
 

Destaques das Demonstrações Financeiras da Caixa – Exercício de 2020 

O lucro líquido da Caixa, no ano de 2020, foi de R$ 13,2 bilhões, com queda de 37,5% em relação a 

2019. O resultado de R$ 5,7 bilhões do 4º trimestre representou um aumento de 200,0% em relação ao do 3º 

trimestre de 2020 (R$ 1,9 bilhão). Segundo a Caixa, o resultado do trimestre foi impactado pelo aumento na 

margem financeira (10,8%) – consequência da alta nas receitas das operações de crédito (8,4%) e reduções nas 

despesas com recurso de clientes (-7,6%) e nas despesas com recurso de instituições financeiras e oficiais (-

3,2%) -, em receitas de prestação de serviços e tarifas (1,5%) e pelo valor recebido referente à conclusão e 

implementação da parceria estratégica nos ramos de seguro de vida, prestamista e previdência com a CAIXA 

Seguridade. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido do banco (ROE) ficou em 15,18% com redução de 10,94 

p.p. 

A Carteira de Crédito Ampliada da Caixa teve alta de 13,5% em relação a 2019, totalizando R$ 787,4 

bilhões. As operações com pessoas físicas cresceram 10,5% em relação a 2020, totalizando R$ 90,4 bilhões. No 

segmento de pessoas jurídicas, o crescimento foi de 83,7%, totalizando R$ 70,9 bilhões, principalmente nas 

linhas para micro e pequenas empresas, com destaque para evolução de R$ 15,6 bilhões no PRONAMPE. 

Com saldo de R$ 510,7 bilhões e participação de 64,8% na composição do crédito total, o crédito 

imobiliário cresceu 9,8%, em 2020. As operações de saneamento e infraestrutura cresceram 7,7%, em doze 

meses, totalizando R$ 90,5 bilhões. O crédito rural cresceu 43,0%, totalizando R$ 7,7 bilhões em 2020. A taxa 

de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 1,73%, com redução de 0,44 p.p. na comparação com 

o ano anterior.  

A taxa de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 1,73%, com redução de 0,44 p.p. na 

comparação com o ano anterior. As provisões para perdas associadas ao risco de crédito tiveram um acréscimo 

de 3,4% no período, totalizando R$ 11,35 bilhões.  

As receitas de prestação de serviços e com tarifas bancárias caíram 12,97% em doze meses, totalizando 

R$ 23,5 bilhões. A retração é explicada principalmente pelas reduções de 21,2% em serviços de governo, de 

8,9% em conta corrente, de 15,2% em convênios e cobrança e de 13,7% em fundos de investimento. Já as 

despesas de pessoal, considerando-se a PLR, cresceram 2,4% em doze meses, totalizando R$ 24,4 bilhões. 

Assim, a cobertura dessas despesas pelas receitas secundárias do banco foi de 96,25% no ano 

A Caixa encerrou o ano de 2020 com 81.945 empregados, com fechamento de 2.611 postos de trabalho 

em doze meses, influenciado pelo Programa de Desligamento Voluntário (PDV) lançado em novembro, que teve 

adesão de 2.113 empregados. Foi fechada 1 agência e abertos 41 postos de atendimentos, 620 unidades Caixa 

Aqui e 88 lotéricos. Em contrapartida, a Caixa registrou incremento de aproximadamente 42,6 milhões de novos 

clientes. 

(em milhões) 
Itens 2020 2019 Variação (%) 

Ativos Totais 1.450.767 1.294.246 12,09% 

Carteira de Crédito Ampla 787.422 693.724 13,51% 

Patrimônio Líquido 92.821 80.654 15,09% 

Rentabilidade (LL/PL) 15,18% 26,13% -10,95 p.p. 

Lucro Líquido 13.169 21.057 -37,46% 

Receita com as Operações de Crédito 65.387 70.347 -7,05% 

Despesas da Intermediação Financeira 43.371 58.591 -25,98% 

Despesas de PCDD 11.135 10.765 3,44% 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 23.502 27.003 -12,97% 

Despesa de Pessoal + PLR  24.418 23.844 2,41% 

Cobertura (RPS/DP) 96,25% 113,25% -17,00 p.p. 

Resultado antes da Tributação e Contribuições 13.630 22.420 -39,21% 

Imposto de Renda e Contribuição Social 1.227 938 30,81% 

Taxa de Inadimplência (90 dias) 1,73% 2,17% -0,44 p.p. 

Índice de Basileia 17,62% 18,96% -1,34 p.p. 

Agências 3.372 3.373 -1 

Número de PA’s 797 756 41 

Correspondentes Caixa Aqui 8.810 8.190 620 

Lotéricos 13.056 12.968 88 

Clientes (em mil) 145.834 103.260 42.574 

Número de Empregados  81.945 84.556 -2.611 
Fonte: Demonstrações Financeiras da Caixa Econômica Federal (4º trimestre de 2020).  
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