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RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2015 
 

Santander alcança maior resultado da sua 

história no Brasil no 2o trimestre de 2015 
 

“Estamos realizando um profundo processo de transformação, tornando o banco 

mais simples, pessoal e justo. Isso melhora a satisfação dos clientes e, por 

consequência, a sustentabilidade dos resultados.” 

Jesús Zabalza, presidente do Santander Brasil 

 

 LUCRO LÍQUIDO TOTAL alcança R$ 4,832 bilhões, impulsionado pelo melhor 

resultado recorrente dos últimos três anos e por ganhos extraordinários de R$ 3,157 

bilhões; 

 

 LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE totaliza R$ 1,675 bilhão e cresce 16,6% em 12 meses; 

 

 CARTEIRA DE CRÉDITO evolui 15,0% em um ano e captações de clientes no balanço 

sobem 19,4% no mesmo período; 

  

 RECEITAS seguem em expansão na comparação de 12 meses, com alta de 11,9% da 

Margem Financeira e 8,5% das Comissões;  

 

 PROVISÕES recuam 4,6% em um ano e despesas evoluem em ritmo bem inferior ao 

da inflação;  

 

 RELAÇÃO ENTRE CRÉDITO E CAPTAÇÕES melhora e se situa em 92,3%;  

São Paulo, 30 de julho de 2015 - O Santander Brasil alcançou lucro líquido total de R$ 

4,832 bilhões1 no segundo trimestre de 2015, o que representa um crescimento de 

236% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse desempenho se deve 

a dois fatores: o melhor resultado recorrente dos últimos três anos e ganhos 

extraordinários de R$ 3,157 bilhões2.  

                                                             

1 Todos os resultados apresentados nesta nota de imprensa foram apurados no padrão contábil brasileiro, o BR GAAP.  

2 Em junho, o Banco recebeu decisão favorável no STF em uma causa sobre pagamento de Cofins, o que permitiu reverter as 

provisões fiscais referentes ao assunto.  
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“Estamos realizando um profundo processo de transformação, tornando o banco 

mais simples, pessoal e justo. Isso melhora a satisfação dos clientes e, por consequência, 

a sustentabilidade dos resultados”, diz Jesús Zabalza, presidente do Banco.  

“Os resultados recorrentes melhoram a cada trimestre, mesmo em um cenário 

desafiador. Isso se deve ao ganho de produtividade e eficiência, sempre obedecendo ao 

critério de risco e retorno, além do bom posicionamento em todos os negócios 

prioritários: Varejo, Financeira, Corporate e Global Banking & Markets”, completa. 

Resultados recorrentes – O lucro líquido recorrente, que exclui os eventos 

extraordinários ocorridos no período, totalizou R$ 1,675 bilhão no trimestre, uma 

evolução de 16,6% em 12 meses e de 2,6% no trimestre.  A melhora está associada ao 

crescimento dos negócios e das receitas, ao controle das provisões e à manutenção da 

disciplina de custos, que garante a evolução das despesas em ritmo bem inferior ao da 

inflação.    

Negócios: captações crescem acima do crédito 

No final de junho, a Carteira de Crédito 

Ampliada atingiu R$ 321,6 bilhões, o que 

significa uma alta de 15% em um ano e leve 

retração no trimestre, de 1,0%. A variação em 

três meses foi impactada pela taxa de câmbio e 

é compatível com a conjuntura econômica. 

O segmento de Pessoa Física cresceu 7,7% 

em um ano e 2,1% no trimestre. Os produtos 

com melhor performance foram Crédito 

Imobiliário e Crédito Consignado, já 

impulsionado pelos negócios em conjunto com 

o Bonsucesso. Já a carteira de Financiamento ao 

Consumo, setor mais impactado pela 

conjuntura, recuou 4,1% em 12 meses e 2,3% no trimestre. Mesmo assim, mostrou 

comportamento competitivo em relação ao mercado, especialmente em financiamento 

de veículos. 

Em Pessoa Jurídica, as Pequenas e Médias Empresas apresentaram evolução de 7,9% 

em 12 meses e 0,4% no trimestre. O crédito para Grandes Empresas, por sua vez, 

cresceu 28,7% em um ano e recuou 3,9% no trimestre. Essa carteira foi impactada pela 

variação cambial. Excluindo-se esse efeito, o segmento de Grandes Empresas cresceria 

15,8% em 12 meses e recuaria 2,8% no trimestre.  
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As captações de clientes no balanço também evoluíram e, ao final de junho, 

alcançaram R$ 275,5 bilhões. Isso representou um aumento de 19,4% em um ano e 

5,7% em três meses. O crescimento em ritmo superior ao aumento do crédito melhorou 

a situação de liquidez do Banco e levou a relação entre empréstimos e captações a 

92,3%.  

Receitas: Margem Financeira e Comissões aceleram 

Principal fonte de receitas do Banco, a Margem Financeira Bruta totalizou R$ 7,480 

bilhões no trimestre, um crescimento de 11,9% em um ano e de 4,8% em três meses. 

Todas as linhas mostraram dinâmica positiva, com destaque para a Margem de Crédito, 

que alcançou R$ 5,399 bilhões e superou em mais de R$ 260 milhões o resultado do 

trimestre anterior.  

As Comissões também tiveram bom desempenho, fruto da maior vinculação dos 

clientes com o Banco, e alcançaram R$ 2,910 bilhões no trimestre. Esse total significa 

uma evolução de 8,5% em um ano e 2,9% em três meses. O crescimento interanual foi 

puxado por comissões com Operações de Crédito e Seguros.  

Crédito, custos e capital: gestão para crescer com qualidade  

Ao final de junho, o Índice de 

Inadimplência acima de 90 dias se 

situou em 3,2%. Apesar de mostrar leve 

alta no trimestre, de 0,2 ponto 

percentual, os atrasos ficaram 0,9 p.p. 

abaixo do mesmo período no ano 

anterior.   

Com isso, o Resultado de Provisões 

de Crédito totalizou R$ 2,338 bilhões. 

Esse valor representa uma melhora de 

4,6% na comparação com o mesmo 

período do ano passado.  

Outro fator essencial para crescer 

de forma sustentável é a disciplina de 

custos. No trimestre, o Banco continuou dentro do seu objetivo, que é controlar a 

evolução das despesas em um ritmo bem inferior à inflação. Os gastos totalizaram R$ 4,3 

bilhões, um aumento de 6,6% em um ano e 4,8% em três meses. A evolução foi 

impactada pela sazonalidade e pela inclusão da Getnet e do Banco Bonsucesso 

Consignado.  
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Balanço - O Índice de Basileia ficou em 18,1%, o maior entre os grandes bancos de 

varejo no País, o que sinaliza solidez e capacidade de crescimento futuro.  O nível de 

capital Tier I foi de 16,6%. 

 

Santander no Mundo – O Grupo Santander obteve lucro líquido de 3,426 bilhões de 

euros no primeiro semestre de 2015, alta de 24,3% em 12 meses.  A operação brasileira 

respondeu por 20% do resultado global.  
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