
 

 

CAIXA – Destaques das Demonstrações Financeiras – 1º semestre/2016 

 

 No primeiro semestre de 2016, a Caixa Econômica Federal obteve um lucro líquido de R$ 2,4 
bilhões, o que representa uma retração de 29,73% na comparação com o mesmo período de 2015. 
O Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio acumulado nos últimos 12 meses, medida de 
rentabilidade dos bancos, foi de 9,76% (redução de 2,73 p.p.). 

Quedas semelhantes foram observadas, em maior o menor grau, nos maiores bancos 
públicos e privados do país. Na CAIXA, os principais componentes redutores do lucro foram as 
despesas com captação que chegaram a R$ 41,8 bilhões e o resultado com instrumentos 
financeiros derivativos que resultou em saldo negativo de R$ 7,8 bilhões. Além disso, as despesas 
com provisões para devedores duvidosos de R$ 10,1 bilhões também tiveram forte impacto negativo 
sobre o lucro e já superam inclusive as despesas com pessoal e administrativas. 

 Em 30/06/2016 a carteira de crédito ampliada alcançou o saldo de R$ 691,6 bilhões, 
elevação de 6,71% na comparação com 30/06/2015 e inadimplência de 3,20%. A carteira de crédito 
imobiliário que representa cerca 57% dessa carteira apresentou saldo de R$ 393,7 bilhões em junho 
de 2016, evolução de 7,2% em 12 meses e baixa inadimplência em torno de 1,84%. Os segmentos 
pessoa física e pessoa jurídica atingiram respectivamente em 12 meses o saldo de R$ 103,4 bilhões 
(evolução de 3,8%) e R$ 92,1 bilhões (redução de 3,9%). 

 No âmbito das políticas públicas e programas sociais no primeiro semestre de 2016, 
destacam-se a contratação de 180,9 mil novas unidades habitacionais no Programa Minha Casa 
Minha Vida, o pagamento de R$ 13,6 bilhões em benefícios sociais e R$ 118,8 bilhões em direitos 
dos trabalhadores. O principal programa de transferência de renda, o Bolsa Família, pagou R$ 12,9 
bilhões em benefícios. 

 A rede física da CAIXA em junho de 2016 foi de 3.407 agências. O número de clientes 
aumentou consistentemente e supera o patamar de 85 milhões. Com a redução de 2.235 postos de 
trabalho no mesmo período, a intensidade do trabalho na CAIXA caminha para níveis alarmantes. 
Apenas nos últimos 3 meses a Caixa cortou 1.304 postos de trabalho através do Programa de Apoio 
à Aposentadoria (PAA). 

 (R$ milhões) 

Itens 1sem2016 1sem2015 Variação 

Ativos Totais 1.213.462 1.119.162 8,43% 

Carteira de Crédito Ampliada 691.578 648.093 6,71% 

Patrimônio Líquido 62.349 62.523 -0,28% 

Retorno sobre PL Médio (12 meses) 9,76 12,49 -2,73 p.p 

Resultado com T.V.M. e Inst. Fin. Derivativos 20.527 19.395 5,8% 

Lucro Líquido 2.448 3.483 -29,73% 

Rec. Prest. Serviços + Renda de Tarifas (RPS) 10.870 9.929 9,48% 

Despesas de Pessoal 10.061 9.625 4,53% 

Cobertura RPS/DP - % 107,25 103,15 4,10 p.p. 

Taxa de Inadimplência - % 3,20 2,85 0,35 p.p 

Despesas de Provisão Deved. Duvidosos (PDD) 10.067 9.583 5,06% 

Agências 3.407 3.403 4 

Clientes (em mil) 85.080 80.849 4.231 

Número de Empregados 95.687 97.922 -2.235 

Fonte: CAIXA - Demonstrações Financeiras Consolidadas - 1º semestre de 2016 
 

             Elaboração: DIEESE – Rede Bancários 


