
Serviços integrados.
Expertise e presença global  
para atender investidores locais.
Serviços de Custódia 

São mais de US$ 16,2 trilhões de ativos sob custódia e a maior rede proprietária do setor.  
Com isso, os clientes podem aproveitar o conhecimento local e o alcance global do Citi para  
gerar resultados em toda a cadeia de valor.

Soluções em Custódia e Serviços para 
Clientes Locais e Estrangeiros

Consagrado no mercado financeiro 
internacional como um dos maiores 
provedores de serviços para o Mercado 
de Capitais Global, o Citi propicia uma 
experiência única e diferenciada, por meio de 
soluções robustas e altamente sofisticadas, 
a seus clientes (Gestores de Recursos, 
Empresas de Private Equity e Venture Capital, 
Family Offices, Investidores Institucionais 
e Grandes Corporações). Nosso objetivo é 
apoiar e facilitar os controles dos negócios 
dos nossos clientes. Em 1992, o Citi foi a 
primeira instituição financeira a prover 
serviços de custódia local para investidores 
estrangeiros no Brasil,  comprovando a 
importância e  a relevância com que atende 
ao mercado brasileiro. Como demonstração 
de sua força e do reconhecimento de seus 
clientes, o Citi possui 60,3% de participação 
de mercado na custódia de investidores não 
residentes no Brasil (fonte: Anbima – Ranking 
de Custódia – Res. 4373 – fevereiro/2015).  
O Citi é pioneiro nos serviços de custódia 
no Brasil para investidores locais e também 
se destaca por apresentar soluções 
customizadas e inovadoras a seus clientes.  

Outflow – Investimentos de Fundos no Exterior 

O Citi desenvolveu soluções que permitem 
a gestores de recursos brasileiros alocarem 
recursos de fundos de investimentos 
no exterior sem qualquer complicação 
(Instruções CVM nº 450 e nº 465). Por meio 
de uma plataforma de negócios integrada, os 
gestores de recursos acompanham todos os 
ativos adquiridos e negociados no exterior.  

Desde os serviços mais tradicionais relativos 
à Custódia, tais como recebimento de 
instruções,  pagamento e recebimento 
de ativos, monitoramento de dividendos 
e juros, até instrumentos de maior grau 
de sofisticação, o Citi possui alternativas 
adequadas às necessidades dos clientes e das 
particularidades do mercado em que atuam.  
 
O Citi se destaca ainda pela qualidade e pela 
alta confiabilidade das informações geradas, 
que também podem se relacionar às atividades 
de Controladoria de Fundos, Cálculo de 
Cota, Precificação de Ativos, Contabilidade, 
Eventos Corporativos, entre outros. Todas 
as atividades realizadas são desempenhadas 
com base em rigorosos critérios, que se 
traduzem em informações mais seguras 
e com elevado grau de confiabil idade.  

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 através do Citi.  
 
• Controla e monitora 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.

• Mais de US$ 16,2 trilhões de ativos de clientes 
em custódia.

•  Maior “player” do mercado para 
custódia de investidores estrangeiros 
no Brasil, com 60% de participação de 
mercado (fonte: Anbima – Ranking de 
Custódia – Res. 4373 – fevereiro/2015).  
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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.


