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MUFG publica Relatório de responsabilidade social corporativa de 2020
LOS ANGELES, CA, 27 DE MAIO DE 2021 – O MUFG, grupo financeiro global, anunciou hoje a publicação
de seu Relatório de responsabilidade social corporativa de 2020, que detalha os esforços da empresa ao
longo do exercício social passado em gestão ambiental, reinvestimento comunitário, apoio aos funcionários e
promoção da equidade racial. Após os eventos sem precedentes do ano da pandemia, a empresa reconhece
o trabalho árduo de seus profissionais.
O relatório inclui os esforços do MUFG em todas as Américas e destaca as iniciativas de sua operação de
varejo, Union Bank, de abril de 2020 a março de 2021. Em junho de 2020, o Union Bank estabeleceu seu
Programa de Recuperação Comunitária, uma iniciativa destinada a abordar injustiças sociais e raciais nos
Estados Unidos. Focado especificamente na construção da estabilidade econômica, incluindo o apoio ao
acesso ao capital, empreendedorismo, retenção de emprego e atualização de treinamentos. O MUFG
Américas contribuiu com US$ 29,2 bilhões em financiamento sustentável.
No Canadá e na América Latina, o MUFG apoiou nove instituições sociais que atendem pessoas em
situações de vulnerabilidade e que foram fortemente impactadas pela pandemia do Coronavirus. No Brasil,
quatro instituições foram beneficiadas e as doações do MUFG viabilizaram a compra de alimentos, insumos
médicos, adequação das instituições aos parâmetros de segurança estabelecidos pela OMS e pagamento de
funcionários. O relatório destaca também o apoio dado aos funcionários e seus familiares no contexto de
pandemia e trabalho remoto.

“O ano passado exigiu que todos nós enfrentássemos desafios em uma velocidade extraordinária. Juntos,
abordamos as necessidades urgentes dos clientes, da comunidade e dos colegas, com consideração
cuidadosa e uma resposta compassiva”, disse Julius Robinson, diretor administrativo e líder de
responsabilidade social para as Américas. “Estou muito orgulhoso de nossos colegas que trabalharam
incansavelmente para ajudar nossos clientes e comunidades a manterem as operações. Este relatório reflete
as histórias de dedicação. E, embora a pandemia não tenha ficado totalmente para trás, podemos olhar para
o futuro com esperança e otimismo”.

Seções do relatório também estão disponíveis em português e espanhol em reconhecimento à diversidade
da força de trabalho da empresa. Mais informações podem ser encontradas no site da empresa aqui.
Sobre o MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
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 tem uma rede global com mais de 2.500 locais em mais
de 50 países. O Grupo tem mais de 180 mil funcionários e oferece serviços que incluem serviços bancários
comerciais, serviços bancários fiduciários, títulos, cartões de crédito, financiamento ao consumidor, gestão
de ativos e leasing. O Grupo visa “ser o grupo financeiro mais confiável do mundo” por meio de estreita
colaboração entre nossas empresas operacionais e responder de forma flexível a todas as necessidades
financeiras de nossos clientes, servindo a 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 obter mais informações, visite https://www.mufg.jp/english.
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