
 

 
 
 
 

Destaques das Demonstrações Financeiras da Caixa em 2016 

 

Em 2016, a Caixa obteve um Lucro Líquido Recorrente de R$ 5,0 bilhões (-2,98% em doze meses). 

Tal resultado desconsidera os efeitos extraordinários no balanço ocasionados, principalmente, pela maior 

ou menor utilização de créditos tributários. Em 2015, os créditos tributários acrescentaram ao resultado 

do banco o montante de R$ 2,38 bilhões, mas, em 2016, o reduziram em R$ 298 milhões. Quando se 

considera esse fator chega-se a um resultado de R$ 4,1 bilhões em 2016, que representou uma queda 

41,8% sobre 2015. 

Cabe destacar o excelente resultado operacional do banco, que cresceu 271,7%. Esse 

desempenho decorreu da elevação da margem financeira proporcionada pelos bons resultados das 

receitas com operações de crédito, Títulos e Valores Mobiliários (TVM) e prestação de serviços. O 

desempenho operacional do banco mostra que a queda observada no lucro (líquido e recorrente) foi um 

resultado contábil decorrente da baixa utilização de créditos tributários, fato observado em todos os 

maiores bancos brasileiros. 

Os ativos administrados pela Caixa em 2016 somaram R$ 2,1 trilhões (+6,4%) com destaque para 

o FGTS, cujo saldo foi de R$ 502,0 bilhões em 31/12 (+9,0% em doze meses). Nesse mesmo período, os 

ativos próprios da CAIXA totalizaram R$ 1,3 trilhão, com elevação de 4,4%. Os recursos do FGTS 

representaram, em 2016, 38,5% do ativo total da Caixa, o que mostra a sua importância para os negócios 

do banco. 

Ao final de 2016, a carteira de crédito ampliada da CAIXA cresceu 4,4%, com saldo de R$ 709,3 

bilhões. A carteira de crédito imobiliário cresceu 5,6% e totalizou R$ 406,1 bilhões, dos quais R$ 203,4 

bilhões com recursos FGTS, R$ 201,9 bilhões com recursos CAIXA/SBPE e o restante com outros recursos. 

Nesse item, a Caixa mantém a liderança no Sistema Financeiro Nacional com 67% de participação no 

mercado. O saldo das operações de infraestrutura aumentou 10,8% e alcançou R$ 78,6 bilhões.  

A carteira de crédito Pessoa Física totalizou R$ 497,5 bilhões (+ 4,2% sobre 2015). A carteira 

Pessoa Jurídica permaneceu estável no período e totalizou R$ 185,4 bilhões. 

O índice de inadimplência da carteira de crédito encerrou 2016 em 2,88%, com redução de 0,67 

p.p. em doze meses. Mesmo assim o banco elevou suas despesas com provisões para créditos de 

liquidação duvidosa (PDD) em 2,3%, totalizando R$ 20,1 bilhões. 

As receitas com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceram 8,4%, totalizando R$ 22,5 

bilhões em doze meses, percentual superior ao observado para as despesas de pessoal, que subiram 5,7% 

(R$ 22,2 bilhões). Com isso, em 2016, a cobertura dessas despesas pelas receitas secundárias do banco 

cresceu 2,6 p.p. O banco finalizou 2016 com 94.978 empregados, com fechamento de 2.480 postos de 

trabalho em doze meses. Entretanto, o número de clientes em aumentou em 4,1 milhões (+5%), 

totalizando 87,1 milhões em 2016. Foram fechadas oito agências no período.   

Em 2016, a Caixa efetuou o pagamento de R$ 28,3 bilhões em benefícios sociais, totalizando 

163,8 milhões de benefícios sociais e R$ 242,1 bilhões em benefícios aos trabalhadores, totalizando 164,6 

milhões de benefícios. O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, repassou R$ 

27,4 bilhões em benefícios no período, alcançando 158,6 milhões de benefícios. O Programa Minha Casa 

Minha Vida, em 2016, desembolsou R$ 41,4 bilhões. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

  (Em milhões de Reais) 

Itens  2016 2015 Variação 

Ativos Totais 1.255.452 1.203.386 4,3% 

Ativos Totais Administrados 2.136.425 2.008.591 6,4% 

Carteira de Crédito Ampliada 709.289 679.487 4,4% 

Patrimônio Líquido 63.634 62.311 2,1% 

Retorno sobre PL médio (LL/PL) 6,6% 11,4% - 4,9 p.p. 

Lucro Líquido Contábil 4.137 7.112 -41,8% 

Lucro Líquido Recorrente* 4.967 5.119 -3,0% 

Resultado com Títulos e Valores Mobiliários (TVM) 50.681 34.793 45,7% 

Resultado com Derivativos -8.893 8.874 - 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas  22.463 20.714 8,4% 

Despesa de Pessoal (inclui PLR) 22.223 21.029 5,7% 

Cobertura Desp. Pessoal / Rec. Prest. Serviços 101,1% 98,5% 2,6 p.p. 

Resultado Operacional 4.035 1.086 271,7% 

Taxa de Inadimplência 2,88% 3,55% -0,67 p.p. 

Despesas de PDD 20.109 19.657 2,3% 

Índice de Basileia 13,5% 14,0% - 0,5 p.p. 

Agências (unidades) 3.412 3.404 -8 un. 

Número de Empregados  94.978 97.458 -2.480 

Clientes (em mil) 87.074 82.923 4.152 

Fonte: Demonstrações Financeiras da CAIXA de 2016. 
* Não considera os efeitos de eventos extraordinários não operacionais, como os créditos tributários. 
   

Elaborado pela Rede Bancários – DIEESE. 


