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 Santander Brasil: lucro líquido alcança R$ 1,437 bilhão  
e cresce pelo terceiro trimestre consecutivo 

 
 

 RESULTADO: apresenta evolução de 1,9% em um ano;  

 

 INADIMPLÊNCIA ACIMA DE 90 DIAS: cai 1,1 ponto percentual em 12 

meses;  

 

 RESULTADO DE PROVISÕES DE CRÉDITO: melhora 23,5% no mesmo 

período; 

 

 CARTEIRA DE CRÉDITO AMPLIADA: cresce 4,9%, impulsionada por 

Grandes Empresas;  

 

 CAPTAÇÕES DE CLIENTES DE BALANÇO: aumentam 12,5%, puxadas por 

Poupança e Depósitos à Vista; 

 

 DESPESAS: evoluem 1%, ritmo correspondente a menos da metade da 

inflação no mesmo período; 

 

 SOLIDEZ DE BALANÇO: Índice de Basileia fica em 17,9% e relação entre 

créditos e depósitos vai a 98,1%; 

 

São Paulo, 31 de julho de 2014 – O Santander Brasil alcançou lucro líquido de  
R$ 1,437 bilhão no segundo trimestre de 2014. O resultado, apurado de acordo com o 
padrão contábil local, o BRGAAP, representa alta de 1,9% em um ano e de 0,6% na 
comparação de três meses. Este é o terceiro trimestre consecutivo em que o resultado 
apresenta crescimento.  
 
“A melhora gradual nos resultados do Banco é consistente com nossa estratégia de 
crescimento seletivo, com foco na vinculação dos clientes, na gestão rigorosa do risco e 
na disciplina de capital e de custos”, diz Jesús Zabalza, presidente do Santander Brasil.  
 
No período, a atividade comercial do Banco apresentou evolução em linha com o cenário 
econômico de crescimento moderado e a estratégia de crescimento seletivo. Ao final de 
junho, a Carteira Ampliada atingiu R$ 279,722 bilhões, o que significa uma alta de 4,9% 
em um ano e de 1,6% em três meses.  



 
 

 
A carteira de Pessoa Física cresceu 5,0% em 
um ano e 0,4% no trimestre. Se desconsiderado 
o Crédito Consignado, que passa por 
reformulação de estratégia e deve ter uma 
retomada dos resultados nos próximos meses, a 
variação aumenta para 10,7% em doze meses e 
1,3% no trimestre.  O destaque positivo ficou por 
conta de Crédito Imobiliário, que evoluiu 33,8% 
em 12 meses e 7,3 % em três meses.  
 
Já o segmento de Financiamento de Veículos +  
Consumo, cuja carteira é originada fora da rede 
de agências, mostrou recuo de 0,5% no ano e 
de 1,5 % no trimestre. Apesar da redução, que 
se deve ao comportamento negativo do 
mercado, o Banco continuou ganhando 

participação de mercado, sobretudo por conta de suas parcerias estratégicas com 
montadoras.   
 
Em Pessoa Jurídica, Grandes Empresas cresceu 12,5% em um ano e 4,1% no trimestre. 
Já a linha de Pequenas e Médias Empresas apresentou queda de 12,1% em 12 meses e 
1,9% em três meses. Incluindo adquirência, a carteira cai 6% em um ano e 0,1% em três 
meses. Esse segmento é prioritário para o Santander e por isso o Banco está 
reestruturando suas atividades para crescer de forma sustentável.  
 
A atividade comercial teve evolução mais robusta nas captações de clientes de Balanço, 
que alcançaram R$ 230,6 bilhões no fim de junho, alta de 12,5% na comparação com o 
mesmo período no ano anterior e de 3,2% em três meses. A evolução foi puxada pelos 
core deposits, Poupança e Depósitos à Vista, que tiveram, juntos, alta de 18,1% em 
doze meses e 2,1% em três meses. A linha de Depósitos à Prazo + Debêntures, por sua 
vez, evoluiu 11,3% em doze meses e 2,2% no trimestre, e as Letras Financeiras tiveram 
alta de 10,1% no ano e de 9,5% em três meses. Ao incluir Fundos de Investimento, o 
total de captações de clientes chega a R$ 
384,8 bilhões, aumento de 10,2% na variação 
anual e 3,2% em três meses. 
 
A taxa de inadimplência, por sua vez, 
mostrou queda em 12 meses e leve alta no 
trimestre. Ao longo de um ano, o Índice Over 
90 caiu 1,1 ponto percentual, fechando em 
4,1%. Já na comparação de três meses. O 
índice de atrasos aumentou 0,3 ponto 
percentual, em parte devido ao menor 
crescimento do crédito.   
 
Esse cenário impactou o resultado de 
provisões para crédito de liquidação 
duvidosa, formado pela diferença entre as despesas com provisão e as receitas com 
recuperação de crédito.  No segundo trimestre de 2014, o resultado totalizou R$ 2,451 
bilhões. O valor representa queda de 23,5% em um ano. Em três meses, observou-se 
uma alta de 4,5%. 
 



 
 

Receitas e despesas – A Margem Financeira Bruta alcançou R$ 6,686 bilhões no 
trimestre, o que representa uma redução de 4,5% em três meses e de 10,1% em um 
ano. O recuo se deve principalmente ao menor resultado da linha “outros”, que 
compreende negócios de natureza volátil, como Tesouraria e outras atividades 
relacionadas com o mercado. A margem de crédito e a margem de depósitos, que são 
diretamente vinculadas às atividades de clientes, permanecem praticamente estáveis no 
trimestre. 
 
As Receitas com Comissões atingiram R$ 2,683 bilhões. Se excluídos os efeitos da 
operação da Santander Asset Management realizada em 2013, o resultado cresce 5,1% 
em um ano. Em três meses, a variação é de 1,9%. Na visão anual, o resultado foi 
puxado por cartões, com alta de 7,5%, Seguros, com melhora de 10%, e Serviços de 
Recebimento, com aumento de 19,0%. 
 

As despesas, incluindo amortização e depreciação, continuaram sob controle, em ritmo 
que corresponde a menos da metade da inflação. O total no segundo trimestre foi de R$ 
4,032 bilhões, aumento de 1,0% em relação ao mesmo período no ano anterior e de 
1,5% em três meses.   
 
Com relação aos indicadores de solidez e liquidez, o Índice de Cobertura continuou em 
nível confortável e alcançou 158,5%; o Índice de Basileia ficou em 17,9%; e a razão 
entre crédito e captações de clientes atingiu 98,1%, o que indica equilíbrio entre passivo 
e ativo.  
 

 
 

 
Santander no Mundo – O Grupo Santander obteve lucro líquido de 1,453 bilhão de 
euros no segundo trimestre, alta de 38% em 12 meses e de 12% em três meses.  A 
operação brasileira respondeu por 19% do resultado global.  
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