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Novo Banco de Desenvolvimento e Santander Brasil assinam
acordo de cooperação estratégica
Vídeo Projeção Mapeada: https://goo.gl/1pzx87
Xangai e São Paulo, 10 de janeiro de 2018 – O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) assinou
hoje com o Santander Brasil o primeiro acordo de cooperação estratégica com um banco privado
no País. O memorando de entendimentos abre espaço para a realização de ações de colaboração
e prestação de serviços financeiros entre as duas instituições.
As áreas de atuação abrangidas pelo documento vão desde a concessão de linhas de crédito, com
foco no financiamento a projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, até a oferta de
serviços bancários, como emissões de bônus, operações de câmbio e derivativos e transferências
de valores.
A parceria ainda prevê ações de aproximação e troca de conhecimento estratégico entre as
instituições, como o intercâmbio de profissionais e o diálogo frequente entre seus executivos.
"A cooperação entre o Santander Brasil e o NBD será um condutor importante para o crescimento
do financiamento de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no Brasil. O Memorando
assinado hoje constitui uma base sólida para os esforços conjuntos entre as nossas instituições e
serve como ponto de partida para uma relação que esperamos ser duradoura e produza resultados
concretos na forma de projetos. Desde o ano passado, nossas equipes técnicas já vem analisando
projetos em conjunto com o Santander Brasil e neste ano de 2018 buscamos expandir as
operações do NDB no Brasil. Em particular, esperamos trabalhar com o Santander Brasil para
estruturar e financiar projetos nas nossas áreas principais de operação, incluindo gerenciamento de
recursos hídricos e saneamento, transporte e conectividade, energia limpa, desenvolvimento
urbano sustentável e integração econômica," afirma Sergio Suchodolski, Diretor Geral de Estratégia
e Parcerias da NBD.
“Temos todo o interesse e as condições de evoluir em todas as possibilidades de negócios abertas
pelo acordo com o NDB, que é uma instituição multilateral que já nasceu com uma grande
relevância geopolítica e econômica para o mundo. O fato de sermos o banco internacional com
maior presença no Brasil nos coloca em uma posição favorável para desenvolver essa parceria, ”
afirma Rafael Noya, diretor de Corporate Investment Banking do Santander Brasil.
Sobre o NDB
O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) foi fundando pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul em julho de 2014, durante a sexta cúpula do BRICS em Fortaleza. O principal objetivo do banco
é o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento em países em desenvolvimento
e economias emergentes. Sediada em Xangai, China, a instituição começou a funcionar em 2015

com capital autorizado de US$ 100 bilhões. O NBD planeja abrir seu escritório regional para a
América Latina no Brasil em 2018.
Sobre o Santander Brasil
Em atividade no mercado local desde 1982, o Santander Brasil é um dos maiores bancos do
sistema financeiro nacional e a única instituição internacional com escala no varejo. Possui quase
37 milhões de clientes, cerca de 46 mil funcionários e uma rede de mais de 3,4 mil agências e
postos de atendimento. Atua no Brasil em duas grandes frentes: o banco comercial, que reúne as
atividades de varejo, como atendimento a pessoa física e pequenas e médias empresas, e o
atacado, voltado às grandes empresas e a operações no mercado de capitais. Faz parte do Grupo
Santander, principal conglomerado financeiro da Zona do Euro, com grande presença na América
Latina.
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