
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco de Brasília – Exercício de 2020 

O lucro líquido recorrente do Banco de Brasília (BRB), em 2020, foi de R$ 455,8 milhões, 
crescimento de 10,5% em relação ao mesmo período de 2019, mesmo em meio à crise ocasionada pela 
pandemia do Covid-19. De acordo com o BRB, esse resultado é reflexo do aumento do resultado 

operacional, que foi impactado pelo aumento de 27,3% das receitas de prestação de serviços e tarifas 
bancárias e de apenas 3,3% das despesas com pessoal. O lucro líquido do 4º trimestre foi de R$ 137 
milhões, crescimento de 20,2% em relação ao trimestre anterior. A rentabilidade anual ajustada (LL/PL) 
chegou a 24,5% em 2020, recuo de 2,1 pontos percentuais (p.p.) em doze meses. 

A carteira de crédito ampliada cresceu expressivos 47,4% em relação a 2019, totalizando R$ 16,2 
bilhões em 2020. A expansão da carteira é resultado da estratégia de reposicionamento do Banco com a 
retomada das concessões, a exemplo da criação do programa SUPERA DF, em função da pandemia da 
Covid-19. A carteira de crédito imobiliário encerrou o ano com saldo de R$ 2,5 bilhões, um crescimento de 
151,4% em 12 meses. Já o crédito à Pessoa Jurídica atingiu R$ 1,42 bilhão de saldo, o que representa um 
crescimento de 119,8% frente a 2019. No crédito rural, o crescimento registrado em 12 meses foi de 45,4%, 
atingindo R$ 439,6 milhões. A carteira de crédito para Pessoa Física totalizou R$ 11,0 bilhões, crescimento 
de 31,2% em relação a 2019. 

As despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD) aumentaram 63,3% em 
2020, refletindo a relevante expansão da carteira no ano, totalizando R$ 232,5 milhões. O Índice de Basileia 
ficou em 14,62% em 2020, 1,68 p.p a menos que em 2019, em função, também, da elevação da concessão 
de crédito pelo banco. Já o índice de inadimplência para atrasos superiores a 90 dias se manteve estável 
em 1,7%, na comparação com 2019. 

As receitas com prestação de serviços e tarifas bancárias somaram R$ 537 milhões em 2020, 
enquanto as despesas com pessoal ultrapassaram R$ 1,0 bilhão. Assim, a cobertura dessas despesas 
pelas receitas secundárias do Banco foi de 52,60% em dezembro de 2020, superando em 9,94 p.p. a 
verificada em 2019. 

Apesar de o banco seguir com a redução no quadro de pessoal, inclusive com implantação de 
programas de PDVI em 2020, os aprovados no concurso de 2019 começaram a ser convocados. Até o final 
de 2020, foram admitidos 186 candidatos aprovados. Assim, o número de empregados efetivos aumentou 
em 37 postos no ano, alcançando 2.963. O número de terceirizados aumentou em 60 postos, totalizando 
963. Já o número de estagiários e menores aprendizes foi reduzido em 116 vagas, totalizando 572 ao final 
de 2020. Em dezembro de 2020, o BRB contava com um total de 4.498 funcionários, 19 a menos que em 
dezembro de 2019. Por fim, em dezembro de 2020 o banco contava com 138 agências (7 a mais que em 
dezembro de 2019), das quais, 127 estavam no DF e entorno e 11 em outros estados. 

 

Itens 2020 2019 Variação (%) 

Ativos Totais 25.374,4 17.021,2 49,1% 

Carteira de Crédito Ampliada 16.212,0 11.001,0 47,4% 

Patrimônio Líquido 1.977,9 1.737,3 13,8% 

Rentabilidade anual ajustada (LL/PL) (%) 24,5% 26,6% -2,1 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente 455,8 412,0 10,6% 

Receita com as Operações de Crédito 2.649,6 2.385,1 11,1% 

Despesas da Intermediação Financeira -648,9 -730,4 -11,2% 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 537,0 421,8 27,3% 

Despesa de Pessoal + PLR  -1.021,0 -988,8 3,3% 

Cobertura (RPS/DP) (%) 52,60% 42,66% 9,94 p.p. 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) -232,5 -142,3 63,3% 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2.174,1 1.947,5 11,6% 

Resultado antes dos Tributos e Participações 808,8 709,0 14,1% 

Imposto de Renda e Contribuições -247,1 -184,8 33,7% 

Taxa de Inadimplência - acima 90 dias (%) 1,7% 1,7% -0,0 p.p. 

Índice de Basileia (%) 14,62% 16,30% -1,68 p.p. 

Agências (nº) 138 131 7 

Empregados Efetivos (nº) 2.963 2.926 37 

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco de Brasília - 4º trimestre de 2020 
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