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Citi eleito Melhor Banco Subcustodiante da América Latina 
 

Nova York, NY - Pelo 18º ano consecutivo, o Citi foi reconhecido com o Prêmio de Melhor 
Banco Subcustodiante 2021 na América Latina pela Global Finance Magazine. Além disso, o 
Citi também foi eleito Melhor Banco Subcustodiante na Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, 
México e Chile (Banco de Chile). 
 
Os prêmios reconhecem as instituições que fornecem de forma confiável os melhores serviços 
em mercados locais e regiões com base em pesquisas de mercado, contribuições de fontes 
especializadas e inscrições de bancos para selecionar as instituições. Com os eventos sem 
precedentes deste ano, o prêmio de subcustodiante da Global Finance reconheceu as 
instituições que adotaram ideias novas e inovadoras para enfrentar os desafios que surgiram. 
 
"Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos mais uma vez com o prêmio de subcustódia 
geral na América Latina, bem como com vários prêmios de países individuais", disse Ricardo 
Hesse, Head de Securities Services para América Latina. "Dada a amplitude da rede 
proprietária do Citi, a maior do setor, continuamos nosso compromisso de fornecer aos clientes 
informações consistentes, precisas, confiáveis e rápidas sobre o mercado, diferenciando-nos 
da concorrência." 

"Apesar da volatilidade sem precedentes causada pela COVID-19, os mercados latino-
americanos operaram bem e se mostraram mais resistentes do que muitos esperavam", disse 
Hesse. "Para o Citi, foi uma honra ter desempenhado um papel fundamental como provedor de 
custódia para minimizar a instabilidade em todo o mercado na região." 

No ano passado, o Citi se concentrou em fornecer aos clientes atualizações sobre os principais 
desenvolvimentos do mercado, ambientes transacionais e mudanças regulatórias. O Citi 
também trabalhou com reguladores na adoção de soluções digitalizadas na região para atender 
às necessidades do mercado. 
 
Com mais de US$ 28,5 trilhões de ativos sob custódia** e administração e a rede proprietária 
líder do setor, abrangendo mais de 60 mercados, o negócio de custódia do Citi oferece aos 
clientes profunda expertise no mercado local, tecnologias de processamento avançadas e uma 
ampla variedade de serviços de fundos que podem ser adaptados atender às necessidades 
dos clientes. Em âmbito regional, o Citi é responsável por US$ 850 bilhões em ativos sob 
custódia. No Chile, a participação de mercado do Banco de Chile* aumentou para 80%. 

Nas Américas, além de sua custódia doméstica nos EUA, o Citi é o principal provedor de 
custódia com presença local dominante na Argentina, Brasil, Colômbia, México, Peru e 
Panamá. O Citi desenvolveu profunda expertise em cada país onde é encarregado da custódia 
e dos serviços de ativos de seus clientes.  

 

http://www.gfmag.com/


 
Lista de prêmios 
 
A seguir, a lista dos prêmios recebidos pelo Citi mencionados neste comunicado: 
 
Regional: 
 

• Melhor Banco Subcustodiante da América Latina 
 
País: 
 

• Melhor Banco Subcustodiante da Argentina 

• Melhor Banco Subcustodiante do Brasil 

• Melhor Banco Subcustodiante do Chile (Banco de Chile*) 

• Melhor Banco Subcustodiante da Colômbia 

• Melhor Banco Subcustodiante do México  

• Melhor Banco Subcustodiante do Peru 
 

### 
 

Sobre o Citi  

O Citi, banco global líder, tem aproximadamente 200 milhões de contas de clientes e realiza negócios 

em mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece a clientes, empresas, governos e instituições uma 

ampla gama de produtos e serviços financeiros, incluindo serviços bancários e crédito no varejo, serviços 

bancários para empresas e investidores, corretagem de valores mobiliários, serviços de transação e 

gestão de fortunas. 

Para mais informações, acesse www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | 
Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/citi 
 
Para mais informações, visite: https://www.citibank.com/mss/dcc/ 
 
* O Banco de Chile opera como subcustodiante do Citi no Chile. 
**O valor de AUC/A representa separadamente os ativos brutos para os quais o Citi fornece serviços de Custódia 
Global e de subcustódia por meio de seu negócio de Direct Custody and Clearing. O Citi reportou anteriormente os 
números AUC/A em uma base líquida, portanto, descontando os ativos atendidos por ambos os negócios. 
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