
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander Brasil ganha prêmios de Melhor Banco do País e 
Melhor Transformação Bancária da Euromoney 

 
 

Londres, 7 de julho de 2017 – O Santander Brasil foi o vencedor nas categorias Best Bank in Brazil 
e Best Transformation Bank in Latin America na 26ª edição da Euromoney Awards for Excellence, 
uma das mais importantes premiações internacionais da indústria financeira. O Grupo Santander 
recebeu, no total, dez troféus – além das duas vitórias brasileiras, conquistou as categorias Best Bank 
na América Latina, no Chile, em Porto Rico, Portugal e na Polônia, Best Investment Bank no Chile e 
no México, além de World’s Best Bank for SME’s (Melhor Banco do Mundo para PMEs). 
 
“O Santander Brasil é um banco em contínua transformação. Alcançamos os melhores resultados de 
nossa história, temos clientes mais satisfeitos e uma equipe altamente engajada”, afirma Sérgio Rial, 
presidente do Santander Brasil. “A Euromoney, ao nos honrar com os prêmios Best Bank in Brazil e 
Best Bank Transformation na América Latina, reconhece os avanços que temos feito e nos traz a 
responsabilidade de construir um banco cada vez melhor para nossos clientes, funcionários, 
acionistas e a sociedade”. 
 
A entrega dos prêmios foi realizada ontem em uma cerimônia em um dos principais pontos turísticos 
de Londres, no Reino Unido, a The Tower of London. O vice-presidente executivo de Comunicação, 
Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil, Marcos Madureira, 
representou o Banco no evento. 
 
A Euromoney Awards for Excellence 2017 é uma premiação promovida pela revista Euromoney, que 
compara o desempenho das instituições financeiras com base no trabalho de jornalistas e 
pesquisadores em mercados financeiro e de capitais de quase cem países ao longo do ano. A lista 
completa de vencedores será publicada na edição de julho da revista e no site www.euromoney.com. 
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