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RESULTADOS PRIMEIRO TRIMESTRE 2015 

Lucro líquido do Santander Brasil cresce 14,4% 

em doze meses e atinge R$ 1,6 bilhão no 1T15  

 

 “Estamos entregando todos os compromissos que assumimos quando iniciamos o 

planejamento estratégico de três anos. Melhoramos a gestão do crédito; reduzimos a 

inadimplência e as provisões; ganhamos produtividade e eficiência; incrementamos os 

investimentos; e continuamos aprimorando a plataforma comercial. Assim, começamos 

a ter um crescimento de qualidade e sustentável, com aumento das receitas e da 

rentabilidade.” 

Jesús Zabalza, presidente do Santander Brasil 

 

 RESULTADO: é o melhor do Banco em cerca de três anos; 

 CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA: aumenta 18,0% em 12 meses; 

 CAPTAÇÕES TOTAIS DE CLIENTES: aumentam 14,8% em um ano; 

 RECEITAS: Margem Financeira evolui 2,0% e Comissões crescem 7,4% na 
comparação com o mesmo período do ano anterior; 

 INADIMPLÊNCIA ACIMA DE 90 DIAS: continua em trajetória de queda e chega a 
3,0%. PDD recua 10,0% em doze meses;  

 DESPESAS: seguem sob controle e crescem bem abaixo da metade da inflação; 

 

São Paulo, 28 de abril de 2015. O Santander Brasil alcançou lucro líquido de  

R$ 1,6 bilhão no primeiro trimestre de 2015. O resultado, apurado de acordo com o 

padrão contábil local, o BRGAAP, representa alta de 14,4% em um ano e de 7,3% na 

comparação de três meses.  

A evolução pôde ser observada nos quatro negócios principais do Banco: Corporate, 

Global Banking & Markets, Financeira e especialmente no Varejo, que é o foco do Banco.  

A Carteira de Crédito Ampliada atingiu R$ 324,7 bilhões. Isso representa um 

aumento de 18,0% em um ano e de 4,6% em três meses. A evolução do crédito foi 

impactada por dois fatores: o efeito cambial, que eleva o resultado de Grandes 

Empresas, e o início das atividades do Banco Bonsucesso, que amplia os ativos de Pessoa 

Física.   N
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Esses dois segmentos foram os destaques do trimestre. Grandes Empresas teve alta 

de 39,5% em um ano e de 11,9% em três meses. Já Pessoa Física totalizou R$ 79,8 

bilhões, uma evolução de 5,8% em um ano e de 1,9% em três meses. As maiores altas na 

carteira PF ficaram por conta do Crédito Imobiliário, que evoluiu 36,3% em 12 meses e 

6,7% em três meses; do Crédito Rural, com alta de 28,0% e 7,6%; e do Consignado, que 

cresceu 12,5% em três meses e retornou ao patamar do ano passado.   

O segmento de Financiamento ao Consumo, por sua vez, mostrou recuo de 3,3% no 

ano e de 1,6% no trimestre. É um resultado muito positivo, considerando a queda 

observada no mercado de veículos novos no período. 

A carteira de Pequenas e Médias Empresas, incluindo ativos de adquirência, 

continuou crescendo: totalizou R$ 38,5 bilhões, um aumento de 7,0% em um ano e de 

0,8% em três meses. O Banco lançará em maio uma plataforma comercial para as PMEs. 

A novidade deve trazer uma nova dinâmica para o segmento, que o Banco considera 

prioritário.  

 

A atividade comercial também teve evolução robusta nas captações de clientes de 

Balanço, que alcançaram R$ 260,7 bilhões no fim de março, alta de 16,7% na 

comparação com o mesmo período no ano anterior e de 3,6% em três meses. As Letras 

Financeiras tiveram alta de 44,8% em um ano e de 17,5% em três meses; Depósitos a 

Prazo + Debêntures, aumento de 14,0% em 12 meses e 2,2% no trimestre; e Poupança + 

Depósitos a Vista, alta de 7,0% em um ano e retração de 2,2% em três meses. Ao incluir 

Fundos de Investimento, o total de captações de clientes chega a R$ 428,1 bilhões, 

aumento de 14,8% na variação anual e 3,0% em três meses. 

O Índice de Inadimplência Over 90 mostrou recuo de 0,8 ponto percentual em 12 

meses e de 0,3 p.p. em três meses, e fechou março em 3,0%. A melhora foi observada 

tanto no segmento de Pessoa Física como no de Pessoa Jurídica.   
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A evolução é decorrente em grande parte dos investimentos em modelos comerciais 

e de decisão de crédito, que agregam maior conhecimento dos clientes, além de mais 

capacidade de oferecer a eles o produto e o limite de crédito adequado à sua 

necessidade e capacidade de pagamento.  

 

  O Resultado de Provisões para Crédito de Liquidação Duvidosa totalizou R$ 2,1 

bilhões. O valor representa queda de 10,0% em um ano e de 0,8% no trimestre.  

Resultados – A Margem Financeira Bruta alcançou R$ 7,1 bilhões, o que representa 

um aumento de 2,0% em doze meses e 2,2% no trimestre. As Receitas com Comissões, 

por sua vez, atingiram R$ 2,8 bilhões. O resultado cresce 7,4% em um ano e 0,1% em 

três meses, considerando a normalização do efeito sazonal de seguros. Os destaques em 

12 meses vieram de três linhas: Seguros, que cresceu 10,1%; Operações de Crédito, que 

evoluiu 16,9%; e Administração de Fundos, cuja variação foi de 10,3%. 

As despesas, incluindo amortização e depreciação, continuaram sob controle, em 

ritmo bem inferior ao da inflação. O total no trimestre foi de R$ 4,1 bilhões, aumento de 

3,2% em 12 meses e recuo de 7,6% em três meses.  

Com relação aos indicadores de solidez e liquidez, o Índice de Basileia ficou em 

16,0% e a razão entre crédito e captações de clientes atingiu 99,0%. A boa evolução dos 

negócios com crédito e captações é fruto de mais vinculação e transacionalidade dos 

clientes com o Banco.   
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Santander no Mundo – O Grupo Santander obteve lucro líquido de 1,7 bilhão de euros no 

primeiro trimestre de 2015, alta de 32% em 12 meses e 18% em três meses.  A operação 

brasileira respondeu por 21% do resultado global. 

 


