
 

Destaques das Demonstrações Financeiras da Caixa – 1º trimestre de 2022 

No 1º trimestre de 2022, o Lucro Líquido Recorrente da Caixa foi de R$ 2,5 bilhões, com decréscimo de 19,6% 

em relação ao 1º trimestre de 2021, e queda de 14,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Importante 

destacar que o resultado recorrente dos três primeiros meses de 2022 contém as provisões de risco de crédito 

referentes às contratações das operações PRONAMPE e FGI. Sendo assim, o lucro líquido gerencial ficou em R$ 3,0 

bilhões, já considerando o impacto no resultado do provisionamento de 100% das operações de crédito do PRONAMPE 

e FGI. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido do banco (ROE) ficou em 14,17% com redução de 2,16 p.p. 

A Carteira de Crédito Ampliada teve alta de 11,2% em doze meses, totalizando R$ 889 bilhões. A carteira de 

crédito com pessoas físicas cresceu 19,8% no período, totalizando R$ 111,3 bilhões. No segmento de pessoas 

jurídicas, o aumento foi de 8,7% em relação a março de 2021, somando R$ 78,8 bilhões. 

Com saldo de R$ 570,5 bilhões e participação de 64,1% na composição total da carteira, o crédito imobiliário 

cresceu 10,1%, em doze meses. As operações de saneamento e infraestrutura elevaram-se 0,2%, no período, 

totalizando R$ 92 bilhões. O crédito rural aumentou 142,9%, somando R$ 21,2 bilhões em março de 2022. 

A taxa de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 2,33%, com aumento de 0,29 p.p. na 

comparação com o ano anterior. Consequentemente, as provisões para perdas associadas ao risco de crédito tiveram 

acréscimo de 25,34% no período, totalizando R$ 3,2 bilhões. 

As receitas de prestação de serviços e com tarifas bancárias aumentaram 5,8% em doze meses, compondo 

um montante de R$ 6 bilhões. Já as despesas de pessoal, acrescidas à PLR, cresceram 13,12% em doze meses, 

totalizando R$ 6,5 bilhões. Assim, a cobertura dessas despesas pelas receitas secundárias do banco foi de 93,06% no 

trimestre. 

A Caixa encerrou o 1º trimestre de 2022 com 86.850 empregados, com abertura de 4.974 postos de trabalho 

em doze meses. Esse crescimento, contudo, atende à ordem judicial de convocação de aprovados em concurso 

realizado em 2014, após importante atuação da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) e 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT). Além disso, repõe, apenas em parte, 

o maior quantitativo de empregados que a Caixa já teve (100.677, no ano de 2014). Como esse aumento foi 

acompanhado pelo crescimento de aproximadamente 2,7 milhões de novos clientes, manteve elevada a relação entre 

clientes por empregado (1.708,7 clientes por empregado), o que sobrecarrega os trabalhadores do banco. 

(em milhões) 

Itens 1Tri2022 1Tri2021 Variação (%) 

Ativos Totais 1.487.832 1.437.102 3,53% 

Carteira de Crédito Ampla 888.995 799.626 11,18% 

Patrimônio Líquido 118.157 96.733 22,15% 

Rentabilidade Contábil (LL/PL) 14,17 16,33 -2,16 pp 

Rentabilidade Recorrente (LL Recorrente/PL) 11,00% 10,30% 0,7 pp 

Lucro Líquido Contábil 2.542 4.584 -44,55% 

Lucro Líquido Recorrente 2.542 3.160 -19,6% 

Lucro Líquido Gerencial 3.040 3.160 -3,80% 

Receita com as Operações de Crédito 20.677 17.211 20,14% 

Despesas da Intermediação Financeira -20.670 -9.386 120,22% 

Despesas de PDD -3.190 -2.545 25,34% 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 6.011 5.683 5,80% 

Despesa de Pessoal + PLR  -6.459 -5.710 13,12% 

Cobertura (RPS/(DP+PLR)) 93,06% 99,53% -6,47 p.p. 

Resultado antes da Tributação e Contribuições 2.491 4.904 -49,20% 

Imposto de Renda e Contribuição Social 500 -22 - 

Taxa de Inadimplência (90 dias) 2,33% 2,04% 0,29 p.p. 

Índice de Basileia 19,50% 17,60% 1,9 p.p. 

Agências 3372 3372 - 

Número de PAs 906 788 118 

Correspondentes Caixa Aqui 9.141 8.848 293 

Lotéricos 13.408 13.142 266 

Clientes (em mil) 148.400 145.747 2.653 

Número de Empregados 86.850 81.876 4.974 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Caixa Econômica Federal (1º trimestre de 2022). 
Elaborado pela Rede Bancários – Dieese. 


