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Santander Brasil (SANB11 – Compra) 

Trimestral acima do esperado e revisão de Preço Justo  

O Banco Santander (Brasil) registrou no 1T20 um lucro líquido gerencial de R$ 3,9 bilhões (ROAE de 

22,3%), com alta de 10,6% ante os R$ 3,5 bilhões do 1T19 (ROAE de 21,1%). Um resultado acima do 

esperado impactado positivamente pelo crescimento de 9,7% da Margem Financeira Líquida, 

sensibilizada pelo incremento na margem com clientes e notadamente com o mercado. Do lado 

negativo, destaque para redução de 1,0% das receitas de serviços; o crescimento de 19,3% das 

despesas com PDD e o incremento de 3,7% das despesas gerais (pessoal/administrativas). 

Revisitamos o modelo de precificação (Desconto de Dividendos – DDM) incorporando o resultado do 

trimestre, a atualização os indicadores macroeconômicos e a perspectiva de evolução dos negócios 

do banco. O crescimento da provisão para devedores duvidosos no 1T20 se mostrou em linha com o 

incremento das operações, sendo esperado um aumento do custo do crédito para o 2T20. Mesmo 

assim, vemos o banco preparado para o enfrentamento da crise, com destaque para a adequada 

gestão dos riscos de mercado, de crédito e de liquidez. O Santander segue focado na redução dos 

gastos e no incremento de eficiência e produtividade. Seguimos com recomendação de COMPRA 

para SANB11 e reduzimos o Preço Justo de R$ 52,00/Unit para R$ 40,00/Unit. 

Destaques  

O payout foi reduzido para 25% do lucro líquido ajustado e servirá para recompor o capital do banco ao 

longo de 2020. O Conselho de Administração aprovou em reunião no dia 27 de abril, o pagamento de juros 

sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 890,0 milhões, equivalente a R$ 0,23879718974/Unit. O 

crédito aos acionistas será realizado em 26 de junho com base na posição acionária de 7 de maio. Desde o dia 

8 de maio, as ações estão sendo negociadas "ex" juros. O retorno líquido foi de 0,86%. 

Margem Financeira cresceu em base de doze meses, influenciada pela evolução das margens de crédito 

e com o mercado; dos maiores volumes e melhor mix. No 1T20 a Margem Financeira Bruta (MFB) somou 

R$ 12,7 bilhões, com crescimento de 12,1% em doze meses, refletindo o bom desempenho da margem de 

crédito, em função do maior volume e o melhor mix, mesmo com a redução dos spreads. A margem com o 

mercado, também registrou um desempenho positivo. O resultado de capital de giro próprio caiu em função 

da redução da taxa básica de juros no período. As comissões totalizaram R$ 4,5 bilhões no 1T20, uma redução 

de 1,0% em doze meses, reflexo das menores receitas com cartões e serviços adquirentes. As despesas com 

PDD no 1T20 somaram R$ 3,4 bilhões, 19,3% superiores ao 1T19, influenciando a Margem Financeira Líquida 

que alcançou R$ 9,2 bilhões (+9,7% em 12 meses). 

As Receitas de Serviços registraram queda de 1,0% em doze meses somando R$ 4,5 bilhões, em função 

de menores receitas com cartões e serviços de adquirência, As receitas com serviços de conta corrente 

cresceram 3,8% pelo aumento da base de clientes. Destaque para as comissões com operações de créditos e 

garantias prestadas, devido ao maior volume de abertura de créditos no período. As comissões de serviços de 

colocação de títulos, custódia e corretagem cresceram 35,2% em doze meses, explicado pela maior atividade 

do mercado em colocação de títulos e das receitas de corretagem de operações em bolsa.  
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Despesas Gerais acima da inflação por maior evolução das despesas administrativas. As Despesas Gerais 

alcançaram R$ 5,3 bilhões no 1T20, alta de 3,7% em doze meses, sensibilizadas pelo crescimento de 6,2% das 

outras despesas administrativas (notadamente as despesas com processamento de dados para suportar o 

novo patamar de transações). As despesas com Pessoal e PLR cresceram 0,8%, abaixo da inflação.  

O aumento de produtividade contribuiu para a melhora do Índice de Eficiência, que terminou o 

trimestre em 37,2%, melhor que 39,0% do 1T19. Diante do cenário atual, o banco segue focado na redução 

dos gastos e no incremento de eficiência e produtividade. O Santander manteve o destacado patamar de 

rentabilidade, com ROAE de 22,3% no trimestre, acima de 21,1% no 1T19. 

A carteira de crédito total cresceu 21,8% em doze meses para R$ 378,5 bilhões (ou alta de 18,3% 

desconsiderando o efeito da variação cambial), com destaque para o segmento de Grandes Empresas e 

Pequenas e Médias Empresas (PME). Para os demais trimestres, esperamos um menor crescimento. 

 Em base ampliada, que inclui as outras operações com risco de crédito, ativos de adquirência e avais 

e fianças, o crescimento da carteira foi de 19,8% para R$ 463,4 bilhões;  

 O saldo da carteira em moeda estrangeira, incluindo as operações indexadas ao dólar, totalizou R$ 

43,2 bilhões no final de março de 2020, com alta de 32,9% em relação ao saldo 32,5 bilhões de 

março de 2019 e alta de 27,3% em relação ao trimestre anterior; 

 Ao final do 1T20 a carteira de pessoa física representava 41,6% da carteira total, com redução em 

relação a participação de 43,9% do 1T19. O financiamento ao consumo também apresentou queda 

com redução na participação em 0,9pp para 15,6%. Já o segmento de grandes empresas terminou o 

trimestre com uma participação relativa de 31,2% (+3,1pp) sendo de 11,7% para PME (+0,3pp).  

Qualidade do crédito permanece em níveis confortáveis e carteira segue adequadamente provisionada. 

A inadimplência medida pelos atrasos acima de 90 dias, registrou acréscimo, de 2,9% no 4T19 para 3,0% ao 

final do 1T20 (sendo de 4,0% em PF e 1,6% em PJ) refletindo a alta de 0,3pp no segmento pessoa jurídica.  

 Ao final de mar/20 o índice de cobertura era de 194% abaixo de 208% de dez/19 e a inadimplên cia 

acima de 60 dias terminou o trimestre em 3,6% abaixo de 3,7% no 4T19; 

 O índice de inadimplência de 15 a 90 dias atingiu 4,1% em março de 2020, +0,2pp em relação ao 

4T19, liderado pelo segmento pessoa física, impactado pela sazonalidade no período. 

Ao final de março de 2020 a Basileia do banco era de 13,8% abaixo de 15,0% em dezembro de 2019, 

adequada para a estratégia de crescimento do banco. Nesta base de comparação o Patrimônio líquido era 

de R$ 70,0 bilhões (excluso o saldo do ágio de R$ 2,4 bilhões), com alta de 3,5% em doze meses. Os Ativos 

Totais somavam R$ 1,0 trilhão, com crescimento de 24,5% em doze meses. 

 



 

Página | 3  
 

26 de maio de 2020 

Santander Brasil  

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo 
Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. 
Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 
Bovespa, mais o prêmio. 
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a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na 
sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
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