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Finanças Sociais: Investindo no futuro da América Latina 

A América Latina é uma região rica em possibilidades, com um espírito vibrante e empreendedor 
que gera inovação, talento e oportunidades econômicas. Com a missão de gerar crescimento e  
progresso econômico, nós do Citi estamos comprometidos em alavancar nossa história centenária 
na região e nossos profundos relacionamentos com clientes para ajudar a reformular as disparidades 
existentes por meio de parcerias relevantes, liderando a região ao seu pleno potencial. 

Negócios liderados por mulheres, infraestrutura de saúde e saneamento e acesso à educação e 
tecnologia são algumas das áreas mais críticas e também promissoras para impacto e 
desenvolvimento. Por esta razão, estendemos o alcance de nossos investimentos em finanças sociais 
nos 20 países onde estamos presentes na América Latina e, somente em 2022, o Citi Latin America 
estruturou 23 transações, mobilizando mais de US$ 2 bilhões em diferentes produtos e soluções 
inovadoras na região.  

Essas transações abrangem vários setores, incluindo educação, água e saneamento e inclusão 

financeira, impactando positivamente a vida de mais de 1,53 milhão de pessoas em toda a região, 

das quais 700.000 são mulheres. Tenho orgulho do trabalho que realizamos em toda a região com 

parceiros incríveis: 

- No Brasil, trabalhamos com a Aegea Saneamento e Participações SA, líder no setor privado 
de saneamento no país, com atuação em 154 cidades, estruturando uma emissão de 
debêntures no valor de R$ 350 milhões, aproximadamente US$ 69 milhões. A utilização dos 
recursos desta operação, realizada por meio de sua subsidiária Águas de Manaus SA, é para 
avançar sua agenda ASG, ampliando a cobertura de esgoto para comunidades carentes em 
32 pontos base durante o período da transação, beneficiando a população da cidade de 
Manaus.  

- Na América Central e no Caribe, ajudamos o Banco Centro-Americano de Integração 

Econômica (CABEI) a emitir sua primeira colocação social privada no mercado japonês no 

valor total de AUD 72 milhões (US$ 50,4 milhões). A aplicação dos recursos desse título 

apoiará projetos sociais na região. 

- Na Colômbia, concedemos o primeiro empréstimo bilateral vinculado à sustentabilidade 

(SLL) de US$ 100 milhões a uma instituição financeira latino-americana, o Bancolombia, que 

ajudará nosso cliente a aumentar os empréstimos para projetos sustentáveis e apoiar 

mulheres em posições de liderança.  

- No México, o Citi concedeu um empréstimo de US$ 10 milhões à Konfio – uma fintech – 
permitindo o acesso ao crédito para Pequenas e Médias Empresas (PME) no sul do país.  

- No Peru, estruturamos um empréstimo de US$ 20 milhões para a Innova Schools para apoiar 
a construção e melhoria de novas escolas em áreas carentes. O modelo educacional da 
Innova é baseado em uma oferta acessível e de alta qualidade para apoiar a classe média 
emergente no país. 

Esses esforços contribuem para o compromisso global do Citi de gerar US$ 1 trilhão  em 
financiamento sustentável até 2030, para o qual a América Latina já contribuiu com US$ 9,5 bilhões. 
Como parte do foco em finanças sociais globais do Citi, também pretendemos expandir o acesso a 
serviços essenciais para 15 milhões de famílias de baixa renda, incluindo 10 milhões de mulheres, 
até 2025.  

Em novembro de 2021, demos um grande passo à frente com a oferta do primeiro Título de Finanças 
Sociais do Citi, de US$ 1 bilhão, que apoia o impacto social em mercados emergentes em todo o 

https://www.linkedin.com/company/aegeasaneamento/
https://www.linkedin.com/company/aguasdemanaus/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=esg&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6983911422539767808
https://blog.citigroup.com/2021/04/citi-commits-1-trillion-to-sustainable-finance-by-2030/
https://www.citigroup.com/citi/news/2021/211028a.htm
https://www.citigroup.com/citi/news/2021/211028a.htm


Citi Blog 
Por Ernesto Torres Cantú, CEO, Citi Latin America 

 

 
mundo. O uso das receitas do título financiará uma série de projetos, incluindo aqueles que 
expandem o acesso a serviços financeiros, moradia acessível, infraestrutura básica, saúde e 
educação em comunidades carentes e desbancarizadas em âmbito global. 

Há mais de dois séculos, o Citi usa sua experiência e presença global incomparáveis para construir 
relacionamentos que permitem o progresso econômico em todo o mundo. Particularmente na 
América Latina, estamos profundamente envolvidos com a região desde o financiamento do Canal 
do Panamá, há mais de 115 anos. Este é um compromisso de longo prazo e continuaremos a 
alavancar nossas principais capacidades, experiência e talento nos negócios do Citi globalmente na 
mobilização de capital para possibilitar o desenvolvimento econômico da região. Convido você a 
saber mais sobre nosso impacto global e regional aqui: citi.com/socialfinance.  

 


