Banco MUFG celebra 100 anos de história no Brasil
Primeira unidade foi inaugurada no Rio de Janeiro

São Paulo, julho de 2019 – O Banco MUFG Brasil, antigo Banco de Tokyo-Mitsubishi
UFJ Brasil, integrante do MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), quinto maior grupo
financeiro do mundo, celebra, em julho de 2019, o centenário de sua atuação no Brasil
O MUFG Brasil é um dos maiores bancos estrangeiros em atuação no país e a operação
mais importante do MUFG na América Latina, com uma carteira de clientes que
engloba as principais empresas japonesas que atuam no Brasil, os maiores grupos
empresariais brasileiros e importantes multinacionais que operam no país.
Com amplo portfolio de produtos e serviços e profundo conhecimento do mercado
local, o banco oferece soluções financeiras como banco comercial, trust banking,
títulos, financiamento ao consumidor, gestão de ativos e leasing, para clientes
Corporate dos setores de Petróleo & Gás; Alimentos & Bebidas; Metais & Mineração;
Varejo, Agronegócio, Bens de Consumo, Papel & Celulose, Infraestrutura, Energia e
Utilidades, Bens de Capital, Mídia & Telecomunicações e Multinacionais.
A trajetória do MUFG no Brasil começou em 1919 com a instalação, no Rio de Janeiro,
da filial japonesa do Yokohama Specie Bank, que após a II Guerra Mundial tornou-se
Bank of Tokyo. Em 1996, o Bank of Tokyo e o Mitsubishi Bank se uniram e, em 2002,
depois da fusão com o UFJ (United Financial of Japan) nasceu o Bank de TokyoMitsubishi UFJ, maior banco do Japão, que no Brasil tornou-se o Banco de TokyoMitsubishi UFJ Brasil. Em abril de 2018, como parte da estratégia global de unificar as
marcas das suas unidades operacionais, o MUFG anunciou a mudança de nome da
subsidiária no Brasil, de Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A para Banco MUFG
Brasil S.A.
Presente em mais de 50 países no mundo, o MUFG utiliza a sua capilaridade e
expertise em diversos mercados e culturas para intensificar o cross sell; a colaboração
entre as unidades e aumentar o portfólio de produtos e serviços de modo a oferecer
aos clientes soluções financeiras completas, em qualquer lugar do mundo. Na América
Latina, o grupo possui operações na Argentina, Chile, Colombia, Peru e também no
México.
“Estamos muito honrados em celebrar este centenário. Sempre acreditamos no Brasil
e temos um profundo compromisso com o país e toda a região da América Latina.
Queremos continuar a ser um parceiro sólido e estar lado a lado do país rumo aos
próximos 100 anos”, ressalta Makoto Kinoshita, Presidente do MUFG Brasil.
Sobre o MUFG
O Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) é um dos principais grupos financeiros
do mundo. Com sede em Tóquio e mais de 360 anos de história, o MUFG possui uma
rede global com cerca de 3.000 escritórios em mais de 50 mercados. O grupo conta

com aproximadamente 180.000 funcionários e oferece serviços como banco comercial,
trust banking, títulos, cartões de crédito, financiamento ao consumidor, gestão de
ativos e leasing. O grupo pretende "ser o grupo financeiro de maior confiança do
mundo" por meio de uma estreita colaboração entre nossas empresas operacionais e
respondendo com flexibilidade a todas as necessidades financeiras de nossos clientes,
servindo à sociedade e promovendo o crescimento compartilhado e sustentável para
um mundo melhor. As ações do MUFG são negociadas nas bolsas de valores de Tóquio,
Nagoya e Nova York.
Para mais informações, visite http://www.mufg.jp/english.
Em 1 de abril de 2018, o nome do banco comercial do MUFG passou de "O Banco de
Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd." para "MUFG Bank, LtdO símbolo de ticker da Bolsa de Nova
York do MUFG também mudou para "MUFG".
Para mais informações sobre subsidiárias no exterior, visite
http://www.bk.mufg.jp/global/newsroom/announcements/pdf/201803_namechange.
pdf.
Sobre o Banco MUFG Brasil S.A.
Há quase 100 anos no Brasil, o Banco MUFG Brasil é um dos maiores bancos
estrangeiros globais em atuação no País, com sede em São Paulo. A instituição
financeira integra o MUFG - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., quinto maior grupo
financeiro do mundo.

