
 

Destaques das Demonstrações Financeiras da Caixa – 1tri2020 

O lucro líquido Contábil da Caixa no 1º trimestre de 2020 foi de R$ 3,05 bilhões, com 
queda de 22% em relação ao mesmo período de 2019, e de 38% no trimestre. De acordo com 
relatório da Caixa, a redução do lucro se deu, principalmente, em razão da redução da margem 
financeira em aproximadamente 13,9% e compensado pelas reduções de 1,3% com despesa 
de pessoal e 2,4% com outras despesas administrativas. A queda da margem financeira foi 
influenciada pelas reduções de 7,9% em Receitas das operações de crédito e 32,9% em 
Resultado de TVM e derivativos, compensadas pela redução de 12,1% em despesas de 
captação. A rentabilidade foi de 14,4%, com alta 2 p.p. em doze meses. 

A carteira de crédito amplo da Caixa apresentou ligeira expansão (0,9%) na 
comparação trimestral, e crescimento de 2%, em doze meses, totalizando R$ 699,6 bilhões. A 
Carteira Comercial Pessoa Física cresceu 1,8% em doze meses, totalizando R$ 82,6 bilhões. A 
Carteira Comercial Pessoa Jurídica apresentou queda de 17,1% no período, somando R$ 38,7 
bilhões. Com saldo de R$ 470,4 bilhões no trimestre e participação de 67,2% na composição do 
crédito total, o crédito imobiliário cresceu 1,1%, no trimestre, e 5,2%, em doze meses. A 
carteira de infraestrutura cresceu 0,8% na comparação trimestral, e 1,2%, em doze meses, 
totalizando R$ 84,7 bilhões. A taxa de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 
3,14%, com variação de 0,67 p.p.  

As receitas de prestação de serviços e com tarifas bancárias caíram 11,4% em doze 
meses, totalizando R$ 5,8 bilhões no trimestre. Embora em menor proporção, as despesas de 
pessoal, considerando-se a PLR, também diminuíram – 5% em doze meses, totalizando 5,6 
bilhões. Assim, no 1º trimestre de 2020, a cobertura das despesas de pessoal pelas receitas 
secundárias do banco foi de 103,5%. 

A Caixa encerrou 1º trimestre de 2020 com 84.113 empregados, com o fechamento de 
713 postos de trabalho em relação ao 1º trimestre de 2019 (contudo, foram acrescidos 47 
postos de trabalho no trimestre). Em doze meses, foram fechadas 3 agências, 29 PA’s, 44 
lotéricos e 75 Correspondentes Caixa Aqui. Em contrapartida, a Caixa registrou o incremento 
de 4,1 milhões de novos clientes. 

(em milhões) 

Itens 1tri2020 1tri2019 Variação (%) 
Ativos Totais 1.313.852 1.292.008 1,69% 

Carteira de Crédito Amplo 699.622 685.842 2,01% 
Patrimônio Líquido 83.385 84.919 -1,81% 

Rentabilidade (LL/PL) 14,40% 12,40% 2,00 p.p. 

Lucro Líquido 3.049 3.920 -22,2% 

Receita com as Operações de Crédito 17.256 18.732 -7,88% 
Despesas de Captação 7.254 9.813 -26,08% 

Despesas de PCDD 2.012 2.827 -28,83% 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 5.794 6.538 -11,38% 

Despesa de Pessoal + PLR  5.599 5.896 -5,04% 
Cobertura (RPS/DP) 103,48% 110,89% -7,41 p.p. 

Resultado antes da Tributação e Contribuições 3.976 4.453 -10,71% 

Impostos e Contribuição Social -555 66 - 

Taxa de Inadimplência (90 dias) 3,14% 2,47% 0,67 p.p. 
Índice de Basileia 18,67% 20,08% -1,41 p.p. 

Agências 3.372 3.375 -3 

Número de PA’s 743 772 -29 

Correspondentes Caixa Aqui 8.318 8.393 -75 
Lotéricos 12.956 13.000 -44 

Número de Empregados 84.113 84.826 -713 
Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco do Brasil (1º trimestre de 2020). 

Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 

 


