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RESULTADOS TERCEIRO TRIMESTRE 2015 
 

Santander Brasil: lucro líquido alcança  

R$ 1,7 bilhão no 3T15 e cresce 16,7% em 12 meses 
 

“Os números confirmam o que comentamos nos trimestres anteriores: estamos 

construindo um novo banco, focado no cliente, com uma gestão de riscos do mais 

alto nível, e que é capaz de gerar resultados mesmo em cenários exigentes.” 

Jesús Zabalza, presidente do Santander Brasil 

 

 RESULTADO cresce pelo oitavo trimestre seguido e é o melhor do Banco em três 

anos; 

 

 CARTEIRA DE CRÉDITO evolui 13,4% em um ano e captações de clientes no balanço 

sobem 18,3% no mesmo período; 

  

 RECEITAS seguem em expansão na comparação de 12 meses, com alta de 9,3% da 

Margem Financeira e 5,6% das Comissões;  

 

 INADIMPLÊNCIA cai 0,5 ponto percentual em um ano e se mantém estável no 

trimestre; 

 

 RELAÇÃO ENTRE CRÉDITO E CAPTAÇÕES segue evoluindo e se situa em 91,1%;  

São Paulo, 29 de outubro de 2015 - O Santander Brasil alcançou lucro líquido total 

de R$ 1,708 bilhão1 no terceiro trimestre de 2015, o que representa um crescimento de 

16,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior e de 2,0%2 em três 

meses. Considerando o acumulado dos nove primeiros meses de 2015, o resultado, 

sem eventos extraordinários, alcança R$ 5,016 bilhões, avanço de 15,9%.  

 

                                                             

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

2 Não considera o evento extraordinário apresentado no 2T15.
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“Os números confirmam o que comentamos nos trimestres anteriores: estamos 

construindo um novo banco, focado no cliente, com uma gestão de riscos do mais alto 

nível, e que é capaz de gerar resultados mesmo em cenários exigentes” diz Jesús 

Zabalza, presidente do Banco. “Implementamos uma agenda de transformação e hoje 

temos uma máquina mais potente, segura e com tanque cheio para acelerar forte. ”  

Negócios: captações crescem acima do crédito 

No final de junho, a Carteira de Crédito 

Ampliada atingiu R$ 332,3 bilhões, o que significa 

uma alta de 13,4% em um ano e 3,3% no 

trimestre. 

O segmento de Pessoa Física cresceu 8,0% em 

um ano e 1,5% 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 6,8% em 

12 meses e 3,6% no trimestre. Mesmo assim, 

mostrou comportamento competitivo em relação 

ao mercado, especialmente em financiamento de 

veículos. 

Em Pessoa Jurídica, as Pequenas e Médias Empresas3 apresentaram evolução de 

8,3% em 12 meses e 1,3% no trimestre. O crédito para Grandes Empresas, por sua vez, 

foi amplificado pela variação cambial e cresceu 25,7% em um ano e 6,9% no trimestre.  

As captações de clientes no balanço também evoluíram e, ao final de setembro, 

alcançaram R$ 287,7 bilhões. Isso representou um aumento de 18,3% em um ano e 

4,4% 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 91,1%.  

 

 

 

 

                                                             

3
 Inclui ativos de adquirência.  
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Receitas: Margem Financeira e Comissões crescem 

Principal fonte de receitas do Banco, a Margem Financeira Bruta totalizou R$ 7,631 

bilhões no trimestre, um crescimento de 9,3% em um ano e de 2,0% em três meses. 

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

que aumentou pelo terceiro trimestre consecutivo.  

As Comissões também tiveram boa evolução, fruto da vinculação dos clientes com 

o Banco, e alcançaram R$ 2,919 bilhões no trimestre. Esse total significa uma evolução 

de 5,6% em um ano e 0,3% em três meses.  

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%. Os atrasos ficaram 0,5 

p.p. abaixo de 12 meses antes e se 

mostraram estáveis em relação ao 

trimestre anterior. O controle dos 

atrasos reflete a força do modelo de 

riscos e o acompanhamento dos 

clientes. O Banco segue investindo em 

modelos comerciais e de decisão de 

crédito, o que dá uma visão mais 

completa das necessidades e da 

capacidade financeira dos clientes.  

Com isso, o Resultado de Provisões de Crédito totalizou R$ 2,448 bilhões. Esse valor 

representa uma melhora de 0,7% na comparação com o mesmo período do ano 

passado e um aumento de 4,7% em 3 meses.  

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$ 4,288 bilhões, 

um recuo de 0,3% tanto em um ano como em três meses.  

Balanço - O Índice de Basileia ficou em nível confortável, em 15,8%.  O nível de 

capital Tier I foi de 14,4%, o que mostra uma estrutura de capital de boa qualidade. 
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Santander no Mundo  – O Grupo Santander obteve lucro líquido de 5,106 bilhões 

de euros nos nove primeiros meses de 2015, alta de 17% em 12 meses.  A operação 

brasileira respondeu por 19% do resultado global.  
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