
Envie as suas sugestões para acionistas@santander.com.br

P2 | CONFIRA INFORMAÇÕES 
SOBRE O PRÓXIMO 
PAGAMENTO DE PROVENTOS

P3 | SANTANDER INTEGRA 
CARTEIRA DO ISE 2014

P4 | CONHEÇA DICAS PARA 
DECLARAR AS SUAS  
AÇÕES NO IR

SANTANDER NO MUNDO 

LUCRO LÍQUIDO DO 
SANTANDER BRASIL ATINGE 
R$ 5,7 BILHÕES EM 2013
O Santander Brasil alcançou um lucro líquido de  
R$ 5,7 bilhões em 2013, com crescimento de 0,2% 
no trimestre e redução de 10% na comparação  
com o mesmo período de 2012. 

A carteira de crédito ampliada manteve a sua expansão, e a inadimplência 
superior a 90 dias apresentou uma redução acentuada para Pessoa Física  
e Pessoa Jurídica, o que reflete a melhora na qualidade da carteira pelo 
terceiro trimestre consecutivo.

CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA: 
cresceu 9% em 12 meses, e 3% no 
trimestre. Os segmentos de Pessoas 
Físicas – principalmente financiamento 
imobiliário e cartão de crédito –  
e Grandes Empresas foram os que  
mais contribuíram.

CAPTAÇÃO TOTAL: apresentou 
crescimento de 10% em relação  
ao mesmo período de 2012, e de 4% 
no trimestre, atingindo R$ 388 bilhões 
– o que reflete o foco na vinculação  
de clientes.

MARGEM FINANCEIRA BRUTA: 
mostrou queda de 8% em 12 meses,  
e 4% no trimestre. No ano, a diminuição 
das receitas de operações de crédito 
continua refletindo a redução do 
spread médio da carteira, que está 
associada, principalmente, à mudança 
de mix. No trimestre, as receitas  
de operações de crédito subiram 
aproximadamente R$ 40 milhões 
depois de quedas sequenciais nos  
cinco trimestres anteriores.

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS:  
tiveram um crescimento de 10% em  
12 meses (R$ 994 milhões), e 9% no 
trimestre. O resultado do trimestre foi 
impactado positivamente por maiores 
transações com cartões – reflexo  
da sazonalidade do período –,  
e por maiores receitas com serviços  
de adquirência e com seguros.

INADIMPLÊNCIA: a inadimplência 
superior a 90 dias mostrou uma redução  
de 1,8 ponto percentual em 12 meses,  
e 0,8 p.p no trimestre, ao atingir o patamar 
de 3,7% do total da carteira de crédito. 
Por segmentos, o recuo em 12 meses foi 
de 2,7 p.p. na Pessoa Física e de 0,9 p.p. 
na Pessoa Jurídica. 

CUSTOS: as despesas gerais cresceram 
3% em 12 meses, e 5% no trimestre, 
mostrando uma evolução anual em 
patamares próximos à metade da 
inflação anual. No trimestre, a evolução 
dos gastos é explicada, principalmente, 
pelo impacto do acordo coletivo anual.

SOLIDEZ: O índice de Basileia alcançou 
19,2%, em dezembro de 2013, com 
redução de 1,6 p.p em 12 meses e 1,5 p.p 
no trimestre. A redução no trimestre 
reflete, principalmente, os impactos da 
aplicação das novas regras de Basileia III,  
que se tornaram efetivas a partir de  
1º de outubro de 2013. O índice de 
cobertura (acima de 90 dias) alcançou 
179% em dezembro de 2013, e a 
relação entre crédito e captações de 
clientes atingiu 102% no mesmo mês 
do ano passado. 

A operação brasileira respondeu por 23% 
do resultado global do Grupo Santander, 
que obteve lucro líquido atribuído de 
4,370 bilhões de euros, alta de 90,5%  
em 12 meses. O período mostra o processo 
de normalização dos resultados do Grupo. 
Desde 2013, o Banco tem como foco o 
aumento dos resultados e da rentabilidade.

 
“Os resultados de 2013 refletem  
o momento de transição do setor 
financeiro – que ocorre em função 
da redução nos spreads –,  
e a adaptação do Santander  
a esse cenário, com a implantação 
de um novo foco nos negócios, 
baseado na melhora da 
qualidade da carteira de  
crédito e no aumento  
da vinculação dos clientes,  
da eficiência operacional  
e da produtividade”   
Jesús Zabalza, presidente  
do Santander Brasil

Fonte: Demonstrações Financeiras 4T13 – Santander Brasil
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NOSSAS  AÇÕES
EDIÇÃO N° 32 I 1º TRIMESTRE 2014



        NOTÍCIAS

Em 26 de setembro de 2013, foi aprovada a distribuição de Dividendos 
Intermediários, no montante de R$ 450.000.000,00 e, em 30 de dezembro  
de 2013, as de Dividendos Intermediários, no montante de R$ 285.196.062,83;  
e de Dividendos Intercalares, no montante de R$ 714.803.937,17. 

Terão direito aos proventos os acionistas que possuíam ações da companhia 
no final do dia 26 de setembro de 2013, inclusive para os Dividendos Intermediários, 
no montante de R$ 450 milhões, e/ou acionistas que possuíam ações da instituição  
no final do dia 30 de dezembro de 2013, inclusive para os Dividendos Intermediários, 
no montante de R$ 285 milhões, e Dividendos Intercalares, no montante  
de R$ 714 milhões. Após essas datas, as ações passaram a ser negociadas ex-direitos.

Os valores de Dividendos Intermediários e Intercalares serão atribuídos integralmente 
aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela companhia referentes  
ao exercício de 2013, e serão pagos a partir de 26 de fevereiro de 2014, 
sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária.

PAGAMENTO DE PROVENTOS

AGENDA

EDITORIAL
Prezado (a) acionista,

Confira aqui os destaques da divulgação 
de resultados do Banco no ano de 2013, 
incluindo os números do Grupo.

Acompanhe ainda informações sobre  
a próxima distribuição de proventos  
e a presença do Santander Brasil na 
carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), da BM&F Bovespa, 
pelo quarto ano consecutivo.

Este Boletim também traz a agenda  
de eventos e respostas para as 
principais dúvidas no preenchimento  
dos dados relativos às suas ações  
do Banco Santander (Brasil) S.A na 
declaração do Imposto de Renda.

Participe das futuras edições. Encaminhe 
as suas dúvidas e sugestões para: 
acionistas@santander.com.br, com  
o assunto “Boletim Nossas Ações”.

Boa leitura!

Equipe de Relações com Acionistas

FEVEREIRO 
  19 – Encontro com Acionistas – APIMEC Rio de Janeiro | 15 horas – Salão Nobre, Centro de Convenções Bolsa do Rio –  
R. do Mercado, 10 – Centro

MARÇO
  19 – Encontro com Acionistas – APIMEC São Paulo | 10 horas – Torre Santander – Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.235 –  
Vila Olímpia

ABRIL
  29 – Divulgação dos Resultados referentes ao 1º trimestre de 2014

CARTA AOS ACIONISTAS

Para calcular os valores a receber, acesse o Portal do Acionista: www.santander.com.br 
>> Serviços aos Acionistas >> Calculadora de Dividendos.

Conheça o PRD (Programa de Reinvestimento de Dividendos) - Com ele, os 
dividendos/JCP (Juros Sobre Capital Próprio) de suas ações do Santander Brasil são 
reinvestidos automaticamente na compra de mais ações do Banco.

Para saber mais, acesse: Portal do Acionista>Home>Serviço aos Acionistas>PRD.

Importante: os proventos de suas ações do Banco Santander (Brasil) S.A,  
seja na forma de dividendos ou de Juros sobre Capital Próprio, são creditados, 
diretamente, na conta-corrente que consta no cadastro que você possui  
na corretora ou junto ao sistema escritural do Banco. Por essa razão, é fundamental 
mantê-lo sempre atualizado.

Evento 
Data RCA

Montante  
(R$ milhões)*

Valor líquido em R$/lote de 1.000 Data de 
pagamento

ON (R$) PN (R$) UNIT (R$)

Dividendos 
Intermediários

26/9/2013 450 1,0821 1,1903 119,0364 A partir de 
26/2/2014

Dividendos 
Intermediários

30/12/2013 285 0,6861 0,7548 75,4818 A partir de 
26/2/2014

Dividendos 
Intercalares

30/12/2013 714 1,7198 1,8918 189,1846 A partir de 
26/2/2014

*Valor bruto destacado



SANTANDER INTEGRA 
CARTEIRA DO ISE 2014
Pela quarta vez consecutiva,  
o Santander Brasil está na carteira 
do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) da BM&F Bovespa, 
com vigência de 6 de janeiro de 2014  
a 2 de janeiro de 2015.

A carteira é composta por 51 ações 
de 40 empresas com as melhores práticas 
sustentáveis do meio corporativo. 

Juntas, elas representam 18 setores  
e somam R$ 1,14 trilhão em valor  
de mercado.

Considerado um dos principais 
indicadores para o investimento 
socialmente responsável, o ISE avalia 
aspectos como desenvolvimento 
sustentável, responsabilidade ética, 
equidade e transparência. 

NEGÓCIOS

CONFIRA A SEGUIR OS PRINCIPAIS 
DESTAQUES DO BANCO EM 2013

 Banco redefine o modelo de atendimento  
e as ofertas para clientes

No mês de abril, houve o lançamento do Santander 
Select, um novo conceito em serviços e assessoria 
financeira para atender aos clientes de alta renda.  
O modelo oferece serviço de assessoria personalizada  
e auxilia na gestão de patrimônio e de investimentos. 
Além disso, o Banco disponibilizou a Santander Conta 
Combinada, uma solução de conta-corrente e cartão  
de crédito com benefícios e serviços que se adequam 
aos diferentes perfis e necessidades dos clientes  
pessoa física.

 Presidência Executiva sob novo comando

Em junho, Jesús Zabalza assumiu o cargo de 
presidente-executivo do Santander Brasil, após  
Marcial Portela renunciar ao posto. Antes da nomeação, 
Zabalza era responsável pela Diretoria-geral da Divisão 
América, com operações na Argentina, Chile, México, 
Peru, Porto Rico e Uruguai. 

 O Banco mais sustentável do mundo e das Américas

O Grupo Santander foi eleito o banco mais sustentável 
do mundo, e o Santander Brasil, o mais sustentável 
das Américas, pelo conceituado jornal britânico  
Financial Times, em parceria com o IFC (International 

Finance Corporation) – um membro do Banco Mundial  
para desenvolvimento global. A iniciativa é o mais 
importante reconhecimento em sustentabilidade  
para instituições financeiras.

 R$ 2 bi em operações de microcrédito

Em setembro, o Santander Brasil atingiu a marca 
de R$ 2 bilhões de recursos disponibilizados em 
microcrédito, desde o início de sua atuação no segmento,  
no ano de 2002. Ao todo, 280 mil clientes foram 
beneficiados pelas operações, tornando o Banco  
o maior operador privado de microcrédito do país.

 Planos de Otimização de Capital, Emissão de 
Instrumentos de Capital, Bonificação e Grupamento

Para aumentar a eficiência da estrutura de capital,  
com reflexos positivos na rentabilidade do Banco 
e redução do custo de transação com a negociação 
das ações ordinárias ON (SANB3) e preferenciais 
PN (SANB4), o Santander Brasil divulgou ao mercado 
um plano construído em duas fases:

1ª – Otimização de Capital e Emissão de 
Instrumentos de Capital, já aprovada em Assembleia  
Geral de Acionistas.

2ª – Bonificação e Grupamento de Ações, a ser 
realizada após a primeira etapa. Depende da aprovação 
em Assembleia Geral de Acionistas, pelo Conselho de 
Administração e autoridades regulatórias.

LINHA  
DO TEMPO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2013

2 0 1 4



FIQUE POR DENTRO
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Saiba mais em www.santander.com.br/acionistas
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O Boletim Nossas Ações é uma publicação para os acionistas do Santander Brasil. As informações  
e projeções contidas nesta publicação oferecem uma visão geral dos produtos de investimento e/ou 
crédito baseada em dados conjunturais do mercado. O Santander não se responsabiliza pelas operações 
de investimento e/ou crédito com base nos dados divulgados.

Os acionistas devem informar a sua posição de ações, bem 
como os proventos recebidos ao longo do ano na Declaração 
Anual de Imposto de Renda, entre os dias 1º de março  
e 30 de abril. Para isso, devem utilizar os dados contidos 
no Informe de Rendimentos, as informações históricas sobre  
o preço de aquisição das ações e a quantidade de ações  
no último dia útil do ano.

Como apoio nesse processo, elaboramos esse material com  
o objetivo de esclarecer algumas dúvidas frequentes sobre  
o assunto.

Ressaltamos que esse material possui caráter meramente 
informativo e não têm qualquer intuito de induzir/assessorar 
o acionista do Banco Santander (Brasil) S.A., ou qualquer 
terceiro, quanto à forma técnica para elaboração  
da Declaração de Imposto de Renda de 2013. Caso  
o interessado entenda ser necessário obter suporte  
técnico para elaboração da sua Declaração, fica  
a seu critério contratar um profissional qualificado 
e de sua confiança.

 Informe de Rendimentos

Os Informes de Rendimentos de 2013 serão enviados  
para todos os acionistas do Banco Santander (Brasil) S.A  

por correio, no dia 28 de fevereiro, por isso, é fundamental 
manter o seu cadastro atualizado.

Se não receber, solicite uma 2º via em qualquer agência 
ou salas de ações do Santander e verifique a situação  
de seu cadastro.

 Como declarar os dividendos e Juros sobre  
     Capital Próprio recebidos ao longo do ano?

O acionista pessoa física deve incluir os dividendos  
recebidos em sua DIRPF na ficha de “Rendimentos  
Isentos e Não Tributáveis”.

Os Juros sobre Capital Próprio deliberados e ainda não  
pagos devem ser declarados na ficha “Bens e Direitos”. 
Quando forem pagos, deverão estar discriminados  
na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva”. 

Proventos Declaração de Ajuste Anual do IR

Juros sobre  
Capital Próprio

Rendimentos Tributados 
Exclusivamente na Fonte >> Outros

Dividendos Rendimentos Não Tributáveis

 Como declarar as suas ações?

As ações que o investidor pessoa física possuía no dia  
30 de dezembro de 2013, devem ser declaradas na ficha 
de “Bens e Direitos” da Declaração de Ajuste Anual da 
Pessoa Física. O valor a ser declarado deve ser sempre o do 
custo de aquisição do papel (somam-se ao custo, as taxas 
de corretagem e emolumentos pagos no ato da aquisição).

Para mais informações, acesse o Portal do  
Acionista e assista ao vídeo sobre o tema:  
Home >> Santander Responde.

IMPOSTO DE RENDA

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ACIONISTA:
0800 286 8484 (todas as localidades)
Segunda a sexta, das 9h às 19h.
E-mail: acionistas@santander.com.br
Site: www.santander.com.br/acionistas *Atende também Deficientes 

Auditivos e de Fala

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR – SAC:
0800 762 7777*
24 horas por dia,  
7 dias por semana.

OUVIDORIA:  
0800 726 0322*
De segunda a sexta-feira,  
das 9h às 18h, exceto feriados.


