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Citi é eleito o Melhor Banco de Investimentos da América Central e Caribe e o 
Melhor Banco para Financiamento da América Latina  

 

 
A Euromoney, renomada publicação de mercados financeiros globais, reconheceu o Citi Latin 
America com dois prêmios regionais em seus Prêmios de Excelência 2022. O Citi foi nomeado 
Melhor Banco para Financiamento da América Latina e Melhor Banco de Investimentos da 
América Central e Caribe. 
 
Sobre o sucesso do Citi, a Euromoney escreveu: “É o melhor banco da América Latina para 
financiamento não apenas de títulos, mas também de empréstimos e financiamento de projetos, 
bem como um forte desempenho em financiamento de ações, graças a algumas transações 
históricas”. 
 
“Estamos muito satisfeitos em receber este reconhecimento por nosso trabalho para clientes na 
região durante o ano passado”, disse Chris Gilfond, Head de Latin American Capital Markets no 
Citi. “O Citi guiou os clientes através de um cenário em mudança, antecipando corretamente os 
principais temas do ano que impulsionaram os mercados de dívida e ações local e 
internacionalmente. O Citi combinou inovação e soluções personalizadas para o cliente com 
execução tática por meio de uma profunda transformação nos mercados.” 
 
No espaço de mercados de capitais de dívida, o Citi liderou o setor em 2021 com 12,7% de 
participação de mercado – trabalhando com clientes em todo o espectro de transações, incluindo 
emissões de referência, títulos internacionais inaugurais, financiamentos de aquisição, 
financiamento de infraestrutura e gestão de passivos.  Um foco crescente nas prioridades ESG 
entre seus emissores e clientes investidores em toda a região proporcionou ao Citi a 
oportunidade de ser o principal subscritor de dívida ESG na América Latina.  
 
“A América Latina está liderando o caminho globalmente quando se trata de emissões 
ecológicas, sociais, sustentáveis e vinculadas à sustentabilidade. O Citi se orgulha de ser 
parceiro de pequenos e grandes emissores nos mercados internacional e local. Temos o 
compromisso de possibilitar o desenvolvimento econômico em toda a América Latina e de 
sermos um catalisador para o bem”, disse Gilfond.  
 
Pelo terceiro ano consecutivo, o Citi ganhou o prêmio de Melhor Banco de Investimentos da 
América Central e Caribe.  
  
“O ano passado apresentou novas oportunidades para os setores público e privado na América 
Latina. Como instituição financeira, o Citi usou sua plataforma global, o compromisso de apoiar 
nossos clientes e nossa presença física em 11 países da América Central e Caribe para realizar 
transações complexas e transformadoras e continuar trabalhando em conjunto como provedor 
líder de financiamento na região,” disse Marcelo Gorrini, Cluster Head para o Citi Central America 
and Caribbean.     
 

https://www.euromoney.com/


 
O Citi tem presença física na América Latina em 20 países e possui equipes de banco de 
investimento baseadas em Bogotá, Cidade do México, Nova York e São Paulo, atendendo 
clientes em toda a região. 

 
 

### 
 
 
Sobre o Citi  
O Citi é um parceiro bancário proeminente para instituições com necessidades internacionais, líder global 
em gestão de patrimônio e um banco pessoal valioso em seu mercado doméstico nos Estados Unidos. O 
Citi faz negócios em mais de 160 países e jurisdições, fornecendo a corporações, governos, investidores, 
instituições e indivíduos uma ampla gama de produtos e serviços financeiros.  
  
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 
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