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Com melhora na qualidade da carteira de crédito, 
 Santander Brasil alcança lucro de R$ 5,7 bilhões em 2013  
 

 INADIMPLÊNCIA: cai 1,8 ponto percentual no ano;  

 

 RESULTADO DE PROVISÕES DE CRÉDITO: melhora 11,4%; 

 

 CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA: cresce 9,3%, impulsionada por 

Grandes Empresas;  

 

 CAPTAÇÕES DE CLIENTES DE BALANÇO: aumentam 11,5%, puxadas por 

Poupança e Depósitos à Vista; 

 

 DESPESAS: evoluem em ritmo correspondente a metade da inflação; 

 

 SOLIDEZ DE BALANÇO: Índice de Basileia fica em 19,2% e se mantém o 

maior entre os grandes bancos de varejo; 

   

São Paulo, 30 de janeiro de 2014 – O Santander Brasil alcançou lucro líquido de R$ 5,7 
bilhões em 2013. O resultado foi apurado no padrão contábil local (BRGAAP) e 
representa um recuo de 9,7% em relação a 2012. Considerando apenas o último 
trimestre, o lucro totalizou R$ 1,4 bilhão, crescimento de 0,2% na comparação com os 
três meses anteriores.   
 
“Os resultados de 2013 refletem o momento de transição do setor financeiro, que 
acontece por conta 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”, diz Jesús Zabalza, presidente do Banco.  
 
“Fizemos os ajustes necessários ao longo do ano e os resultados já começam a refletir 
uma nova tendência. A Margem de Crédito Líquida voltou a crescer, os spreads estão se 
normalizando, a inadimplência e as provisões caíram fortemente e os custos evoluíram 
bem abaixo da inflação. Tudo isso, combinado com o maior nível de capital entre os 
grandes bancos de varejo do País, nos dá uma condição de crescimento bastante 
atrativa”, afirma. 
 
O crédito mostrou em 2013 um crescimento seletivo e em ritmo compatível com o 
cenário econômico. Ao final de dezembro a carteira ampliada totalizou R$ 279,8 bilhões, 
o que representa um aumento de 9,3% em relação ao ano anterior e de 2,6% no 
trimestre.  



 
 

 
Dois fatores provocaram alteração no perfil da carteira: a mudança no mix de 
segmentos, com Grandes Empresas ganhando maior participação; e mudança de mix de 
produtos, especialmente em Pessoa Física, com os produtos com garantia aumentando 
sua presença em comparação com os rotativos. Ambos os fatores pressionam os 
spreads, mas contribuem para diminuir fortemente o custo de crédito, o que gera um 
modelo de negócio mais sustentável para o Banco e para os clientes.  
 

Ao longo do ano, o segmento de Grandes 
Empresas liderou a alta do crédito, com 
crescimento de 19,3% em 12 meses e 4,2% 
trimestre; seguido por Pessoa Física, com 
evolução de 5,9% no ano e 2,4% em três 
meses; e Financiamento ao Consumo, com 
incremento de 2,8% e 3,0%, 
respectivamente. Já a carteira de Pequenas e 
Médias Empresas (PMEs), incluídos os ativos 
de adquirência, apresentou recuo de 4,0% no 
ano e alta de 1,3% no trimestre.  
 
O resultado da carteira de PMEs está 
associado ao impacto da desaceleração 
econômica nesse segmento e aos esforços 
do Santander Brasil para desenvolver 
soluções que permitam um crescimento com 

qualidade. Esse foco se refletiu em outros indicadores, como o crescimento da base de 
clientes e o aumento de captações e comissões acima da média do Banco.  
 
Outra atividade estratégica para o Banco, por fortalecer a estrutura de funding para as 
operações de crédito e gerar vinculação com clientes, as captações cresceram de forma 
robusta. As captações de clientes, sem fundos de investimento, alcançaram R$ 222,1 
bilhões, 11,5% a mais do que o observado no mesmo período do ano passado e 5,9% 
superior ao trimestre anterior. 
 
A evolução foi puxada pelos core deposits, Poupança e Depósitos à Vista, que tiveram, 
juntos, alta de 22,0% em doze meses e 7,7% em três meses. A linha de Depósitos à 
Prazo + Debêntures, por sua vez, evoluiu 7,3% em doze meses e 5,0% no trimestre; e 
as Letras Financeiras tiveram alta de 16,5% no 
ano e 7,7%% no trimestre. Ao incluir Fundos de 
Investimento, o total de captações chega a R$ 
367,0 bilhões, salto de 9,8% na variação anual. 
 
Reflexo da melhora da qualidade na carteira de 
crédito, a inadimplência mostrou forte queda 
em 2013. Ao longo do ano, o Índice Over 90 
caiu 1,8 ponto percentual, fechando em 3,7%. A 
queda foi mais acentuada em Pessoa Física, 
que saiu de 7,8% para 5,1%, mas também 
alcançou Pessoa Jurídica, que saiu de 3,3% 
para 2,4%. O recuo mais acentuado aconteceu 
no último trimestre, com melhora de 0,8 ponto 
percentual no índice total de atrasos.   
 



 
 

A melhora nos pagamentos impactou positivamente o resultado de provisões para 
crédito de liquidação duvidosa, formado pela diferença entre as despesas com provisão 
e as receitas com recuperação de crédito.  Em 2013, o resultado totalizou R$ 11,7 
bilhões. O valor representa queda de 11,4% em um ano. Considerado só o quarto 
trimestre, houve melhora de 9,2% em três meses e 20,9% na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. 
 
Receitas e despesas - Impactada pelo recuo dos spreads, que diminuíram 1,7 ponto 
percentual em 2013, a Margem Financeira Bruta, principal linha de receitas do Banco, 
alcançou R$ 29,8 bilhões no ano, o que significa uma queda de 7,9% em relação a 2012. 
Apesar do recuo, os últimos três meses do ano já começam a refletir as vantagens de ter 
um portfólio de ativos de menor risco, que pressiona as receitas, mas gera menor 
necessidade de provisões. Nesse período, a Margem de Crédito Líquida (depois de 
provisões) mostrou alta de 10,2%.    

 
Já as Receitas com Prestação de Serviços e 
Tarifas continuaram crescendo forte e atingiram R$ 
10,7 bilhões, resultado da maior transacionalidade 
dos clientes. Isso representa uma evolução de 
10,3% em 2013 e de 8,9% no trimestre. Destaque 
para os avanços com Cartões (expansão de 19,6% 
em 12 meses e 10,8% no trimestre) e Conta 
Corrente (+11,8% e 1,5%, respectivamente).  
 
As despesas, incluindo amortização e depreciação, 
continuaram sob controle, em ritmo que 
corresponde a metade da inflação. O total em 2013 
foi de R$ 16,3 bilhões, variação de 2,9% em 
relação a 2012. Já no trimestre, os custos somaram 
R$ 4,3 bilhões, alta de 4,4% em 12 meses e de 
5,2% em três meses. A variação na visão trimestral 
se deve a fatores sazonais e não recorrentes.   

 
Com relação aos indicadores de performance e gestão, o Índice de Cobertura continuou 
em nível confortável e alcançou 179%; o Índice de Basileia ficou em 19,2% e continua o 
maior do mercado entre os grandes bancos de varejo; e a razão entre crédito e 
captações de clientes foi de 102%, o que indica equilíbrio entre passivo e ativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Santander no Mundo – Em 2013, o Grupo Santander obteve lucro líquido de 4,4 bilhões 
de euros, alta de 90,5% em 12 meses.  A operação brasileira respondeu por 23% do 
resultado global. O período mostra o processo de normalização dos resultados do 
Grupo. Em 2012, o Banco realizou 100% das provisões adicionais determinadas pelas 
autoridades financeiras europeias e desde 2013 tem como foco o aumento dos 
resultados e da rentabilidade.  
 
 

Santander – Relações com a Imprensa  

(11) 3553-5157/5244/ 7061 
e-mail: imprensa@santander.com.br 
www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br 
SAC 0800 762 7777 
Ouvidoria: 0800 726 0322 
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