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Nota de Imprensa         
 

 
Fábio Colletti Barbosa será o Presidente do Conselh o de 

Administração e Marcial Portela será o novo Diretor  
Presidente do Santander no Brasil  

 
 
São Paulo, 22 de dezembro de 2010.  O Banco Santander S.A. (Espanha)  informou que 
submeterá à assembléia geral de acionistas o nome de Fábio Colletti Barbosa para ocupar a 
Presidência do Conselho de Administração do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander 
Brasil”). Fábio Barbosa, atualmente Diretor Presidente, deixará o cargo e será substituído por 
Marcial Portela . 
 
Fábio Barbosa já havia demonstrado interesse em deixar a função de Diretor Presidente da 
organização, após a finalização do processo de integração e depois de quase três anos na 
presidência  do Santander Brasil. Em sua nova função de Presidente do Conselho de 
Administração do Santander Brasil, Fábio Barbosa conduzirá as discussões estratégicas e 
negociais da instituição e dará continuidade à construção de uma estrutura de governança 
corporativa de acordo com as melhores práticas do mercado, conciliando, com transparência e 
determinação voltada para resultados de longo prazo, os interesses dos acionistas, banco e 
sociedade.  
 
Marcial Portela é diretor geral do Grupo Santander, com responsabilidade direta nos últimos 
três anos pela operação brasileira, tendo acompanhado todo o processo dos investimentos 
feitos pelo Santander no Brasil desde 1999, incluindo a aquisição do Banco Real.  
 
Fábio Barbosa e Marcial Portela vêm trabalhando juntos, há quase três anos, para garantir o 
sucesso da integração e a consolidação dos investimentos do grupo Santander  no Brasil. 
Ambos continuarão a trabalhar de forma coordenada para tornar realidade as aspirações de 
ser o melhor banco em satisfação do cliente, o melhor banco em retorno para o acionista,  o 
melhor banco para se trabalhar e  a marca mais admirada no Brasil. Para tanto, continuarão a 
implementar as metas ambiciosas de crescimento, qualidade no atendimento aos clientes e 
expansão da rede de agencias.  
 
Sujeito às aprovações regulatórias e legais pertinentes, a intenção é que estas  nomeações 
sejam efetivadas a partir de 04 de fevereiro de 2011. 
 
  


