
 

Destaques das Demonstrações Financeiras do Banco de Brasília – 3º trimestre de 2021 

O lucro líquido recorrente do Banco de Brasília (BRB), de janeiro a setembro de 2021, foi de R$ 312,0 
milhões, recuo de 2,3% em relação ao mesmo período de 2020. Já o lucro contábil somou R$ 433,3 milhões, 
crescimento de 38,1% em 12 meses. Esse resultado foi influenciado por alguns eventos não recorrentes, como as 
receitas referentes à venda das ações da Visa e Master, inclusive relacionada à variação cambial, e à parceria 
com a Genial Investimentos, o efeito tributário sobre os eventos não recorrentes e majoração da alíquota de CSLL 
e as despesas com o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI). A rentabilidade anual ajustada 
(LL/PL) ficou em 26,2% em setembro, recuo de 0,5 ponto percentual (p.p.) em doze meses. 

A carteira de crédito ampliada variou expressivos 42,1% em relação aos nove meses de 2020, totalizando 
R$ 20,72 bilhões em setembro de 2021. O crescimento foi impulsionado pelo crédito consignado, crédito pessoal 
voltado a servidores públicos e o crédito imobiliário, linhas que correspondem a 72,8% da carteira do BRB. A 
carteira de crédito imobiliário registrou crescimento de 128,6% em 12 meses, somando R$ 4,10 bilhões, e o crédito 
consignado somou R$ 9,75 bilhões (+24,2%). O crédito à Pessoa Jurídica cresceu 85,4% na mesma comparação 
(R$ 2,07 bilhões). No crédito rural, o aumento registrado no período foi de 58,7% (R$ 515 milhões) e, na carteira 
de crédito para Pessoa Física, houve aumento de 21,3% (R$ 12,85 bilhões). As operações de crédito para o 
governo aumentaram 315,4% (R$133 milhões) nos nove meses de 2021. 

As despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD) aumentaram 12,2% em relação ao 
mesmo período de 2020, totalizando R$ 180 milhões até setembro de 2021. O índice de inadimplência para atrasos 
superiores a 90 dias aumentou 0,08 p.p., ficando em 1,64%. Já o Índice de Basileia ficou em 14,5% em setembro, 
0,4 p.p a mais que em setembro de 2020, quando estava em 14,1%. 

As receitas com prestação de serviços e tarifas bancárias somaram R$ 446,1 milhões até setembro de 
2021, crescimento de 12,4%, em 12 meses, e as despesas com pessoal + PLR aumentaram 8,6%, chegando a 
R$ 830,2 milhões. Assim, a cobertura dessas despesas pelas receitas secundárias do Banco foi de 53,7% no 3º 
trimestre, 1,8 p.p. a mais que a verificada no mesmo período de 2020. 

A base de clientes aumentou em mais de 2,2 milhões em 12 meses (+305,6%), motivado pela forte 
expansão do Banco Digital, pela parceria firmada com o Flamengo e pelo programa Acredita DF, alcançando quase 
3 milhões em setembro de 2021. Por fim, o BRB encerrou o trimestre com 136 unidades da rede de agências e 
postos de atendimento, sendo 119 no Distrito Federal e entorno e outras 17 unidades em outros estados. 
Novamente, o banco não informou o total de empregados no trimestre. 

(R$ milhões) 

Itens 9M2021 9M2020 
Variação 

(%) 

Ativos Totais 28.786,5 21.922,1 31,3% 

Carteira de Crédito Ampliada 20.722,0 14.579,0 42,1% 

Patrimônio Líquido 2.283,8 1.950,99 17,1% 

Rentabilidade anual ajustada (LL/PL) (%) 26,2% 26,7% -0,5 p.p. 

Lucro Líquido Recorrente 312,0 319,3 -2,3% 

Receita com as Operações de Crédito 2.223,3 1.920,0 15,8% 

Despesas da Intermediação Financeira -752,5 -470,2 60,0% 

Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 446,1 397,0 12,4% 

Despesa de Pessoal + PLR  -830,2 -764,6 8,6% 

Cobertura (RPS/DP) (%) 53,7% 51,9% +1,8 p.p. 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) -180,0 -160,4 12,2% 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.694,4 
1.580,3 

7,2% 

Resultado antes dos Tributos e Participações 804,9 563,3 42,9% 

Imposto de Renda e Contribuições -283,2 -168,4 68,1% 

Taxa de Inadimplência - acima 90 dias (%) 1,64% 1,56% +0,08 p.p. 

Índice de Basileia (%) 14,5% 14,1% +0,4 p.p. 

Agências (nº) 136 135 1 

Clientes (mil) 2.996 739 2.258 

Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco de Brasília - 3º trimestre de 2021 
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