
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras da Caixa – 3º trimestre de 2022  

Nos nove primeiros meses de 2022, o lucro líquido da Caixa foi de R$ 7,6 bilhões, com diminuição de 45,9% em 

relação ao mesmo período de 2021. No 3º trimestre, no entanto, o lucro foi de R$ 3,2 bilhões, o que significou aumento 

de 75,9% em relação ao trimestre anterior. Deste total, R$ 443,0 milhões foram resultado de receitas provenientes do 

desreconhecimento de obrigações com Instrumentos Híbridos de Capital e Débito (IHCD). Segundo a Caixa, o resultado 

do trimestre atual em comparação ao 3º trimestre do ano anterior foi impactado pelo incremento nas receitas de 

prestação de serviços e na melhora da qualidade da carteira de crédito. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido do 

banco (ROE) ficou em 9,23% com decréscimo de 10,6 p.p.  

A Carteira de Crédito Ampliada da Caixa teve alta de 16,0% em doze meses, totalizando R$ 977,0 bilhões. As 

operações comerciais com pessoas físicas cresceram 22,6%, totalizando R$ 133,6 bilhões no período. No segmento de 

pessoas jurídicas, o crescimento do crédito comercial foi de 10,9% em relação ao mesmo período de 2021, totalizando 

R$ 89,7 bilhões, com relevo para as linhas voltadas às micro e pequenas empresas (R$ 57,5 bilhões). Destaque também 

para o segmento de agronegócio, com variação de 227,4%, totalizando R$ 40,3 bilhões.  

Com saldo de R$ 618,6 bilhões e participação de 65,7% no mercado de crédito imobiliário do país, a carteira 

imobiliária cresceu 12,8%, em doze meses. No 3º trimestre, foram contratados R$ 48,2 bilhões em crédito habitacional, 

valor 25,6% maior em comparação ao terceiro trimestre de 2021. As operações de saneamento e infraestrutura 

cresceram 3,2%, no período, totalizando R$ 94,9 bilhões.  

A taxa de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias foi de 1,94%, com redução de 0,2 p.p. na comparação 

com o ano anterior. As provisões para perdas associadas ao risco de crédito tiveram aumento de 32,0% no período, 

totalizando R$ 10,7 bilhões.  

As receitas de prestação de serviços e com tarifas bancárias cresceram 6,0% em doze meses, totalizando R$ 

18,6 bilhões nos nove meses de 2022. Já as despesas de pessoal, considerando-se a PLR, cresceram 7,8% em doze 

meses, totalizando R$ 20,0 bilhões. Assim, a cobertura dessas despesas pelas receitas secundárias do banco foi de 

93,39% no período.  

A Caixa encerrou o 3º trimestre de 2022 com 87.221 empregados, com crescimento de 2.470 postos de trabalho 
em doze meses. O banco também registrou incremento de 4,6 milhões de novos clientes em um ano. Não houve 
alteração no número de agências, mas, foram abertos 22 postos de atendimentos, 204 unidades Caixa Aqui e  ocorreu 
redução de 15 lotéricos em relação ao mesmo período de 2021. 

(em milhões) 

Itens 9M2022 9M2021 Variação (%) 

Ativos Totais 1.565.309 1.488.998 5,1% 

Carteira de Crédito Ampla 977.017 842.333 16,0% 

Patrimônio Líquido 122.813 111.570 10,1% 

Rentabilidade (LL/PL) 9,23% 19,82% -10,6 p.p. 

Lucro Líquido 7.599 14.050 -45,9% 

Receita com as Operações de Crédito 71.261 52.106 36,8% 

Despesas da Intermediação Financeira 75.334 33.203 126,9% 

Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito 10.704 8.108 32,0% 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 18.649 17.587 6,0% 

Despesa de Pessoal + PLR  19.969 18.519 7,8% 

Cobertura (RPS/(DP+PLR)) 93,39% 94,97% -1,6 p.p. 

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro 7.888 16.895 -53,3% 

Imposto de Renda e Contribuição Social 1.207 -996 - 

Taxa de Inadimplência (90 dias) 1,94% 2,16% -0,2 p.p. 

Índice de Basileia 18,41% 20,77% -2,4 p.p. 

Agências 3.372 3.372 - 

Número de Postos de Atendimento 916 894 22 

Correspondentes Caixa Aqui 9.188 8.984 204 

Lotéricos 13.378 13.393 -15 

Clientes (em mil) 150.475 145.892 4.583 

 Número de Empregados  87.221 84.751 2.470 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Caixa Econômica Federal (3º trimestre de 2022).  

Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


