


● Tendência de melhoria em seus resultados;

● Referência em eficiência no mercado;

● Liderança em alguns nichos;

● Instituição já bem consolidada no mercado.

● Indicadores de qualidade inferiores aos grandes bancos;

● Carteira de crédito ligeiramente mais arriscada;

● Setor que vem sofrendo muita concorrência;

● Resultados mais voláteis devido ao desempenho do varejo.
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O Santander foi fundado em 1857 na Espanha, tendo se expandido pelo

mundo por meio de aquisições. No Brasil, o Banco iniciou suas atividades

em 1957, através de contratos com o Banco Intercontinental do Brasil.

Em 1970, o grupo abriu seu primeiro escritório e em 1982 sua primeira

agência no nosso país.

A década de 2000 foi crucial para a continuação das atividades do grupo

no Brasil, afinal de contas, o mercado já era concentrado em bancos

brasileiros, com conhecimento da dinâmica do mercado muito superior

aos estrangeiros.

Para se fortalecer, o Santander comprou o Banespa, banco detido pelo

estado de São Paulo, se tornando um dos maiores grupos financeiros aqui

instalados.

Em 2008, mais uma importante aquisição. Dessa vez, o Banco Real foi

comprado, visto que o mesmo já tinha uma capilaridade interessante no

mercado.

As aquisições continuaram acontecendo, sendo contemplados outros

mercados que não somente o financeiro. Em 2014, as ações da Getnet

foram compradas e, três anos após, 70% das ações da empresa

controladora da WebMotors foram adquiridas.

Por último, em 2020 foi concluída a aquisição do Banco Olé, além de ter

fechado mais negócios, como foi o caso da Gira, empresa de tecnologia na

gestão e recebíveis do agronegócio, e da Toro, corretora de valores

mobiliários.
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O Santander é o terceiro maior banco privado do Brasil, sendo o

único banco comercial internacional com presença significativa no país. O

Banco possui cerca de 27,9 milhões de clientes ativos, divididos em pessoas

físicas, PMEs (pequenas e médias empresas) e grandes empresas. Sua

operação pode ser melhor descrita a seguir:

● Banco Comercial: nesse segmento, o Santander atende pessoas

físicas de todas as classes e pessoas jurídicas com faturamento de até

R$200 milhões anuais. Entre os serviços disponibilizados temos o essencial

de conta corrente e poupança, além de saques, cartões, depósitos,

transferências, crédito, câmbio e empréstimos.

● Banco Global: são oferecidos serviços financeiros e soluções

estruturadas para clientes corporativos de grande porte, com faturamento

superior a R$200 milhões, seja do Brasil ou empresas multinacionais. Estão

contemplados serviços de Investment Banking, Equities, câmbio,

financiamento e demais serviços personalizados aos clientes.

Além dessas linhas de faturamento, o Santander Brasil também é

controlador da Getnet, empresa de tecnologia que oferece soluções em

meios de pagamento físico e digital; da Esfera, seu programa de fidelidade;

e da Webmotors, um portal de compra, venda e financiamento de veículos.
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Na Figura 1 vemos a composição do faturamento do Santander. Logo

de início já conseguimos ver algumas diferenças entre os principais bancos.

Enquanto o Itaú possui uma parte relevante de sua receita em Investment

Banking e Bradesco e Banco do Brasil possuem participação relevante em

seguros, o Santander é um banco bem concentrado na atividade

comercial, somente.

Figura 1 - Composição da Receita Líquida.
Fonte: RI Santander.

Outras diferenças são sentidas na carteira de crédito do Banco, que

para uma instituição comercial como o Santander, representa grande parte

de sua margem financeira e rentabilidade. Além do mais, muito da filosofia

da empresa pode ser descoberta a partir dessa análise, como por exemplo,

se é uma instituição mais conservadora ou arriscada.

O primeiro ponto da análise da carteira de crédito se refere ao

público para quem está tomando esses recursos. No caso do Santander

vemos uma presença majoritária de pessoas físicas (Figura 2), enquanto

Bradesco e Itaú destinam mais crédito às pessoas jurídicas. Dessa forma, já

vemos que o Santander está mais propenso a correr risco de crédito.
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Figura 2 - Carteira de crédito por segmento.
Fonte: RI Santander.

Em termos percentuais, podemos reapresentar essa carteira de

crédito ainda adicionando outros comentários. Em pessoa física, por

exemplo, o Santander destina proporcionalmente mais crédito para

Veículos e menos para Crédito Consignado, Rural e Habitacional do que

Bradesco e Itaú. Isso é, em produtos com tendências mais arriscadas, o

Santander está mais exposto, enquanto nos menos arriscados, está menos

exposto.

Não necessariamente o Santander está errado ao fazer isso, porém

ter uma carteira de crédito mais arriscada que os demais “bancões” pode

comprometer sua rentabilidade. Por exemplo, a maior exposição de crédito

à pessoa física torna sua inadimplência ligeiramente maior, assim como

aumenta a provisão para devedores duvidosos. Como resultado, seu ROE

histórico é inferior ao Itaú e Bradesco.

Ainda em rentabilidade, o Banco tem buscado fechar agências para

reduzir suas despesas operacionais, seguindo a mesma estratégia adotada

pelos maiores bancos. Porém, entre todos esses, o Santander foi aquele

que menos fechou agências (só não menos do que a Caixa Econômica

Federal).
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Figura 3 - Carteira de crédito por produto 4T21.
Fonte: RI Santander.

Para o futuro, podemos esperar algumas mudanças relevantes nesse

mercado. Isso pois, durante anos houve uma forte concentração em torno

dos cinco principais bancos comerciais. O volume de captações de recursos

e empréstimos era quase todo dominado por Itáu, Bradesco, Banco do

Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.

Com o avanço das fintechs e a maior educação financeira do

brasileiro, essa dinâmica está alterando e adicionando mais concorrência

no setor. O reflexo disso pode ser sentido em uma menor margem

financeira (spread) e menor receita com prestação de serviços , ainda mais

sabendo que as fintechs possuem estrutura de custos enxuta e muitos dos

serviços oferecidos são mais baratos ou até isentos de cobrança

Dessa forma, o banco que não se adaptar a esse novo contexto, seja

fechando agências, cortando despesas, se digitalizando e entregando

melhores experiências aos correntistas, pode ver sua base de clientes

encolher e, agora, não só perderia em spread, como também no volume

financeiro.
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Em se tratando de despesas, é válido ressaltar a qualidade do

Santander, que possui um bom índice de eficiência, sinal de que sua

estrutura de custos é compatível com seus ganhos. A eficiência do

Santander está próxima ao do Banco do Brasil, que apresenta uma carteira

de crédito média por cliente bem maior do que a dos outros “bancões”

listados.

Inclusive, existem perspectivas de que a carteira de crédito dos

bancos continue aumentando no longo prazo, mesmo que em ritmo lento

ou moderado. Isso é, comparando o Brasil com países desenvolvidos, é

possível notar uma penetração bem menor por crédito em relação ao PIB.

Logo, o brasileiro ainda usa pouco desse artifício, mesmo que isso tenha

aumentado nos últimos anos.

Soma-se a isso o fato de que parte relevante da população é

desbancarizada. Com isso, o público endereçável pode aumentar, assim

como o aumento da carteira de crédito por correntista.

Por fim, apesar de todos os grandes bancos sofrerem basicamente

dos mesmos riscos, é possível que em alguns cenários macroeconômicos

existam divergências entre seus resultados. Por exemplo, enquanto o

Banco do Brasil se aproveita da tese do avanço do agronegócio, o Itaú se

aproveita da tese do investment banking e o Bradesco da carteira de

seguros, o Santander tem uma carteira mais concentrada no varejo.

Assim sendo, é possível que em períodos quando a situação

econômica brasileira está em ciclo de alta, os resultados do Santander

sejam melhores, vendo uma redução de inadimplência, maior consumo,

menos despesas. Todavia, sabemos que esse não é exatamente o cenário

atual. Hoje, as famílias estão com endividamento recorde, prejudicadas

pela alta inflação. Na Figura 4 temos acesso aos dados, sabendo que a

tendência de maior endividamento continuou desde então.

8



Figura 4 - Endividamento das famílias.
Fonte: RI Santander.

O Santander está inserido no segmento de listagem Nível 2, sendo

esse o segundo maior nível quanto ao rigor das Boas Práticas de

Governança Corporativa. É prática comum entre os bancos não serem

listados no maior nível de Governança. Entre os argumentos está a não

diluição de seu controlador no capital social a partir da distribuição de

ações preferenciais.

No caso do Banco, as UNITs são as mais negociadas, possuindo uma

liquidez consideravelmente superior às ações ordinárias e preferenciais. Por

isso, optamos pela análise desse ticker. Inclusive, todas as classes de ações

possuem direito à tag along de 100%.

Vemos na Figura 5 que o Santander possui um controle bem definido

em posse do Grupo Santander, através da participação direta e indireta via

Sterrebeeck B.V. O grupo tem origem espanhola e está entre os vinte

maiores bancos do mundo, com mais de $1,8 trilhão sob custódia.
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O Santander foi o único banco estrangeiro a ter conseguido grande

sucesso no Brasil, vide as burocracias, leis e dinâmicas do mercado

desfavoráveis à entrada dessas grandes corporações.

Figura 5 – Estrutura Acionária.
Fonte: RI Santander.

O CEO no Brasil atua no Santander desde 2015, tendo ingressado

como diretor responsável pelos grandes clientes no segmento global. Antes

disso, porém, Mário Roberto Leão já teve passagens no Morgan Stanley,

Goldman Sachs e Citibank. Outros diretores também possuem currículos

bem extensos.

Já como Presidente do Conselho de Administração, temos a presença

de Sérgio Rial, cuja trajetória profissional é ainda mais diversa. Rial, além de

ter sido CEO do Santander por 6 anos, também é conselheiro do Banco do

Brasil e ocupou cargos de liderança em diversas instituições do

agronegócio e financeiras em nível mundial.

Por fim, a remuneração dos órgãos está de acordo ao praticado pelo

mercado, quando comparada à política exercida pelos outros grandes

bancos. Apesar disso, não está prevista a remuneração baseada em ações.
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Em primeiro lugar, vimos que o Santander ainda é o menor banco

entre os grandes, com uma rentabilidade historicamente inferior aos

demais, enquanto mantém uma carteira de crédito mais concentrada em

pessoas físicas e no varejo.

O cliente do varejo tem sido muito disputado por todo o mercado,

inclusive pelas fintechs, que pela sua estrutura enxuta, conseguem

convencer muitos deles pela filosofia de baixo custo e digitalização. Por

isso, um dos riscos do Santander está nessa competição mais direta aos

bancos digitais, que podem impactar sua rentabilidade e comprometer

resultados.

Além do mais, o Risco Financeiro envolve a incapacidade do

Santander em não conseguir manter saudável sua margem financeira, isto

é, captar recursos com maior custo e não conseguir repassá-lo

integralmente aos seus clientes, podendo reduzir seu lucro. Esse cenário

pode ser novamente agravado pelo movimento das fintechs.

Da mesma forma, o aumento da Taxa Selic e a degradação do

ambiente econômico levam a uma maior inadimplência por parte dos

tomadores de recursos. Vimos que a carteira de crédito do Santander tem

maior participação no varejo, logo, o Banco pode ter resultado mais volátil

do que os demais “bancões”.

Ainda, a consequência de um ambiente econômico desastroso pode

resultar em uma maior provisão para devedores duvidosos e, assim, reduzir

o lucro do Banco.
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Por fim, existe o risco de regulamentação, já que sabemos que as

instituições financeiras são estratégicas para o curso da economia. Não

sabemos de projetos de lei, medidas provisórias ou quaisquer decisões que

possam impactar nos resultados do Santander.

Os resultados do Santander evoluíram muito bem ao longo dos

últimos dez anos, reflexo de sua estratégia e execução bem alinhadas.

Percebendo que as fintechs estavam avançando, algo que poderia

comprometer o spread bancário a partir da maior concorrência, o

Santander (assim como os demais “bancões”) decidiu priorizar algumas

linhas de negócios.

Por exemplo, sua carteira de crédito em pessoa física aumentou em

ritmo bem superior à carteira de crédito para pessoa jurídica, se tornando

um banco ainda mais de varejo do que os outros grandes players. Porém,

essa transição deveria ser bem feita para não comprometer sua solvência.

Nesse caso, para ter melhor controle do risco, o Santander optou por

crescer nesse segmento principalmente com a maior linha de crédito

consignado, que além de ter uma característica mais defensiva, consegue

vincular o cliente ao banco, podendo aumentar sua geração de valor

interna com outros serviços ofertados.
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Outra forma de se proteger refere-se à segmentação dos clientes por

análise de riscos de créditos. No Santander, a parcela de clientes das notas

F, G e H, que possuem alta possibilidade de calote, diminuiu nos últimos

anos, enquanto clientes AA e A ganharam representatividade.

Dessa forma, podemos afirmar que, apesar do segmento pessoa

física ter aumentado, o Santander soube estudar quais as melhores

pessoas e produtos poderiam ser ofertados, tudo isso com muita cautela.

Vemos esses resultados na Figura 6.

Figura 6 – Carteira de Crédito.
Fonte: RI Santander.

Com uma carteira de crédito em expansão e um spread bancário

ligeiramente maior, já que a queda natural das linhas de negócios devido

aos avanços das fintechs foram compensadas pela maior exposição às

pessoas físicas, a margem financeira do Santander aumentou (Figura 7).

Inclusive, alguns concorrentes perderam margem financeira justamente

por ter se exposto menos a esse segmento. O CAGR Margem Financeira

Bruta nos últimos cinco anos é de 10,5%.
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Além disso, as receitas com prestação de serviços também tiveram

um bom desempenho. Fazem parte delas receitas com cartões, conta

corrente, transferência, administração de fundos, entre outros. Aqui

também poderíamos ter visto uma dificuldade do Santander devido ao

avanço das fintechs. O CAGR Prestação de Serviços nos últimos cinco anos

é de 4,9%.

Contudo, a aquisição da Getnet se mostrou muito acertada, afinal de

contas, a receita com adquirência ganhou relevância, principalmente pelo

ganho de market share, já que a empresa alcançou a marca de possuir o

menor custo por transação do mercado. Como ilustração do seu tamanho,

as maquininhas de cartão da Getnet assumiram a liderança em certas

ocasiões (Black Friday 2020, por exemplo).

Figura 7 – Resultado operacional.
Fonte: RI Santander.

A mudança estratégica também permitiu ganhos de eficiência. Isso

é, se as despesas operacionais, sejam essas relacionadas à parte comercial

ou administrativa, não acompanharam a alta da margem financeira e

receita com prestação de serviços, é sinal de que mais dinheiro “sobra” para

o Banco.
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Em muitas ocasiões, os reajustes em suas despesas aconteciam

abaixo da inflação. Logo, as despesas foram se diluindo no montante total

de receita apresentada, reduzindo drasticamente seu Índice de Eficiência

(quanto menor, melhor). Isso também aconteceu pela menor provisão de

devedores duvidosos. Além disso, a inadimplência total também caiu,

conforme ilustra a Figura 8.

Figura 8 – Qualidade do crédito e eficiência da operação .
Fonte: RI Santander.

A maior qualidade e eficiência foram os gatilhos principais para que o

Santander se transformasse em um banco mais rentável e lucrativo.

Verdade seja dita, os indicadores mostrados na Figura 9 ainda não são tão

altos quanto os dos demais grandes bancos, mas o desempenho do

Santander nitidamente melhorou.
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Figura 9 – Desempenho operacional.
Fonte: RI Santander.

O aumento da lucratividade permitiu ao Santander distribuir mais

dividendos. Seu atual dividend yield está em 9,3%, com estimativas para

que nos próximos anos esse valor se estabilize acima de 7,0%. Nos últimos

10 anos, a média do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ficou

em 55%, sendo que a própria diretoria assume como provável a

manutenção nesse patamar.

Por fim, toda essa melhoria na operação e nos indicadores ao longo

dos últimos anos ainda foi sustentada por segurança e solvência em linha

com outras instituições financeiras de qualidade. Para medir isso, temos o

Índice de Basileia, que determina a relação entre o capital próprio da

instituição e o capital de terceiros (captações) que será exposto ao risco por

meio da carteira de crédito.

Historicamente, o Santander tem operado com esse índice girando

próximo a 15%, sendo que o mínimo exigido pelo Banco Central é de 9%.

Isso significa que a cada R$100 emprestados, o banco possui R$15 de

patrimônio, garantindo sua solvência.
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A filosofia do banco segue inalterada, buscando cada vez mais se

tornar uma empresa de varejo. Para isso, sua atenção tem sido redobrada

na linha de cartões de crédito, que somou R$44,8 bilhões, expansão de

mais de 20% no ano, sustentada pelo crescimento no faturamento, após

atingir valores recordes. O Santander ressalta que esse resultado ainda vem

com maior qualidade de crédito, em que 95% das novas aquisições são de

correntistas.

A Getnet alcançou mais de R$306 bilhões em faturamento total nos

últimos 12 meses, com nível recorde de faturamento de crédito, reflexo do

crescimento da base de clientes ativa.

No mercado de automóveis, em que o Banco tem liderança nacional

com 24% de market share em pessoa física e 19% no total, a produção de

financiamento de veículos cresceu mais de 10%, ampliando a quantidade

de correntistas conquistados no ano.

A importância de se vincular um cliente está ligada à maior

fidelidade. Estima-se que esse cliente traga receitas 5,6x maior do que um

cliente não vinculado. Por isso, o Santander tem caminhado para trazer o

máximo desse cliente para dentro de sua base ativa, conforme mostra a

Figura 10.
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Figura 10 – Vinculação de clientes.
Fonte: RI Santander.

Por fim, o Banco também continua seu caminho de melhoria da

rentabilidade da operação. Desconsiderando o ágio de aquisições, o ROE

teria fechado em 21,2%, uma evolução bem interessante em relação ao

passado. Importante ressaltar que, caso consideradas as aquisições, o ROE

seria inferior, no mesmo patamar já apresentado.

Esse aumento é resultado de um crescimento da base de clientes,

atingindo níveis recordes históricos, seja pela maior vinculação desses

clientes com o Santander, como também pela maior transacionalidade,

aumento da digitalização e integração dos canais.

Análise de Múltiplos

O método consiste na análise dos múltiplos das empresas. Para que

sua eficiência seja atestada, é coerente que se compare empresas do

mesmo setor de atuação e que, ainda por cima, essas empresas estejam no
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mesmo ciclo de vida, isto é, se estão em expansão, maturidade ou

decaimento de suas atividades.

Para a comparação de múltiplos (Figura 11), foram escolhidas as

empresas Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3). Todos

esses são bancos comerciais com grande dominância do mercado. Com

exceção do Banco do Brasil, todos são players privados.

● P/L: indica o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo lucro

da companhia, de outra forma, quantos anos os acionistas estão dispostos

a investir de maneira a recuperar seu aporte inicial.

● P/VP: é a relação entre o valor de mercado da companhia e seu

patrimônio líquido. Indica o quanto o mercado está disposto a pagar em

todo o patrimônio que a ele pertence. Isto é, esse múltiplo relaciona a

capacidade da empresa em rentabilizar o patrimônio do acionista.

Figura 11 - Comparação de múltiplos.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Naturalmente, as ações do Banco do Brasil são negociadas com

desconto devido ao seu controle ser estatal, o que acrescenta mais risco.

Por outro lado, analisando os resultados do Santander, apesar da tendência

de melhoria, ainda há um gap de rentabilidade e lucratividade.
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Assim sendo, não justificaria múltiplos próximos ao Itaú e Bradesco,

sendo que esses dois possuem melhores resultados. Isso só deveria ser

verdade se a tendência de melhoria do Santander continuasse presente,

embora o mercado esteja cada vez mais competitivo.

Já na Figura 12 vemos que o mercado precifica uma ligeira piora dos

resultados do Banco, por isso múltiplos mais altos. Esse mesmo cenário não

é projetado para Itaú e Bradesco, o que novamente não justificaria seus

múltiplos mais elevados.

Figura 12– Comportamento Histórico dos Múltiplos e Expectativas Futuras.
Fonte: Status Invest/Elaboração Própria.

Método do Retorno em Excesso

Já que não existe uma separação clara entre capital de terceiros e

capital próprio em instituições bancárias, não conseguimos utilizar do

Método do Fluxo de Caixa Desconto.

O Método do Retorno em Excesso, todavia, tem semelhanças

algébricas, como por exemplo a projeção de retornos no futuro e

trazendo-os a valor presente a um custo. Nesse caso, projetamos como o
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patrimônio líquido pode crescer para os próximos anos, considerando anos

de maior crescimento e seguido do crescimento na perpetuidade.

Por isso, esse método também tem como objetivo fazer uma

estimativa reversa do mercado. Em outras palavras, o objetivo dessa análise

consiste em avaliar, dado o preço das ações, qual seria o crescimento

esperado pelo mercado em relação à companhia.

Assim sendo, consideramos que o ROE, nos próximos cinco anos, seja

próximo ao que o Banco já atingiu em seu auge, em 2019, antes da

pandemia, quando ficou em 17%.

No possível cenário encontrado, para justificar esse preço, o

Santander deveria atingir o mesmo ROE do Itaú, por exemplo, sendo que

essa é a instituição referência do mercado quando se trata de

rentabilidade. Dessa forma, vemos que o mercado antecipa uma melhoria

futura do Santander.

Assim, chegamos a um preço de R$31,89, próximo ao preço de

fechamento da ação no dia 15/05/2022 de R$32,70.

Na Figura 13 temos a análise de sensibilidade, que ajuda a ilustrar

possíveis cenários e justificativas de valuation considerando seu histórico

de rentabilidade e crescimento.

Figura 13– Análise de Sensibilidade Bradesco.
Fonte: Elaboração Própria.
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O Santander tem uma história de reviravolta no mercado financeiro

brasileiro. Tudo isso começou em um momento de abertura econômica,

quando várias empresas estrangeiras vieram tentar trilhar o caminho de

sucesso em nosso país.

Muitas delas não foram para frente, afinal de contas, entender as

nossas burocracias, dinâmica de mercado, leis, tributos, entre outros

pontos, era uma tarefa arriscada até mesmo para empresas brasileiras, que

dirá para as estrangeiras.

A sobrevivência do Santander, portanto, passa pelas aquisições

realizadas, que trouxeram grande expertise de atuação. Entretanto, o

Banco ainda não estava no mesmo nível dos outros grandes players.

Todavia, o Santander hoje é muito diferente do passado. Muito se fez

para ganhar rentabilidade e lucratividade, com mérito para a sua gestão.

Reconhecendo suas forças e fraquezas, ainda mais competindo com

players extremamente fortes, o Banco vem avançando no varejo e se

consolidando cada vez mais nesse nicho.

É fato que isso traz um ligeiro risco a mais quando comparamos com

Itaú e Bradesco, embora nada tão discrepante. Também é verdade que,

apesar da nítida melhoria, muito ainda há de ser feito.
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Por isso, e ainda considerando uma concorrência maior no nicho de

varejo vindo das fintechs, acredito que não se justificaria precificar suas

ações no mesmo nível de qualidade dos outros bancões.

Logo, o risco de execução aliado a uma qualidade ainda inferior me

fazem crer que suas ações não estão descontadas. Dado isso, não temos

recomendação de compra para as ações do Santander (SANB11).
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Acompanhe o SIMPLA CLUB em todos os canais!

Youtube Instagram Telegram
1milhaocom30 @simpla.club t.me/simplaclub

Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo Gabriel

Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 20/2021, com objetivo de orientar e

auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não se constitui em oferta de compra e

venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor será responsável, de forma exclusiva, pelas suas

decisões de investimento e estratégias financeiras. O relatório contém informações que atendem a diversos perfis de

investimento, sendo o investidor responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de

investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os

analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 20/2021, que as

recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de

forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos

não estão em situação que possam afetar a imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse.

A elaboração desse material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado,

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia.
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