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Citi eleito Melhor Banco Subcustodiante da América Latina 

 
 
Pelo 19º ano consecutivo, o Citi foi reconhecido com o Prêmio Melhor Banco Subcustodiante 
da América Latina 2022 pela Global Finance Magazine. Além disso, o Citi também ganhou o 
prêmio de Melhor Banco Subcustodiante na Argentina, Brasil, Colômbia, México, Panamá, Peru 
e Chile (Banco de Chile*). 
 
“O setor emergiu das incertezas dos últimos dois anos mais resiliente do que nunca. No Citi, 
mantivemos nosso compromisso com nossos clientes, funcionários e mercados em que 
atuamos para ser um consultor e parceiro confiável, focado no desenvolvimento dos mercados 
de capitais locais em toda a região”, disse Ricardo Hesse, Head of Securities Services para a 
América Latina do Citi. “Estamos orgulhosos de sermos reconhecidos mais uma vez com o 
prêmio geral de subcustódia na América Latina e em sete mercados individuais da região.” 

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 vencedoras.  
 
A incerteza do mercado no ano passado influenciou o Citi a continuar investindo em sua 
estratégia de inovação para digitalizar a infraestrutura de tecnologia para garantir transparência 
e impacto zero aos clientes por meio da rede de operações e serviços do banco. Além disso, o 
Citi trabalhou com reguladores de mercado locais e entidades de infraestrutura de mercado 
para desenvolver condições para aumentar a liquidez do mercado de capitais. 
 
Por meio da rede proprietária líder do setor, abrangendo mais de 60 mercados, o negócio de 
custódia do Citi oferece aos clientes conhecimento profundo do mercado local, tecnologias 
avançadas de processamento para serviços e transações de ativos e uma ampla gama de 
serviços de fundos que podem ser adaptados para atender às necessidades dos clientes.  

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.  

### 
 

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 

http://www.gfmag.com/


 
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/  

 
*O Banco de Chile opera como subcustodiante do Citi no Chile. 
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