
 

 
 
Para divulgação imediata 
Citigroup Inc. (NYSE: C) 
21 de julho de 2020 

 
 
 

Euromoney elege o Citi Latin America como Melhor Banco para 
Financiamento, Melhor Banco para Serviços de Transações e Melhor 

Banco de Investimento da América Central e Caribe 

Miami, Flórida - Na 30ª edição anual de seu Awards for Excellence, a Euromoney, renomada 
revista global de mercados financeiros, reconheceu o Citi Latin America com três prêmios 
regionais. O Citi Latin America foi eleito o Melhor Banco para Financiamento, Melhor Banco para 
Serviços de Transações e Melhor Banco de Investimento da América Central e Caribe. 

Sobre o sucesso do Citi, a Euromoney escreveu: "O papel do Citi em trazer negócios soberanos 
não foi apenas impressionante, mas manteve as rodas financeiras da região girando. O Citi trouxe 
México, Peru, Panamá, República Dominicana e Chile para a mesa à medida que o apetite do 
mercado disparou após as quedas iniciais." 

"Estamos verdadeiramente honrados por sermos reconhecidos pela Euromoney como o Melhor 
Banco para Financiamento, Melhor Banco para Serviços de Transações e Melhor Banco de 
Investimentos na América Central e Caribe", afirmou Ernesto Torres Cantú, CEO do Citi Latin 
America. "Em um ano marcado pela incerteza devido à pandemia, o foco do Citi em inovação e 
liderança na execução de transações complexas e transformadoras - em todo o espectro de crédito 
e geografias na América Latina - apoiou nossos clientes em cada etapa do caminho. Os prêmios 
são um reconhecimento igual ao nosso talento e pessoas, que continuam definindo os mais altos 
padrões quando se trata de serviços financeiros e experiência do cliente em toda a América 
Latina." 

"Acreditamos que a experiência do cliente é o impulsionador da diferenciação sustentável, e nossa 
equipe de Treasury and Trade Solutions tem se concentrado fortemente na transformação de seus 
negócios para oferecer uma experiência integrada e end-to-end para o cliente por meio de 
recursos digitais, defesa do cliente, gestão de rede e entrega de serviços em toda a região", 
acrescentou. 

O Citi ganhou o prêmio de Melhor Banco em Serviços de Transação da região pela primeira vez. 
Este prêmio homenageia a excelência em gestão de caixa, pagamentos e serviços de 
financiamento comercial em toda a região. A Euromoney selecionou bancos que mostram inovação 
por meio da tecnologia e desempenho financeiro best-in-class. 

"Há três anos, decidimos nos tornar o melhor banco digital e fizemos investimentos estratégicos 
para digitalizar soluções. Hoje, o Citi tem a proposta de valor de plataforma mais abrangente da 
América Latina, que evoluiu da habilitação dos objetivos de digitalização de tesouraria dos clientes, 



 

 
 
como eficiência e transparência, a ajudá-los a competir na economia digital", disse Steve Donovan, 
Head de Treasury and Trade Solutions do Citi Latin America. 

"Os serviços de transações do Citi na região, liderados por Steve Donovan, têm se mostrado 
extremamente populares, o que provavelmente não é uma surpresa, dada a crescente 
necessidade de trabalhar remotamente. Além disso, os serviços digitais, que reduziram o tempo de 
abertura de contas para 48 horas, ajudam os clientes do Citi ao possibilitar a integração de seus 
fornecedores", disse a Euromoney. 

No período 2020-2021, o Citi foi o banco que liderou a maioria dos negócios no mercado de 
capitais na América Central e Caribe, com mais de 80% vindos do Panamá, Guatemala, Honduras 
e República Dominicana.  

"Como instituição financeira, temos a honra de ser reconhecidos pela Euromoney como o Melhor 
Banco de Investimento da América Central e do Caribe pelo segundo ano consecutivo, e 
continuamos nos concentrando em atender nossos clientes por meio de nossas soluções e 
serviços digitais, ajudando-os a inovar e crescer nos novos contextos digitais", disse Marcelo 
Gorrini, Cluster Head para o Citi Central America and Caribbean.  

O Euromoney Awards for Excellence é reconhecido como um dos mais prestigiosos do setor de 
serviços financeiros. 
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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 | 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/  
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