
Solução Conta de Pagamento Internacional (IPA) do Citi
Globalização ativada



Para multinacionais operando em diferentes 
mercados no mundo todo, é essencial contar 
com uma solução eficiente, econômica e 
prática para gerir saldos e fluxos em moeda 
estrangeira offshore.
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A solução Conta de Pagamento Internacional (IPA) do Citi oferece uma solução 

de conta bancária abrangente, centralizada, não residente para ajudar a simplificar 

a gestão de saldos e fluxos em moeda estrangeira e reduzir os custos associados. 

As contas IPA são oferecidas em dólar dos EUA em Nova York ou em Londres em 

dólar/euro/libra esterlina/franco suíço/iene japonês e em 13 outras moedas principais.  

Além das abrangentes capacidades de pagamento e cobrança em diversas moedas, 

a solução IPA oferece as melhores opções de liquidez do mercado para investir os 

saldos ociosos da sua conta e acesso ao nosso premiado CitiDirect Online Banking, 

com assistência local disponível em vários países. 

Os benefícios da solução IPA incluem:

•	 Uma conta bancária offshore fácil de abrir e manter. 

•	 Capacidade para fazer cobranças e pagamentos na maioria 

das principais moedas, a partir de uma única conta.

•	 Acesso a melhores horários de corte em Londres e Nova York 

(em comparação com os horários de corte domésticos).

•	 Transparência atualizada minuto a minuto das posições 

de caixa.

•	 Redução nos custos cambiais e taxas bancárias locais 

e intermediárias.

•	 Peritos do serviço de atendimento local do Citi que falam a 

língua local e conhecem bem as complexidades do mercado 

local disponíveis na maioria dos países.

Moedas disponíveis para IPA Londres

EUR

USD

GBP

CHF

JPY

AUD

SEK

DKK

NOK

CZK

HUF

MXN

ILS

CAD

HKD

NZD

PLN

RMB
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Soluções abrangentes de Pagamento e perfeito 
processamento de Contas a receber

Por meio de uma conta centralizada, a solução IPA oferece diversas opções de pagamento 

em uma grande variedade de moedas de qualquer país e concentra eficientemente a entrada 

de fundos na moeda-base da conta. A conversão da moeda estrangeira é perfeitamente 

integrada ao processo de pagamento e contas a receber. As capacidades de Pagamento 

e Contas a receber incluem:

Soluções automatizadas de liquidez e opções 
de investimento para maximizar os retornos

A solução IPA oferece uma solução automatizada de sweep 

para contas baseadas em Nova York e taxas competitivas 

de overnight em Londres, permitindo obter consistentemente 

retornos competitivos para saldos ociosos. Várias outras 

opções de investimento de curto, médio e longo prazos 

também estão disponíveis para satisfazer suas necessidades 

de investimento.  

Monitoramento superior e relatórios de operações 
em tempo real

O Gestor de Fluxo de Pagamentos (PFM) do Citi fornece 

informações transparentes em tempo real sobre os fluxos 

de pagamento. A ferramenta permite acompanhar e monitorar 

a situação dos pagamentos à medida que avançam pelos 

sistemas de processamento de transferência de fundos do Citi 

e gera relatórios personalizados que permitem maior controle 

e visibilidade da sua liquidez.

Capacidades de Pagamento:

•	 Capacidade de enviar pagamentos em praticamente 

qualquer moeda com as soluções WorldLink 

e Multi-Currency Gateway (MCG) do Citi. 

•	 Transferências de fundos em mais de 135 países.

•	 Acesso a todos os sistemas de liquidação 

pan-europeus.

•	 ACH/GIRO em 11 moedas e 21 países.

•	 Cheques remotos em mais de 30 moedas.

•	 Pagamentos SEPA de Entrada e Saída de contas 

em Londres.

Capacidades de Contas a receber: 

•	 Valor do próprio dia para todas as transferências 

de fundos recebidas antes do horário de corte 

da moeda.

•	 Serviços de depósitos locais e estrangeiros em 

cheques para itens baseados em papel.

•	 Capacidade de receber pagamentos em uma grande 

variedade de moedas com as Soluções de Gateway 

de Moeda (MCG) WorldLink e Multi do Citi.
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Um ambiente seguro on-line oferece flexibilidade 
e eficiência

A premiada plataforma de entrega de informações e 

operações do Citi fornece acesso via internet a dados 

precisos e atualizados das suas contas, minuto a minuto. 

Concebida especificamente para ajudar a controlar as 

atividades de gestão de fluxo de caixa, a plataforma 

CitiDirect combina capacidades flexíveis de operações 

com um gerador de relatórios abrangentes para obter 

uma imagem clara das suas posições diárias de caixa.  

Disponível em 22 línguas, o CitiDirect Online Banking não 

requer nenhum software ou hardware especial e emprega 

medidas de segurança líderes do setor para proteger 

seus dados.

Atendimento de apoio local

Tire pleno proveito dos produtos e serviços mundiais 

oferecidos pelo Citi através dos nossos serviços de apoio. 

O representante local do Citi o ajudará a personalizar uma 

solução que se adapte às suas necessidades.  

Representantes poliglotas de atendimento ao cliente 

altamente treinados e experientes, operando no seu 

fuso horário, estão disponíveis para prestar assistência 

por telefone, fax ou e-mail.

A Conta de Pagamento Internacional em ação

Companhia Mineradora na África do Sul:

Uma companhia mineradora com sede na África do Sul, operando em 10 países e em 

4 continentes cresceu exponencialmente. Para apoiar seu crescimento contínuo, 

a companhia precisava mudar a forma como executava suas atividades de fluxo 

de caixa e descentralizar seus processos.

Desafios e requisitos do cliente

O cliente precisava capacitar os escritórios regionais a fazer 
pagamentos internacionais, transações cambiais e administrar 
a liquidez.

O cliente desejava simplificar a conciliação e melhorar a segurança 
e os controles de auditoria.

O cliente queria ter um leque de opções de pagamento de 
baixo custo (como ACH / GIRO e processamento de cheques 
on-line).

Soluções IPA

Com o CitiDirect Online Banking, cada unidade operacional 
pode agora iniciar pagamentos locais e internacionais, 
câmbio e investimentos de liquidez, enquanto proporciona 
à matriz maior visibilidade.

O cliente percebeu significativas economias cambiais ao 
agilizar as cobranças e fazer pagamentos em uma só moeda 
com as contas IPA.

As contas IPA em Nova York e Londres foram abertas para fazer 
pagamentos internacionais por meio de ordens de pagamento, 
ACH / GIRO e papel.
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Desafios e requisitos do cliente

O cliente desejava uma solução robusta que lhes permitisse 
efetuar pagamentos internacionais aos fornecedores nos 
Estados Unidos, Europa Ocidental e Israel.

O cliente precisava reduzir os custos, agregando os valores 
em dólares, euros e ienes.

O cliente precisava fazer pagamentos locais em cheque para 
papel e matérias-primas.

Soluções IPA

Com os serviços bancários on-line CitiDirect, agora todas 
as informações são consolidadas e geridas a partir da matriz 
local do cliente.

Foram abertas contas IPA separadas em Nova York e Londres 
para agregar os recursos e reduzir o número de contas, 
reduzindo assim os custos.

Com os serviços de pagamento WorldLink, o cliente está apto 
a fazer pagamentos em mais de 100 países sem ter uma 
conta local.

Exportador agrícola na América do Sul:

Um exportador agrícola na América do Sul precisava de um modelo de gestão de caixa 

que pudesse apoiar suas necessidades de negócios distribuídos. As contas a receber 

do cliente estavam principalmente nos EUA, Japão e Europa Ocidental, em grande parte 

em dólares, euros e ienes. Por outro lado, pagamentos em moeda local eram feitos aos 

fornecedores estrangeiros em dólares e euros.

Desafios e requisitos do cliente

O cliente desejava estabelecer uma estrutura de conta 
bancária que automatizasse o fluxo de caixa e reduzisse 
a complexidade.

O cliente precisava centralizar as operações em uma única 
central de tesouraria na matriz.

O cliente desejava limitar a exposição a riscos, 
concentrando fundos em um parceiro global.

Soluções IPA

Com o CitiDirect Online Banking, as transações são 
administradas centralmente, fornecendo também plenas 
funcionalidades localmente.

Foram abertas contas de cobrança IPA centralizadas em 
Nova York e Londres.

Os custos de gasolina, pessoal e taxas aeroportuárias são 
pagos atualmente de forma consolidada, permitindo ao cliente 
aproveitar o melhor método e moeda de pagamento.

Companhia aérea na Ásia:

Uma companhia aérea internacional com sede no Sul da Ásia visava maximizar as 

capacidades cambiais e de pagamento utilizando controles centralizados e por meio 

da minimização da conciliação manual.
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Por que o Citi?

A solução IPA é apoiada pela rede global e suíte de produtos 

inigualáveis do Citi. Com presença em mais de 100 países 

e liquidação em moeda local em mais de 70 países, o Citi 

é um dos principais agentes do mercado global de moeda 

estrangeira e parceiro financeiro preferido das empresas 

no mundo todo. 

Para obter mais informações sobre a solução Conta de 

Pagamento Internacional (LPI) do Citi, entre em contato 

com o representante do Citi.

Escaneie o código abaixo com seu Smartphone para 

acessar mais informações.
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