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Citi e EBANX colaboram para ampliar a oferta de pagamentos de e-commerce 

disponível para os clientes institucionais do banco  

O acordo visa a complementar a oferta de e-commerce do Citi existente na América Latina. 

 
Miami, Estados Unidos, e Curitiba, Brasil – A área de Treasury and Trade Solutions (TTS) 

do Citi anunciou hoje que está firmando um acordo com o processador de pagamentos global 
EBANX para fornecer uma solução de cobrança digital (e-commerce) de ponta a ponta para os 

clientes institucionais do Citi na América Latina. Os clientes do Citi poderão aceitar mais de 100 

métodos de pagamento de consumidores online em 11 países.1   

O comércio eletrônico continua se expandindo na América Latina, com previsão de crescimento 

superior aos 30% em 2022, de acordo com o estudo Beyond Borders do EBANX. Esta 

colaboração ajudará os clientes institucionais do Citi na região a aumentar a aceitação de 

pagamentos e otimizar o processamento de cartões locais, o que poderia permitir que se 

posicionem melhor em uma economia cada vez mais competitiva.  

"À medida que nos concentramos em expandir nossa presença de comércio digital no cenário 

de pagamentos cada vez mais complexo de hoje, nossa missão é fornecer soluções habilitadas 

digitalmente que atendam às necessidades em evolução da nossa diversificada base de 

clientes institucionais, especialmente nossos clientes que realizam operações direto ao 

consumidor (D2C)," disse Steve Donovan, Diretor para América Latina do Citi Treasury and 

Trade Solutions (TTS).  

Através da plataforma do EBANX, os comerciantes institucionais poderão fazer cobranças com 

diversos meios de pagamento, como cartões de crédito, carteiras digitais e meios de 

pagamento instantâneos e locais. Do lado do consumidor, os clientes terão acesso fácil a seus 

métodos de pagamento preferidos em toda a robusta estrutura de operação do EBANX. 

"Nosso objetivo é ampliar as opções de pagamento para nossos clientes institucionais com 

alcance local e regional por meio de uma solução abrangente de pagamentos de 

consumidores, ao mesmo tempo em que criamos as bases para uma experiência com uma 

proposta de valor integrada", disse Gabriel Kirestian, Diretor de Pagamentos e Recebíveis para 

América Latina do Citi Treasury and Trade Solutions (TTS).  

 

Paula Bellizia, presidente de Pagamentos Globais do EBANX, disse: "O Citi é líder em serviços 

bancários e financeiros globais. Estamos entusiasmados em nos alinhar com eles neste acordo 
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 Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. 

https://www.citibank.com/tts/solutions/
https://business.ebanx.com/pt-br/
https://business.ebanx.com/en/resources/beyond-borders-2021-2022


 
para fortalecer nossas capacidades de soluções locais para seus merchants em toda a América 

Latina. Este é um passo crucial na criação de uma solução mais eficiente, confiável e flexível 

para todas as empresas globais de tecnologia que desejam alcançar mais consumidores nos 

principais mercados da América Latina." 

 

Essa colaboração complementa a oferta existente do Citi no Brasil e no México, onde o Spring 

by CitiSM, a solução digital para pagamentos de consumo do negócio TTS do banco para 

clientes corporativos e institucionais está disponível (desde 2020 no México e 2021 no Brasil).  
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Sobre Treasury and Trade Solutions do Citi  
A área de Treasury and Trade Solutions (TTS) do Citi permite o sucesso dos clientes ao oferecer um 
conjunto integrado de serviços em gestão de caixa e trade finance inovadores e 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 liderando em 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 | 
Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/citi  
 
Sobre o EBANX 
O EBANX é uma plataforma líder em pagamentos na América Latina, conectando mais de 35 mil 
empresas globais e regionais aos consumidores de um dos mercados digitais que mais crescem no 
mundo. A fintech foi fundada em 2012 com a missão de resolver um gap de acesso entre latino-
americanos e e-commerces internacionais. Com tecnologia e infraestrutura própria, aliadas a um 
profundo conhecimento sobre o mercado da América Latina, o EBANX permite que empresas globais 
com operações locais ou internacionais se conectem a centenas de métodos de pagamento em 
diferentes países da região. O EBANX ainda vai além de pagamentos, incrementando vendas e criando 
experiências de compra simples e resultado para empresas e consumidores latino-americanos. Para 
mais informações, visite https://business.ebanx.com/pt-br/.  
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