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3T21: voando próximo do sol

Santander Brasil

Fonte: Economatica e BB Investimentos

O Santander Brasil entregou um resultado que consideramos positivo no 3T21, com 
lucro líquido recorrente de R$ 4,34 bilhões, equivalente a um ROE de 22,4% - o 
maior trimestral da história do banco. Na abertura, vimos favorecimento por forte 
margem financeira com clientes e tesouraria, bom crescimento de receitas de 
serviços e despesas majoritariamente sob controle, enquanto despesas de PCLD, 
em contraponto, se elevaram em ritmo maior do que a margem financeira bruta. 

Perspectivas. Em nossa visão o Santander está colhendo os frutos de uma postura 
mais ousada em relação ao mix de crédito e expansão de negócios assumida ao 
longo da pandemia. Não apenas o banco exibe crescimento de carteira concentrado 
nos segmentos mais rentáveis (PFs e PMEs), mas também chama a atenção a forte 
expansão da base de clientes (+1,5 milhão t/t), 70% conquistada via canais digitais, 
o que consideramos positivo. Do lado das despesas, vemos boa dinâmica, ainda que 
no trimestre alguma pressão advinda do dissídio, inflação e câmbio tenha sido 
exercida, mas não o suficiente para ofuscar o índice de eficiência, que se elevou 
ligeiramente, mas permanece um dos melhores – se não o melhor - do setor. 

Em contrapartida, é possível observar nitidamente o processo de normalização dos 
níveis de custo de crédito (2,9% no trimestre), inadimplência (2,4%) e cobertura 
(248%), caminhando para níveis pré-pandemia. Isso pode continuar sendo 
favorável caso a retomada econômica se dê com um menor nível de atrito, com as 
receitas se mantendo capazes de compensar a maior alavancagem, porém a 
deterioração de expectativas ocorrida ao longo dos últimos meses acende uma luz 
amarela em nosso radar, com tais vantagens potencialmente se transformando em 
maiores riscos. 

Preço-alvo e recomendação. Mantemos nosso preço-alvo de R$ 52,00 para o final 
de 2022, o que representa um potencial de valorização de 48,83% com base no 
preço atual, e a recomendação de compra. 
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Ticker SANB11 Recomendação Compra

Variação 30 dias (%) 0,11 Preço em 28-out-2021 R$ 34,94

Variação em 2021 (%) -15,66 Preço-alvo 31-dez-2022 R$ 52,00

Variação 12 meses (%) 18,96 Potencial de Valorização 48,83%

Mínimo 12 meses R$ 28,57

Máximo 12 meses R$ 44,38
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Destaques do Resultado

Santander Brasil

Fonte: Economatica, Santander Brasil e BB Investimentos
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R$ milhões 3T21 2T21 3T20 t/t a/a
Margem Financeira Bruta 14.617 13.424 12.448 8,9% 17,4%

Margem com clientes 12.092 11.473 10.533 5,4% 14,8%

Margem com mercado 2.524 1.951 1.915 29,4% 31,8%

PCLD -3.676 -3.325 -2.916 10,6% 26,1%

Margem financeira Líquida 10.941 10.099 9.532 8,3% 14,8%

Comissões 4.831 4.700 4.271 2,8% 13,1%

Despesas Gerais -5.480 -5.106 -5.117 7,3% 7,1%

Despesas de Pessoal + PLR -2.322 -2.177 -2.191 6,7% 6,0%

Despesas administrativas -3.158 -2.929 -2.926 7,8% 7,9%

Despesas tributárias -1.225 -1.209 -1.008 1,3% 21,6%

Outras receitas (despesas) -2.879 -1.825 -1.339 57,7% 114,9%

Participação em contrtoladas e coligadas 21 21 18 -0,8% 13,7%

Resultado não operacional 23 -1 16 -2192,8% 46,1%

Lucro antes dos Impostos 6.232 6.678 6.372 -6,7% -2,2%

IR e CSLL -1.872 -2.465 -2.463 -24,0% -24,0%

Participação dos minoritários -19 -43 -50 -55,1% -61,9%

Lucro líquido recorrente 4.340 4.171 3.859 4,1% 12,5%

ROAE recorrente 22,0% 21,3% 20,4% 0,7  p.p. 1,6  p.p.

Demonstrativo de resultados 

Consideramos positivos: A margem financeira bruta, que cresceu 8,9%, favorecida 
por ambos clientes (+5,4%) e mercado (+29,4%). A carteira de crédito, que 
observou bom crescimento no trimestre (+2,4%) favorecida especialmente pelos 
segmentos varejo (PF e PMEs). Finalmente, as receitas de comissionamento, que se 
elevaram 2,8% no trimestre, capitaneadas por cartões e mercado de capitais. 

Consideramos neutro: As despesas gerais, mesmo pressionadas por inflação, câmbio 
e o dissídio permaneceram sob controle, com variação anual (7,1%) aquém da 
inflação. Destaque para a linha Outras receitas e despesas, que engloba itens 
extraordinários e voláteis, que neste trimestre prejudicou, mas foi compensada no 
resultado final pela menor alíquota de imposto.

Consideramos negativos. A despesa com PCLD escalou 10,6% t/t e 26,1% a/a, acima 
do crescimento da carteira de crédito e da margem financeira bruta. 
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SANB11 vs IBOV

Santander Brasil

Fonte: Economatica, Santander Brasil e BB Investimentos
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Indicadores chave

R$ milhões 3T21 2T21 3T20 t/t a/a

Carteira de crédito 450.262 439.797 397.385 2,4% 13,3%

Pessoa física 200.157 189.805 165.044 5,5% 21,3%

Financiamento ao consumo 63.259 62.188 57.971 1,7% 9,1%

Pessoa jurídica 186.847 187.804 174.370 -0,5% 7,2%

PMEs 61.072 58.906 52.073 3,7% 17,3%

Grandes empresas 125.775 128.898 122.297 -2,4% 2,8%

Outras operações + avais e fianças 76.226 70.517 68.221 8,1% 11,7%

Carteira ampliada com avais e fianças 526.488 510.314 465.606 3,2% 13,1%

Inadimplência (acima de 90 dias) 2,4% 2,2% 2,0% 0,2  p.p. 0,4  p.p.

Índice de cobertura 248% 263% 307% -15,0 p.p. -59,0 p.p.

Índice de Eficiência 34,7% 34,5% 37,1% 0,2  p.p. -2,3 p.p.

Total de Ativos 970.041 940.912 982.222 3,1% -1,2%

ROAA recorrente 1,8% 1,7% 1,6% 0,1  p.p. 0,2  p.p.

Índice de Basileia 14,3% 14,7% 14,9% -0,4 p.p. -0,6 p.p.

Patrimônio Líquido 78.830 79.024 76.766 -0,2% 2,7%

ROAE recorrente 22,0% 21,3% 20,4% 0,7  p.p. 1,6  p.p.
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DRE Sintética

Santander Brasil

Fonte: Santander Brasil e BB Investimentos
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Estimativas Premissas para o Valuation

Valor para o acionista (R$ Milhões) 193.455 Ke 13,0%

Units (# milhões) 3.734 Crescimento na Perpetuidade 5,4%

Preço alvo SANB11 (R$) 52,0 Payout na perpetuidade 70,0%

ROAE na perpetuidade 18,0%

R$ milhões 2019 2020 2021 E 2022 E 2023 E

Margem Financeira Bruta 47.933 51.139 53.696 56.381 59.200

PCLD -12.099 -14.317 -14.603 -15.333 -16.100

Margem financeira Líquida 35.834 36.822 39.093 41.048 43.100

Comissões 18.684 16.606 18.267 20.094 22.103

Despesas Gerais -21.238 -20.381 -20.993 -21.623 -22.271

Outros -12.004 -11.265 -12.166 -12.531 -12.907

Lucro antes dos Impostos 21.277 21.782 24.201 26.987 30.025

IR e CSLL -6.334 -8.015 -7.986 -8.906 -9.908

Participação dos minoritários -392 -209 -215 -226 -237

Lucro líquido recorrente 14.550 13.559 16.000 17.856 19.879

ROAE recorrente 21,3% 19,1% 19,0% 18,8% 18,5%

Valuation
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Santander Brasil
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Sensibilidade: Preço-alvo 2022

Fonte: Santander Brasil e BB Investimentos

Múltiplos

g/Ke 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0%

6,4% 49 53 57 63 69

5,9% 46 50 54 59 65

5,4% 45 48 52 56 61

4,9% 43 46 50 54 58

4,4% 42 44 48 51 55

2021 E 2022 E 2023 E

P/L 12,1 10,8 9,7

P/VPA 2,2 1,9 1,7

ROAE 19,0% 18,8% 18,5%

Dividend Yield 2,9% 3,2% 3,6%
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Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As
informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em
informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não
sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-BI não garante que tais
dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas
informações. Todas as opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-
se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores mobiliários
(“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de
mudanças que possam afetar as projeções da empresa, não implicando necessariamente na
obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal
mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes
formas de cálculo e/ou ajustes.

Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a
tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como material
promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender
quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a
leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos
antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento.
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior
ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI
não garante o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser
tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. É vedada a reprodução,
distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 22 da Resolução CVM 20/2021, o BB-Banco de Investimento S.A declara
que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais
com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o
Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou
possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa
natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo
interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1%
do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar ou intermediar
valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode
possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)
empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s)
empresa(s) no mercado.

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de
participação acionária no capital da Cielo S.A, companhia brasileira listada na bolsa de valores e
que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias
listadas cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A.

Disclaimer
Informações Relevantes
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Declarações dos Analistas

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que:

1 - As recomendações contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais
sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e
autônoma, inclusive em relação ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo.

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não
recebem remuneração adicional por serviços prestados para a(s) companhia(s) emissora(s)
objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas.

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores
mobiliários analisada(s) neste relatório:

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome
próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão da(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente,
qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários
analisada(s) neste relatório.

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s)
emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

6 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos
na aquisição, alienação ou intermediação de valores mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s)
dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório.

RATING

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que
uma empresa, instituição financeira ou captação de recursos de terceiros, possa estar sujeita
dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem.
“O investidor não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de
Investimento.

Disclaimer
Informações Relevantes: analistas de valores mobiliários.

Analistas
Itens

1 2 3 4 5 6

Rafael Reis X X - - - -
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Diretor Gerente Executivo Gerentes da Equipe de Pesquisa

Francisco Augusto 
Lassalvia

Alfredo Savarego
Estratégia – Wesley 
Bernabé, CFA 

Análise de Empresas - Victor 
Penna 

lassalvia@bb.com.br alfredosavarego@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br

Estratégia de Renda 
Variável e Renda Fixa

Renda Variável Equipe de Vendas BB Securities - London 

Catherine Kiselar
Agronegócios, Alimentos
e Bebidas

Imobiliário Contatos
Managing Director – Juliano
Marcatto de Abreu

ckiselar@bb.com.br Mary Silva Kamila Oliveira bb.distribuicao@bb.com.br Henrique Catarino

Hamilton Moreira Alves mary.silva@bb.com.br kamila@bb.com.br ações@bb.com.br Bruno Fantasia

hmoreira@bb.com.br Melina Constantino Óleo e Gás Gianpaolo Rivas

José Roberto dos Anjos mconstantino@bb.com.br Daniel Cobucci Gerente – Henrique Reis Daniel Bridges

robertodosanjos@bb.co
m.br

Luciana Carvalho cobucci@bb.com.br henrique.reis@bb.com.br

Renato Odo luciana_cvl@bb.com.br
Sid. e Min, Papel e 
Celulose

renato.odo@bb.com.br
Bancos e Serv. 
Financeiros

Mary Silva Denise Rédua de Oliveira
Banco do Brasil Securities LLC -
New York

Henrique Tomaz, CFA mary.silva@bb.com.br Eliza Mitiko Abe Managing Director – Andre Haui

htomaz@bb.com.br Transporte e Logística Fábio Caponi Bertoluci Michelle Malvezzi 

Fundos Imobiliários Rafael Reis Renato Hallgren Marcela Andressa Pereira Fabio Frazão

Richardi Ferreira rafael.reis@bb.com.br renatoh@bb.com.br Pedro Gonçalves

richardi@bb.com.br Bens de Capital Utilities Sandra Regina Saran

Catherine Kiselar Rafael Dias

ckiselar@bb.com.br rafaeldias@bb.com.br

Educação Varejo 

Melina Constantino Georgia Jorge

mconstantino@bb.com.br georgiadaj@bb.com.br

Disclaimer
Mercado de Capitais I Equipe Research
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