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Resultados do 4º trimestre de 2018



Contribuir para que os negócios e as pessoas prosperem, apoiando a sociedade brasileira na sua 
transformação para o Brasil do século XXI, por meio de três pilares estratégicos:
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Tendo os valores éticos como a base e a tecnologia à serviço das pessoas e negócios

Prospera Microcrédito 

R$ 642 MM
de carteira de crédito

Universidades

14,1 mil¹
bolsas de estudos

Financiamento Sustentável
ü Fomento à energia limpa, com 

financiamento para equipamentos de 
energia solar.

ü Pioneiros no CDC Mobilidade, crédito 
exclusivo para bicicletas elétricas.

Economia Resiliente e 
Inclusiva

Desenvolvimento de 
Potenciais

Uso Eficiente e Estratégico do 
Capital Natural

289
Universidades 
conveniadas

¹ Desde 2015 



Governança e Reconhecimentos
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Comitê Global de Sustentabilidade do Grupo Santander
Órgão de alcance global no tema.

Comitê de Sustentabilidade
Responsável por prestar consultoria ao Conselho de 
Administração sobre assuntos relacionados ao 
desenvolvimento social e sustentável.

Área de Sustentabilidade do Santander Brasil
Elaboração e execução das estratégias locais de 
sustentabilidade.

Governança

Compromissos Voluntários

• Princípios do Equador
• UNEP Finance Initiative
• Global Reporting Initiative
• Pacto Nacional pela Erradicação 

do Trabalho Escravo

• Princípios de Investimento Responsável (PRI)
• Programa Brasileiro GHG Protocol
• Carbon Disclosure Project
• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
• ONU Mulheres

9º ano consecutivo no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 
da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

Guia Exame de Sustentabilidade: promovido pela revista Exame, da 
Editora Abril, o Banco foi uma das empresas destaques da publicação.

Reconhecimentos Santander Brasil

Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) e International
Finance Corporation (IFC): reconhecido como “Líder em Práticas de 
Eficiência”.

CDP (Carbon Disclosure Project): reconhecido como um dos 
maiores líderes brasileiros em mudanças climáticas, tendo 
atingido o maior índice entre as empresas do setor financeiro.

Nações Unidas: com o case do Prospera Santander Microcrédito o 
Banco foi reconhecido pela ONU durante o evento Sustainable
Development Goals in Brazil – The Role of the Private Sector.

FTSE4Good: inclusão do Santander Brasil como constituinte da série 
de índices FTSE4Good.

Grupo Santander: reconhecido pelo DJSI (Dow Jones Sustainability
Index) como um dos três melhores bancos do mundo e o primeiro na 
Europa.


