Santander Asset Management finaliza com
êxito implementação da plataforma Aladdin
na Europa
•

Gestora finaliza com sucesso a implementação da plataforma Aladdin na Europa,
apesar da situação de confinamento causada pela Covid-19, e cumpriu o
calendário previsto.

•

Acordo com a BlackRock, alcançado em março de 2019, permite unificar a análise
de risco nos mercados em que a SAM opera e acelera a transformação digital do
Banco Santander.

Lisboa, 18 de maio de 2020 - NOTA DE IMPRENSA
A Santander Asset Management (SAM) concluiu com sucesso a implementação da Aladdin na
Europa, a plataforma tecnológica da BlackRock, cumprindo com os prazos estabelecidos
apesar da situação causada pela pandemia do Covid-19. Da mesma forma, ao longo deste
ano, a implementação da Aladdin também será finalizada na América Latina, completando
assim os 10 países em que a SAM está presente. A gestora fechou o contrato com a
BlackRock para a implementação desta ferramenta em março de 2019, com o objetivo de
continuar a acelerar a transformação digital em que o Grupo Santander está imerso desde
2015. É a primeira gestora a usar a plataforma Aladdin em Espanha, no Brasil, em Portugal e
na Argentina.
Mariano Belinky, Global CEO da Santander Asset Management, disse: “Estou absolutamente
orgulhoso de como implementámos a Aladdin. Não demorámos nem mais um dia em relação
aos planos e horários estabelecidos e isso levou-nos a concluir todo o processo com um
sucesso indiscutível. Acrescentou ainda que, com sua implementação, “a SAM está na
vanguarda tecnológica do setor e acelerou a nossa transformação. A Aladdin permitirá a
mudança dos nossos paradigmas de risco em direção a um sistema global e unificado em
todos os países em que estamos presentes e coloca-nos na vanguarda, ao lado das grandes
gestoras globais”.
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O Responsável Global da Aladdin na BlackRock, Sudhir Nair, elogiou a capacidade da SAM em
implementar o projeto sem demoras, mesmo em tempos de pandemia do Covid 19,
adiantando que: “Processos de transformação como a Aladdin exigem foco, atenção e energia,
e estamos incrivelmente orgulhosos da forte parceria com a SAM durante todo este processo.
A transparência no risco nunca foi tão importante e temos o prazer de proporcionar uma
tecnologia que pode ajudar a gestora do Santander a gerir da melhor forma a situação atual
do mercado com os seus clientes.”
Esta plataforma permite unificar a análise de risco nos mercados em que a SAM opera,
fornecendo aos clientes uma análise de risco e rentabilidade mais profunda e completa dos
seus produtos.
Este sistema operativo também contribuirá para melhorar a rentabilidade dos fundos da SAM
e resultará numa maior inovação, possibilitando reduzir o tempo de reação a eventuais
mudanças nas condições de mercado ou em questões regulatórias. Além disso, a adoção da
Aladdin, juntamente com os pontos fortes da oferta de produtos da gestora na América
Latina e na Europa, reposiciona o seu negócio de gestão de ativos como um player
especializado altamente competitivo na América Latina e Illiquid Alternatives.

Sobre a SAM
A Santander Asset Management é uma gestora global, com fortes raízes locais na Europa e
na América Latina. Com 48 anos de história e presença em 10 países, possui um património
de 201.000 milhões de euros* em todos os tipos de veículos de investimento, desde fundos
de investimento e planos de pensões a mandatos institucionais e investimentos alternativos.
As soluções de investimento da SAM incluem mandatos especializados em obrigações e
ações latino-americanas e europeias. A SAM tem uma equipa com mais de 700 colaboradores
em todo o mundo, dos quais cerca de 220 são profissionais de investimento, com mais de 10
anos de experiência no mundo da gestão de ativos. O seu processo de investimento, a
capacidade de análise das equipes locais e o rigoroso controle de riscos facilitam o
conhecimento profundo das oportunidades de mercado, bem como as diferentes
necessidades de seus clientes, e são um elemento diferenciador.
*Números a 31 de dezembro de 2019

Comunicação Externa
Comunicação e Marketing Corporativo
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa
Tel.: 210 527 526/596
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt

2

