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Citi Latin America anuncia o lançamento de Citi Digital Account 
Esta atualização para CitiDirect BE® Digital Onboarding é a etapa mais recente na 

transformação digital do banco 
 
Miami, FL - O Citi Treasury and Trade Solutions (TTS) Latin America anunciou hoje o lançamento bem-
sucedido da Conta Digital do Citi. A Conta Digital do Citi alavanca recursos digitais inovadores, usando o 
premiado CitiDirect BE® Digital Onboarding, assinaturas eletrônicas e ativações digitais de produtos.  
  
"O negócio do Citi na América Latina desenvolveu com sucesso uma das propostas de valor de 
plataforma mais abrangentes como parte de sua estratégia Digital First", afirmou Steve Donovan, Latin 
America Treasury and Trade Solutions Head no Citi. "Nossa proposta de valor digital evoluiu de permitir 
os objetivos de digitalização de tesouraria dos clientes, como eficiência e transparência, a ajudá-los a 
competir na economia digital." 
  
A Conta Digital do Citi permite aos clientes institucionais a capacidade de digitalizar completamente sua 
experiência bancária, não exigindo mais a necessidade de cartões com assinatura física, talões de 
cheques ou transações manuais. Os clientes também se beneficiarão de um conjunto de recursos de 
autoatendimento digital e autenticação biométrica. A Conta Digital do Citi oferece integração completa 
com as plataformas bancárias digitais premiadas do Citi, tornando o gerenciamento de contas fácil e 
acessível, ao mesmo tempo em que otimiza as informações que os clientes usam para tomar decisões.   
  
A Conta Digital do Citi atualmente é oferecida no Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, 
Equador, Guatemala e Porto Rico, e outros países devem vir em 2022. Expandindo a plataforma 
CitiDirect BE® Digital Onboarding lançada no Brasil em 2019, a Conta Digital do Citi é a etapa mais 
recente na transformação digital do Citi na região.  
  
"O futuro dos serviços bancários na América Latina chegou e é ilimitado. A Conta Digital do Citi ajudará a 
construir uma economia digital sem dinheiro", afirmou Driss Temsamani, Head of Digital, Citi TTS Latin 
America. "A adoção digital está crescendo rapidamente em toda a América Latina. Há um aumento nas 
Moedas Digitais de Bancos Centrais, Open Banking e Pagamentos em Tempo Real. Após 4 anos 
construindo nosso Banco Digital e transformando nosso modelo de negócios, hoje temos a plataforma 
digital líder na América Latina para ajudar empresas e governos a ter sucesso na economia digital." 
  
O Institutional Clients Group do Citi está escalado para atender empresas multinacionais, líderes de 
mercados emergentes, governos, investidores e famílias de patrimônio ultra-alto que contam com a rede 
global única, insights e expertise no mercado local do Citi para atender a suas necessidades bancárias.  
 
Para mais informações sobre Citi Digital Account, CitiDirect BE® Digital Onboarding, CitiDirect BE® 
and CitiConnect® acesse aqui. 
 

### 
 

A área de Treasury and Trade Solutions (TTS) do Citi permite o sucesso dos clientes ao oferecer um 
conjunto integrado de serviços financeiros em gestão de caixa e operações sob medida para 
multinacionais, instituições financeiras e organizações do setor público de todo o mundo. Com base na 

https://www.citibank.com/tts/solutions/digital-channels-data


maior rede proprietária da indústria, com licenças bancárias em mais de 90 países e plataformas de 
tecnologia integradas globalmente, TTS continua na vanguarda ao oferecer a gama mais abrangente da 
indústria de soluções de tesouraria, comércio e gestão de liquidez digitalmente habilitadas. 
 
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.  
 
Mais informações disponíveis em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi| 
Facebook: www.facebook.com/citi| LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 
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