Nota de Imprensa

CDP Brasil: Santander é liderança em mudanças climáticas
no mercado financeiro
Promovida por grandes investidores mundiais, iniciativa Carbon Disclosure Project
orienta decisões de negócios visando a economia de baixo carbono;
Santander participa desde a primeira edição, em 2006, com melhora anual nos
resultados apresentados.
São Paulo, 26 de outubro de 2017 - O Santander Brasil foi reconhecido pelo CDP (Carbon
Disclosure Project) como uma das maiores lideranças brasileiras no tema de mudanças climáticas,
tendo alcançado a maior pontuação entre as empresas do setor financeiro. O CDP é uma iniciativa
que avalia a governança climática e a gestão de emissões das maiores empresas de capital aberto
no mundo. O grupo de líderes é composto por empresas que atuam com transparência,
responsabilidade, inovação e demonstram maturidade na gestão de riscos e em sua visão
estratégica – fatores que influenciam cada vez mais os investidores em suas decisões.
Segundo o CDP, esse excelente resultado indica que o Santander Brasil implementou uma gama
de ações para gestão das mudanças climáticas, nas suas atividades e operações financeiras.
Evidenciou, ainda, o empenho do Banco em alcançar seus objetivos e implementar ações para
reduzir suas emissões.
De acordo com a superintendente executiva de Desenvolvimento Sustentável do Banco Santander,
Karine Bueno, “em um ambiente onde as mudanças climáticas se tornam cada vez mais um
direcionador para os negócios, ser reconhecidos pela maturidade de nossa gestão de riscos e
oportunidades reforça nosso posicionamento e nos estimula a buscar inovações”.
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 47 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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