
Soluções sob medida.
Expertise e presença global  
para atender investidores locais.
Serviços de Administração de Fundos de Investimentos.

 Com uma abrangente experiência na prestação de serviços para fundos de investimentos, o Citi Investor 
Services presta serviços de administração em mais de 10 países, atendendo às demandas de seus clientes 
locais e oferecendo opções de serviços integrados com eficiência e agilidade.

Administração de Fundos de Investimentos

•  No Brasil, o Citi possui uma equipe de 
especialistas focados em cada tipo de fundo 
existente no mercado brasileiro, capazes 
de dar suporte às mais variadas estruturas. 

•  Um dos mais significativos diferenciais do 
Citi é possuir uma área exclusiva e segregada 
voltada apenas à administração de fundos 
geridos por terceiros.

•  A terceirização dos serviços de administração 
possibilita a redução de taxas administrativas, 
uma vez que os serviços operacionais e  as 
responsabilidades legais passam a ser do 
administrador.

•  A Administração de Fundos de Investimentos 
do Citi permite que o cliente concentre as 
discussões legais que envolvam fundos de 
investimentos em uma única instituição.

•  O Citi figura como responsável legal perante 
os órgãos reguladores e autorreguladores por 
monitorar o fundo de investimento dentro dos 
limites legais estabelecidos pelo regulamento 
e pela legislação vigentes.

Serviços para Fundos Locais e Offshore

•  O Citi também possui soluções completas 
e diferenciadas relacionadas às atividades 
de Controladoria de Fundos, Cálculo de 
Cota, Precificação de Ativos, Contabilidade, 
Eventos Corporativos, entre outros, com 
equipe altamente especializada e dedicada 
para atendimento de diversos tipos de 
fundos de investimentos, com estruturas das 
mais variadas, das mais tradicionais até as 
mais estruturadas (Private Equity, Fundos 
Imobiliários, Fundos de Participação, ETF, 
FIDC, entre outros). 

•  Todas as atividades oferecidas pelo Citi 
são desempenhadas com base em rigorosos 
critérios, que se traduzem em informações 
mais  seguras  e  com elevado grau de 
confiabilidade.

Por que o Citi?

•  Forte presença local e alcance global (nos 
negócios de Custódia e Serviços para Fundos 
de Investimentos, o Citi possui equipe própria 
e presença física em mais de 90 países).

•  Soluções que permitem o acesso dos clientes 
a mais de 100 mercados no mundo, por meio 
de um único provedor de serviços. 

•  Marca que se traduz em elevadíssima 
credibilidade e confiança. 

•  Alta capacitação de sua equipe de vendas, 
com profundo conhecimento da indústria de 
Fundos e Custódia, estruturada para atender 
o cliente no suporte e também como parte 
importante no desenvolvimento dos seus 
negócios.
 
•  Equipe de produtos treinada para facilitar 
e apoiar as demandas de clientes locais 
e internacionais por meio do Citi, controlando 
e monitorando aspectos estratégicos dos 
fundos de investimentos dos nossos clientes.

•  Busca constante de alternativas exclusivas 
e flexíveis para o mercado de capitais, sempre 
adequadas ao perfil e às necessidades de cada 
cliente.

•  Todas as soluções em plataformas web de 
última geração.
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Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de segu ro ou ainda do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto 
e do regulamento do fundo de investimentos pelo investidor ao aplicar seus recursos.

Markets and Securities Services
Este material é para fins informativos unicamente e seu conteúdo está protegido pelas leis de copyright e de propriedade intelectual. Não deve ser considerado 
como uma oferta para vender ou uma incitação a comprar um investimento ou produto. Apesar de ter tomado todas as medidas razoáveis para assegurar a exatidão 
da informação que aparece nesta publicação, o Citi não se responsabiliza pelas consequências das ações adotadas pelos usuários dessa informação, quer sejam 
autorizados ou não autorizados. Não aconselhamos os clientes sobre os benefícios ou a conveniência das operações realizadas. Se desejar assessoria, comunique-se 
com um assessor financeiro devidamente qualificado.

SAC CITI – Serviço de Apoio ao Cliente: reclamações, cancelamentos e informações 0800 979 2484 (deficientes auditivos – 0800 724 2484). Todos os dias, 24 horas. Se não ficar 
satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 970 2484 (deficientes auditivos – 0800 722 2484). Em dias úteis, das 9h às 18h.


