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Para divulgação imediata

Fiserv Fornece Serviços de Adquirência para o Novo Gateway de
Pagamentos do Citi
A Fiserv irá permitir que os clientes de e-commerce do Citibank aceitem pagamento por
cartão por meio do novo gateway global recém-lançado no Brasil

São Paulo, 14 de outubro de 2021 – A Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), líder global em
pagamentos e tecnologia de serviços financeiros, comunica hoje que assinou um contrato
com o Citi para oferecer os serviços de adquirência no Brasil por meio do gateway global de
pagamentos Spring by Citi. Com esse relacionamento, o banco que já disponibilizava
pagamentos e cobrança, agora conta com um portfólio mais completo direcionado ao
segmento e-commerce.
“Estamos celebrando uma parceria estratégica, oferecendo uma tecnologia de ponta para
os clientes Citi, tanto brasileiros como multinacionais. A Fiserv possui uma diversidade de
clientes e modelos de negócios que gerou credibilidade e confiança para essa parceria”,
declara Jorge Valdivia, vice-presidente, Product Management da Fiserv para a América
Latina.
“O Spring by Citi foi desenvolvido para oferecer aos nossos clientes que atuam no ecommerce uma solução global de pagamentos confiável, completa e segura. Para isso, é
muito importante para a operação ter um parceiro como a Fiserv para adquirência”, afirma
Fernando Granziera, head de Treasury & Trade solutions do Citi.
Outras parcerias Fiserv
No Brasil, a Fiserv tem parcerias de adquirência white-label com a Sipag, Sicred e Afinz,
além de um contrato exclusivo com a Caixa Cartões, subsidiária da CAIXA, para oferecer
soluções de adquirência e “maquininhas Caixa Pagamentos” por 20 anos.
Em um mundo que se move cada vez mais rápido, a Fiserv ajuda os clientes a fornecer
soluções em sintonia com a maneira como as pessoas vivem e trabalham financial services at the speed of life.
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Saiba mais sobre a Fiserv no Brasil e acompanhe nosso Linkedin para mais informações e
as últimas notícias da empresa no Brasil.
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Processamento de adquirência Fiserv

Sobre a Fiserv
A Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) aspira a movimentar dinheiro e informações de uma forma
que mova o mundo. Como líder global em pagamentos e tecnologia de serviços financeiros,
a empresa ajuda os clientes a obterem os melhores resultados da categoria por meio de um
compromisso com a inovação e a excelência em áreas como processamento de contas e
soluções bancárias digitais; emissão e processamento de cartões e serviços de rede;
recursos de pagamento e comércio eletrônico; adquirência e processamento de adquirência;
e a solução de ponto de venda baseada em nuvem Clover®. Fiserv é membro do Índice
S&P 500® e da FORTUNE® 500, e está entre as Empresas Mais Admiradas do Mundo da
FORTUNE®. Visite nosso site e acompanhe nossas redes sociais para mais informações e
as últimas notícias da empresa.
Sobre o Citi
Com mais de 106 anos de atuação ininterrupta no Brasil, o Citi é o maior banco americano
em crédito presente no país. Oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços
financeiros em todos os mercados em que operamos: Trade Finance, Cash Management
local e internacional, Custódia, Derivativos, Câmbio, Project Finance, Fusões e Aquisições,
Operações Estruturadas, Mercado de Capitais (ECM & DCM) e Private Banking.
No Brasil, usamos nossa expertise global para oferecer produtos e serviços 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 geração de valor.
Contamos com mais de 200 anos de história e presença em todos os continentes do
mundo, movimentando, em média, US$ 4 trilhões diariamente. Estamos em 96 países - 21
deles na América Latina. Toda nossa capilaridade global proporciona aos nossos clientes
serviços exclusivos. Realizamos transferências e pagamentos em mais de 25 moedas, além
de oferecermos aos nossos clientes a possibilidade de centralizar suas tesourarias em mais
de 100 países, algo inédito no segmento financeiro.
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O Citi possui, há mais de 10 anos, uma área global dedicada a implementar as melhores
práticas ambientais para os seus clientes e para as comunidades. Por isso, está sempre
presente nas principais operações ESG realizadas no mercado brasileiro.
Mais informações disponíveis em: citi.com.br | Twitter: @Citi | YouTube:
www.youtube.com/CitiBrasil | Facebook: www.facebook.com/CitiBrasil | LinkedIn:
www.linkedin.com/company/CitiBrasil
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