org.br/convenios
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| mundo caixa |

É UM PROGAMA DE relacionamen-

to e incentivo onde o pessoal da 

Caixa pode usar seus pontos num 

catálogo exclusivo. Além disso, fica 

sabendo de tudo sobre os produtos 

da Fenae, participa de campanhas

e ações promocionais exclusivas.

mundocaixa.com.br
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http://mundocaixa.com.br
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https://www.facebook.com/FenaeFederacao
https://www.instagram.com/fenaefederacao/
https://twitter.com/fenaefederacao
https://www.youtube.com/user/FenaeFederacao
https://www.linkedin.com/company/fenae-federacao/



