
 

 

 

 
 
CITI É SELECIONADO COMO CONSULTOR FINANCEIRO DO INSTRUMENTO COVAX DA GAVI, 

A ALIANÇA DA VACINA  
 

Mandato para o instrumento multibilionário COVAX demonstra o compromisso contínuo do 
Citi com o alívio da pandemia 

 
São Paulo, 03 de novembro de 2020 – O Citi anunciou que o banco foi selecionado pela Gavi, 
a Aliança da Vacina, para ser o consultor financeiro do Instrumento COVAX, seu mecanismo 
de aquisição global para vacinas contra a COVID-19. 
 
O Instrumento COVAX faz parte da COVAX, uma iniciativa global multilateral que visa 
desenvolver, fabricar e distribuir vacinas contra a COVID-19 de maneira justa e equitativa. É 
co-liderado pela Gavi, a Aliança da Vacina, a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) - trabalhando em parceria com fabricantes 
de vacinas de países desenvolvidos e em desenvolvimento, UNICEF, Banco Mundial, 
Organizações da Sociedade Civil e outros. 
 
O Citi fornecerá à Gavi consultoria especializada sobre estruturas para mitigar o risco 
soberano, de crédito e operacional, uma vez que o instrumento COVAX busca facilitar a 
aquisição conjunta e distribuição equitativa de vacinas contra a COVID-19 seguras e eficazes 
de vários fabricantes farmacêuticos para todas as economias participantes da COVAX, uma 
vez que alcancem o licenciamento. 
 
"O Citi considera esta atribuição uma demonstração clara de quem somos como empresa e 
se baseia no trabalho que estamos fazendo para ajudar a combater esta crise em muitas 
frentes", disse Jane Fraser, presidente do Citigroup e CEO do Global Consumer Banking. "O 
financiamento de vacinas está no centro do fim desta crise, e o Citi tem a honra de contribuir 
para esse esforço sem precedentes. Estamos reunindo os melhores talentos de toda a 
empresa para apoiar a Gavi na realização de seus objetivos globais." 
 
Em sua primeira fase, e até o final de 2021, o Instrumento COVAX visa garantir e entregar 2 
bilhões de doses de vacinas a serem distribuídas às populações dos países membros. O 
instrumento conta atualmente com mais de 180 entidades governamentais soberanas como 
participantes. 
 
Em seu papel de consultor, o Citi aconselhará e auxiliará na descoberta de estratégias de 
mitigação de riscos e execução em relação ao instrumento, incluindo o apoio à construção de 
estratégias para operacionalizar e manter o Instrumento COVAX. 
 
"A COVAX representa a melhor chance de fornecer às pessoas em todos os países acesso 
rápido, justo e equitativo às vacinas contra a COVID-19 assim que elas estiverem disponíveis. 
Estamos muito satisfeitos em engajar o Citi, permitindo que o Instrumento COVAX se 
beneficie de consultoria externa especializada para complementar nossa expertise interna, 
apoiando nosso trabalho essencial de mitigação de riscos e estruturando o Instrumento 
COVAX para ser o mais eficaz possível", disse o Dr. Seth Berkley, CEO da Gavi. 

https://www.gavi.org/covax-facility
https://cepi.net/
https://cepi.net/
https://www.who.int/


 

 

 

 
 
 
Durante toda a pandemia, o Citi trabalhou em estreita colaboração com governos e o setor 
privado para encontrar alternativas de liquidez e soluções de financiamento em resposta à 
COVID-19. Isso incluiu grandes esforços direcionados de bancos de desenvolvimento e ONGs 
para a pandemia, incluindo programas de emergência para a COVID-19 do Banco Mundial, 
Banco de Desenvolvimento da África, o Novo Banco de Desenvolvimento e o próprio Fundo 
de Financiamento Internacional para Imunização (IFFIm) da Gavi, onde o Citi atuou 
recentemente como joint bookrunner em seu título de vacina de US$ 500 milhões. 
 
"O financiamento e distribuição justos, rápidos e eficientes de vacinas contra a COVID-19 
continuam sendo nossa melhor esperança de acabar com esta crise, e estamos empenhados 
em otimizar o Instrumento COVAX para esse fim, disse Jay Collins, Vice Chairman de Banking, 
Capital Markets and Advisory do Citi e consultor líder da equipe do Citi. "O tamanho e a 
complexidade deste instrumento não têm precedentes e sua urgência para o mundo é 
fundamental", continuou ele. 
 
"Estamos satisfeitos com a parceria com o Citi neste empreendimento histórico", disse 
Assietou Sylla Diouf, Diretora Executiva de Finanças e Operações da Gavi. "Nunca um 
instrumento como este foi tão crítico, dada a crise que enfrentamos atualmente. A presença 
do Citi em mais de 160 países e jurisdições e sua expertise ajudarão a garantir que a mecânica 
financeira do Instrumento COVAX seja a mais capaz para apoiar os objetivos ambiciosos da 
COVAX de encerrar a fase aguda da pandemia até o final de 2021." 
 
O Citi continua comprometido em apoiar clientes e parceiros da comunidade para ajudar a 
impulsionar uma resposta positiva social e ambientalmente sustentável à COVID-19. O Citi e 
a Citi Foundation comprometeram mais de US$ 100 milhões até o momento em apoio aos 
esforços de ajuda comunitária relacionados à COVID-19 em todo o mundo. O Citi está 
orgulhoso de seus esforços para financiar stakeholders em vários Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e está particularmente orgulhoso da 
contribuição que este trabalho com a Gavi fará para o ODS 3: garantir vidas saudáveis e 
promover o bem-estar para todos em todas as idades. 
 

### 
 
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 bancários para 
empresas e investidores, corretagem de valores mobiliários, serviços de transação e gestão de fortunas. 
 
Para mais informações, acesse 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 
 
Mais informações  
Sophia Anthony 
Citi Global Public Affairs | Banking, Capital Markets & Advisory Communications 
+1 (212) 816-7140 - sophia.anthony@citi.com 

https://www.citigroup.com/citi/news/2020/200629a.htm
http://www.citigroup.com/
http://www.youtube.com/citi
http://blog.citigroup.com/
http://www.facebook.com/citi
http://www.linkedin.com/company/citi
mailto:sophia.anthony@citi.com


 

 

 

 
 
Citi Brasil 
O Citi é o banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação, sendo 105 deles no Brasil.   
Presente em 98 países, sendo 23 deles na América Latina, o Citi é o maior banco americano em ativos presente 
no Brasil. Oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços financeiros em todos os mercados que 
operamos: Trade Finance, Cash Management local e internacional, Custódia, Derivativos, Câmbio, 
Project Finance, Fusões e Aquisições, Operações Estruturadas e Mercado de Capitais (ECM & DCM).  
Atendemos clientes em mais de 160 países, movimentando em média US$ 4 trilhões diariamente, com 
capacidade de realizar transferências e pagamentos em mais de 25 moedas. Nenhum outro banco oferece aos 
clientes a possibilidade de centralizar suas tesourarias em mais de 100 países.  
No Brasil, o Citi oferece uma gama completa de serviços financeiros focados no atendimento a clientes 
corporativos, institucionais e de grandes fortunas.  Atendemos governos, investidores, grandes e médias 
empresas e famílias de alta renda que utilizam do nosso conhecimento especializado, local e global, para 
alcançar os mais altos indicadores de crescimento e progresso econômico.  

 
Mais informações 
Citi Brasil   
Graziella Lee – Graziella.lee@citi.com – 11 4009-7232  
 
JeffreyGroup  
Maira Araujo – maraujo@jeffreygroup.com - 11 99106-9618 
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