MUFG anuncia ações de apoio
a funcionários, clientes e comunidades afetadas pelo COVID-19
No Brasil, 90% dos funcionários trabalha remotamente
São Paulo, 8 de abril de 2020 - Em função do amplo impacto do COVID-19, o
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) anunciou medidas para apoiar funcionários,
clientes e comunidades nas quais opera, no continente americano. Durante a
pandemia, o grupo destinará US$ 3 milhões para apoiar negócios e fortalecer
programas sociais nos Estados Unidos, no Canadá e na América Latina, incluindo o
Brasil.
"Este é um evento global sem precedentes que está afetando significativamente as
comunidades onde nossos colaboradores, famílias e clientes vivem e trabalham",
afirma Steve Cummings, Presidente e CEO do MUFG Américas.
A empresa tem implementado soluções de tecnologia para ampliar a prática de home
office entre seus funcionários. Nas Américas, cerca de 80% da equipe já está
trabalhando remotamente. No Brasil, este índice chega a 90%. Um pequeno grupo de
funcionários se mantem no escritório, em sistema de rodízio, para realizar as
atividades mais críticas relativas ao suporte aos clientes.
“Graças ao esforço conjunto das nossas equipes conseguimos rapidamente ampliar
em 173% sua capacidade de trabalho remoto. Esse resultado reforça o sucesso da
abordagem ágil e abrangente quanto ao tema, forte atuação da equipe de tecnologia e
os esforços de transformação cultural que o banco tem implementado”, afirma
Eduardo Schultz, vice-presidente do MUFG Brasil e integrante do comitê de crise
montado pelo Banco para responder aos desafios trazidos pela crise do Coronavírus.
Além de propiciar condições para a adoção em larga escala do trabalho remoto, o
Banco ampliou as medidas de apoio para colaboradores particularmente impactados
pela crise do Coronavírus, que inclui reembolsar despesas relacionadas ao home
office, com gastos relacionados a acessórios de trabalho, e a possibilidade de licença
especial àqueles que enfrentam dificuldades para conciliar o trabalho, mesmo remoto,
com o cuidado de dependentes com necessidades especiais como crianças, idosos
etc. O banco fará também uma campanha de vacinação de gripe comum para
funcionários e seus dependentes, em sistema drive thru, na garagem do edifício-sede,
na Avenida Paulista. Além disso, a partir de agora os colaboradores terão à sua
disposição, pelo plano de saúde, consultas online com psicólogo para auxiliar nesse
momento delicado.

“O Banco entende que este é o momento para continuar operando com foco total nas
pessoas, concentrando esforços para apoiar funcionários e clientes, a fim de contribuir
para reduzir a evolução dos casos da doença não somente no banco, mas em todo o
País”, complementa Alex Roth, diretora de Recursos Humanos do MUFG Brasil. As
medidas anunciadas no contexto da pandemia do novo Coronavírus reforçam seu
compromisso social com o Brasil, país no qual opera há 100 anos.
Neste cenário, o banco ativou seu Plano de Continuidade de Negócios para garantir a
operacionalização e prosseguimento das atividades que envolvam os clientes, que no
Brasil são as maiores empresas nacionais, japonesas e multinacionais. Durante este
período, houve alteração no horário para processamento de operações de câmbio, a
fim de garantir que todas as transações sejam devidamente processadas e liquidadas.
Nos Estados Unidos, o MUFG através do seu braço de varejo, Union Bank, ampliou o
apoio às pequenas empresas.
Com presença em mais de 2.700 locais em todo o mundo, o MUFG é um dos maiores
bancos estrangeiros do mundo, com US$ 2,8 trilhões em ativos* e longo histórico de
gestão conservadora de riscos, bem como forte liquidez e desempenho de crédito.

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 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, Ltd." Muitas das subsidiárias no exterior fizeram a mudança no mesmo
dia, mas, em alguns países, a alteração do nome será realizada em uma data
posterior. O símbolo de ticker da Bolsa de Nova York do MUFG também mudou para
"MUFG".
Para mais informações sobre subsidiárias no exterior, visite
www.bk.mufg.jp/global/newsroom/announcements/pdf/201803 namechange.pdf

Sobre o Banco MUFG Brasil
Há 100 anos no Brasil, o Banco MUFG Brasil é um dos maiores bancos estrangeiros
globais em atuação no País. A instituição financeira integra o MUFG - Mitsubishi UFJ
Financial Group, Inc., quinto maior grupo financeiro do mundo.
*Fonte: Bloomberg: setembro, 2019.

