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Citi Latin America continua recebendo importantes reconhecimentos por seus 

Treasury & Trade Services  

 

Miami, FL – O Citi Latin America recebeu sete prêmios da Global Finance Magazine por seus 
serviços de comércio, cadeia de suprimentos e tesouraria na premiação Best Trade Finance 
Provider and Best Treasury & Cash Management Banks 2022. O Citi foi eleito o Melhor Banco de 
Financiamento Comercial da América Latina, Caribe e México (Citibanamex). O banco também 
ganhou como Melhor Banco para Gestão de Liquidez na América Latina e Melhor Banco para 
Gestão de Caixa nas Bahamas, México e Porto Rico.   

Além disso, o Citi recebeu três prêmios globais, incluindo Melhor Banco para Financiamento da 
Cadeia de Suprimentos e Melhor Banco para Gestão de Caixa. 

"Estamos entusiasmados com esses reconhecimentos da Global Finance", disse Steve Donovan, 
Head of Treasury and Trade Solutions do Citi Latin America. "O Citi continua fortalecendo seu 
negócio de Treasury and Trade Solutions, introduzindo novas soluções digitais e sustentáveis, 
ao mesmo tempo em que fornece serviços de classe mundial aos clientes. Seja abrindo uma 
conta ou fornecendo insights de liquidez para ajudar a tomar decisões executivas ou executando 
transações, oferecemos aos nossos clientes uma experiência digital integrada e reduzimos o 
atrito de suas operações."  

Nos últimos 12 meses, o Citi realizou várias inovações de mercado na América Latina para 
viabilizar as estratégias dos clientes e alimentar a economia digital em toda a região à medida 
que ela enfrenta a recuperação econômica.  

Recentemente, o Citi adicionou novas funcionalidades ao seu portal Supplier Finance, incluindo 
uma interface de usuário atualizada e um design simplificado. O Citi também simplificou seus 
processos de integração digital para fornecedores. Com o lançamento da integração digital em 
partes da região, 100% dos fornecedores no Brasil, Colômbia, Peru, Costa Rica e Equador agora 
são integrados eletronicamente e mais de 2.900 fornecedores da região obtiveram acesso aos 
nossos programas de financiamento de fornecedores.  

"Estamos honrados que o Citi tenha recebido um reconhecimento tão prestigioso na América 
Latina. Tenho a honra de liderar e fazer parte dessa equipe dinâmica e trabalhadora que, mesmo 
durante estes tempos sem precedentes, conseguiu se destacar e continuar apoiando nossos 
clientes e seus ecossistemas mais uma vez. A combinação especial de talento, footprint e oferta 
de produtos do Citi continua a prosperar e a servir à nossa missão de sermos o melhor para 
nossos clientes", disse Andre Carvalho, Head of Trade do Citi Latin America. 

À medida que os clientes priorizam as responsabilidades ambientais, sociais e de governança 
(ESG), o Citi busca construir soluções e relacionamentos em todo o banco, com os clientes e as 
comunidades mais amplas que serve para atender a essa necessidade.  Este ano, o Citi lançou 
sua solução de Financiamento da Cadeia de Suprimentos Sustentável para ajudar na agenda de 
sustentabilidade dos clientes e impulsionar a melhoria das práticas sociais e ambientais dos 
fornecedores.  



O Citi está presente em 21 países da América Latina e pode oferecer aos clientes a escala e o 
alcance de um banco global. 

### 

 

Para mais informações sobre CitiDirect BE® 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 
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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