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Comunicado à Imprensa 
 

 
 Santander Brasil apresenta projeções até 2018  

no Santander Investor Day, em Londres 
 

 Banco divulga meta de elevar o retorno sobre o patrimônio para 15,6% (*) em três 

anos; 

 Receitas de prestação de serviços deverão crescer em um ritmo superior a 10% (*) ao 

ano até 2018;  

 Índice de eficiência deverá evoluir de 50% para 44,5% (*) no mesmo período;  

 Expectativa é que o crescimento do número de clientes vinculados (que utilizam com 

frequência os serviços do Banco) alcance 53%.  

 
São Paulo, 23 de setembro de 2015 – O Santander Brasil apresenta hoje, durante o Santander 
Investor Day, em Londres, suas projeções de resultados para 2018. Entre elas, está a expectativa 
de ampliar o retorno sobre o patrimônio (ROE). No padrão contábil brasileiro, o BR GAAP, a 
perspectiva é sair dos atuais 12,8% para 15,6% em três anos.  
 
O evento tem o propósito de promover o encontro da direção do Grupo Santander e de suas 
principais unidades no mundo com grandes investidores internacionais. Esta edição acontece na 
histórica Banqueting House, um dos palácios reais da capital inglesa.   
 
“Ao longo dos últimos três anos, conseguimos pavimentar o caminho que nos permitirá avançar no 
mercado brasileiro”, afirma o presidente do Santander Brasil, Jesús Zabalza. “E o reconhecimento 
do mercado e dos nossos clientes se traduz na valorização de nossas ações, que supera 13% em 
2015, e na redução em mais de 20% em nosso índice de reclamações.”  
 
De acordo com o presidente do Conselho de administração do Santander Brasil, Sérgio Rial, o 
aumento da rentabilidade será consequência de uma melhora global nos indicadores de 
performance do Banco. A começar pelo Índice de Eficiência – relação entre custos e receitas –, 
que deverá evoluir de 50% para 44,5% no mesmo período. O crescimento das receitas de 
prestação de serviços deverá ser elevado do patamar atual de 8%, nos últimos 12 meses, para um 
ritmo anual superior a 10% até 2018.  
 
O número de clientes vinculados – ou seja, que utilizam com frequência os serviços do Banco – 
deverá subir 53%, dos atuais 3 milhões (primeiro semestre de 2015) para 4,6 milhões, daqui a três 
anos.  
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“Esses números mostram que enxergamos muitas oportunidades de crescimento para nossa 
operação e que estamos preparados para aproveitar cada uma delas para ampliar nossa presença 
no Brasil”, conclui Rial. 
 

As projeções são fundamentadas pela visão de longo prazo do Santander no mercado brasileiro. 
Do ponto de vista operacional, 2015 marca a conclusão de uma etapa importante da estratégia de 
longo prazo, abrindo espaço para um ciclo de expansão orgânica de suas operações. As previsões 
levam em conta o potencial da economia brasileira, cujas bases sólidas devem permitir o retorno 
do crescimento no médio prazo.  
 
Em sua apresentação no Investor Day, Rial cita mudanças em curso na política econômica, como o 
ajuste fiscal. Estes fatores devem abrir espaço para um novo período de crescimento a médio 
prazo, baseado nos investimentos em infraestrutura, ganhos de produtividade e no 
desenvolvimento do mercado de capitais.  
 
 
(*) As projeções foram apresentadas aos investidores internacionais, no Investor Day, no padrão contábil 
Spanish GAAP, o mesmo usado pelo Grupo Santander. No Brasil, para permitir que os dados sejam 
comparáveis com os resultados publicados trimestralmente, todos os números da Nota de Imprensa e do 
Fato Relevante foram convertidos para o critério local, o BR GAAP.   

 
 
Mais informações:  
Relações com a Imprensa: (11) 3553-5244 / 7366 / 7061 / 2623  
imprensa@santander.com.br 

 


