
       

 

 

 

 

BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. 
 

A Bancorbrás Administradora de Consórcios S.A atingiu um volume de vendas de R$ 429,9 
milhões em créditos, representando uma retração de 16,69% em relação ao 2º semestre de 2019. 
As receitas oriundas da prestação de serviços se apresentaram 5,24% acima do registrado no 
semestre anterior, passando de R$ 27,28 milhões para R$ 28,71 milhões. 

A carteira de clientes finalizou o 1º semestre de 2020 com 13.443 cotas ativas, 
representando uma queda de 0,73%, em relação ao semestre anterior. 

 Importa destacar que nesse período houve a realização do treinamento online da Política 
de Crédito para as áreas de Gestão de Crédito e Operações, Gestão de Grupos, Gestão de Vendas, 
Administração de Crédito e Central de Relacionamento com Clientes. A implantação do aplicativo 
de autovistoria de veículos usados e a alienação de 6 imóveis retomados em períodos anteriores, 
na ordem de R$1,3 milhão, também fizeram parte dos acontecimentos relevantes da 
administradora de consórcios. 

Adicionalmente, no decorrer do semestre a organização buscou a conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD e circulares do Banco Central sobre Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. 

Em análise de alguns indicadores econômico-financeiros, o EBITDA atingiu R$ 2,33 
milhões, com margem de 8,12%. O Resultado Financeiro apurado foi negativo de R$ 208,90 mil, 
representando uma retração de 562,0% em relação ao 2º semestre de 2019, motivada 
principalmente pela diminuição das receitas financeiras, em contexto econômico impactado 
negativamente pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

 As Receitas Operacionais apresentaram um aumento de 3,22% em relação ao semestre 
anterior, atingindo o montante de R$ 30,0 milhões, enquanto que as Despesas Operacionais 
permaneceram no mesmo patamar, produzindo Resultado Operacional de R$ 2,31 milhões, 
superando em 68,67% o observado no semestre anterior. 

Assim, o Resultado Líquido do semestre atingiu o montante de R$ 1,71 milhão frente aos 
R$ 669,41 mil obtidos no semestre imediatamente anterior, um crescimento de 155,68%. 

 

Brasília (DF), 21 de setembro de 2020. 
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