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A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a principal instituição global de desenvolvimento dedicada ao setor privado 
nos países em desenvolvimento. Trabalhamos para impulsionar o crescimento sustentável do setor privado, erradicar a 
pobreza e melhorar a vida das pessoas.

NOSSO FOCO: 
	 • Financiamento do investimento no setor privado 

	 • Mobilização de capital nos mercados financeiros internacionais

	 • Serviços de assessoria e mitigação de risco para empresas e governos

	 • Gestão de ativos para clientes

A IFC é global – mais de 180 países acionistas e projetos em mais de 145 países.

A IFC é local – mais de 100 escritórios em 92 países e programas em muitos outros.

Nossos 3.500 funcionários ajudam as empresas privadas a crescer, criar empregos e gerar oportunidades que fazem uma 
diferença real na vida das pessoas. 

No exercício financeiro de 2012, a IFC empenhou US$ 20,4 bilhões em financiamentos, com US$ 15,4 bilhões próprios 
e US$ 4,9 bilhões mobilizados junto a terceiros. Nossa carteira de serviços de assessoria técnica inclui 632 projetos ativos 
no total de US$ 894 milhões.

Desde que foi fundada em 1956, a IFC já comprometeu um total de US$ 102 bilhões para 4.984 clientes em todo o 
mundo (até 30 de junho de 2012).

IFC: Sua Parceira no Investimento Sustentável 

Classificação de Crédito: AAA (Moody’s, Standard & Poor’s)

				•    Carteira: US$ 45,3 bilhões, representando 1.825 com-
panhias em mais de 128 países (em 30 de junho de 2012). 

				•    Investimentos no exercício financeiro de 2012: 577 em 114 
países em desenvolvimento.

Setores:
				•    Mercados financeiros globais; private equity e fundos de 

investimento; financiamento do comércio.
				•   Manufatura e serviços globais; agroindústria; saúde e 
     educação.
				•    Infraestrutura; tecnologias de informação e comunica-

ção; petróleo, gás, mineração e produtos químicos.  

IFC: Principais Fatos
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REFERÊNCIAS GLOBAIS
•				Relatório Doing Business: Esta publicação anual conjunta do Banco Mundial e da IFC proporciona uma base objetiva para avaliar 

a regulamentação do setor privado. O relatório de 2012 avalia 185 economias em 10 áreas de regulamentação.  
•				Princípios do Equador: Desenvolvidos com o apoio da IFC, trata-se de um conjunto de diretrizes voluntárias de riscos ambientais e 

sociais em projetos financiados pelo setor bancário. Em todo o mundo, 70 bancos seguem essas normas, cobrindo mais de 70% dos 
projetos financiados em países emergentes.

•				Marco de governança empresarial: Apoia iniciativas regionais e locais para melhorar a governança em países de renda média e 
baixa. Proporciona às instituições signatárias uma plataforma comum para avaliar as práticas de governança das companhias.  
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NOSSAS 4 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

•   Crescimento inclusivo: Aumentar o acesso a financiamento, bens 
e serviços básicos e infraestrutura com foco nas populações mais 
pobres, mulheres e populações indígenas. 

•   Competição e inovação: Abordar os gargalos de infraestrutura e 
logística aumentando as Parcerias Público-Privadas e melhorando 
o clima de investimento; expandir a educação profissional e ter-
ciária; e apoiar novos setores e produtos, como o banco móvel.

•   Integração regional e global: Melhorar o marco normativo 
para logística comercial; integrar mercados financeiros regionais; 
aumentar as iniciativas Sul-Sul; fortalecer as redes de energia e 
transporte. Crescimento sustentável e competitividade dependem 
da integração. 

•   Mudanças climáticas: Catalisar a participação do setor privado 
nas ações de mitigação e adaptação na região. As atividades de 
mitigação incluem energia renovável, produção mais limpa e uso 
do solo. Já a adaptação se concentra no tratamento de águas resid-
uais, seguro contra catástrofes e códigos de zoneamento.
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A IFC na América Latina e no Caribe 

NOSSOS RESULTADOS

•   A IFC facilitou o acesso a financiamento para microempresários e 
pequenas e médias empresas (PMEs) por meio de US$ 15,1 bilhões em 
empréstimos de parceiros em 2012.

•			Nosso programa de financiamento do comércio de US$ 1,7 bilhão 
em 2012 estimulou o investimento estrangeiro ao prover garantias aos 
investidores contra riscos.

•			A IFC investiu mais de US$ 11,2 bilhões em projetos de infraestrutura 
na região desde 2000.  

•				Por meio de nossos clientes, em 2012 beneficiamos 210 mil  agricultores 
e 130 mil estudantes, apoiamos a distribuição de água a 2,42 milhões 
de pessoas e ajudamos a empregar 80 mil  pessoas.

•			Facilitamos US$ 540 milhões em investimentos Sul-Sul entre instituições 
financeiras locais e empresas que precisam de capital para crescer.

•   O portfólio da área de Assessoria Técnica inclui mais de US$ 30 milhões 
para os países mais pobres da região e US$ 17 milhões para mudanças 
climáticas. 

 

A América Latina e o Caribe (ALC) representam a maior parcela dos compromissos da IFC – 24% no exercício financeiro de 2012 – com US$ 
5 bilhões em financiamento para 134 novos projetos do setor privado. Em 2012, a IFC comprometeu US$ 3,7 bilhões de recursos próprios nessa 
região e mobilizou mais US$ 1,3 bilhão de parceiros. Sua carteira de US$ 10 bilhões é administrada por mais de 200 funcionários em 16 países, 
e os Serviços de Assessoria Técnica executaram 79 projetos no valor de US$ 81,6 milhões em 2012. Desde a sua primeira operação em 1956, com 
a Siemens do Brasil, a IFC já emprestou e investiu mais de US$ 30 bilhões na região e mobilizou US$ 20 bilhões em empréstimos de parceiros.



Parceria de longo prazo: A IFC ajuda os clientes a crescer, for-
necendo múltiplas possibilidades de financiamento. Ajudamos os 
clientes em épocas turbulentas. Quando outras instituições finan-
ceiras abandonam os mercados emergentes, oferecemos soluções 
para recuperação. 

Alcance: Estamos em 16 países da América Latina e o Caribe 
com mais de 200 funcionários. Fornecemos conhecimento local e 
setorial, bem como acesso à rede global da IFC. 

Especialização: Além de compartilhar conhecimento e lições 
aprendidas, nossos especialistas avaliam os projetos financiados e 
fornecem valiosas recomendações.

Fortalecimento da marca: Os elevados padrões da IFC ajudam a 
fortalecer a reputação dos clientes e abrem portas para novas fontes 
de financiamento. 

Soluções sob medida: Nossos serviços integrados de investimento 
e assessoria respondem às necessidades de cada cliente. Fornecemos 
estruturas financeiras flexíveis e uma ampla gama de produtos.

Capacidade de mobilização: Aumentamos a confiança dos in-
vestidores, ajudamos a mitigar o risco de investir em mercados 
emergentes e facilitamos o acesso a instituições financeiras inter-
nacionais e outras organizações de desenvolvimento. 

Impacto: Ajudamos os clientes a elevar seus padrões ambientais, 
sociais e de governança e apoiamos as prioridades de desenvolvim-
ento nacionais para que tenham o máximo impacto.

Liderança em sustentabilidade: A IFC apoia tecnologias limpas e 
financiamento sustentável, ajudando a fortalecer a competitividade 
dos clientes ao reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência 
energética. Nossas iniciativas verdes ajudam a mitigar a mudança 
climática. 

Gestão de risco: A IFC ajuda as empresas a avaliar os riscos am-
bientais e sociais e desenvolver ferramentas apropriadas de gestão 
e mitigação.

Mobilização de Capital: Lançada em 2009, a AMC é uma sub-
sidiária da IFC que atua como gestora de fundos mobilizados em 
várias iniciativas.

Capacidade de coordenação: A IFC está disposta a liderar e 
coordenar esforços de devida diligência com outros credores e 
bancos comerciais. 

Projetos Destacados

   

Por Que Fazer Negócios com a IFC?

Itaú BBA
Investimento de US$ 50 milhões na Itaú 

BBA para apoiar operações de crédito 
voltadas para pequenas e médias empresas 
localizadas nas regiões Norte e Nordeste 

do Brasil. 

Codevi, Haiti
Empréstimo de US$ 6 milhões, incluindo 
US$ 3 milhões sindicados, para habilitar a 

expansão do Grupo M e seu parque 
industrial Codevi no Haiti, que emprega 

6.500 pessoas.

Ruta del Sol, Colômbia
A IFC estruturou a PPP de um dos 

maiores projetos de infraestrutura da 
América Latina, no valor de US$ 2,6 

bilhões. Rodovia de 1.071 km liga Bogotá 
à costa do Caribe para promover desen-

volvimento econômico.

Usina Geotérmica San Jacinto, Nicarágua
A IFC forneceu US$ 50 milhões e mobi-

lizou US$ 110 milhões para apoiar a 
construção do maior projeto geotérmico da 

Nicarágua em 25 anos, que vai fornecer 
quase 20% da eletricidade do país.

Fedecrédito, El Salvador
Financiamento de US$ 30 milhões para 
alavancar remessas de salvadorenhos e 

aumentar os empréstimos de Fedecrédito.
Permitiu uma expansão de 25% nos 

empréstimos.

Anhanguera Educacional, Brasil
US$ 28,7 milhões para expandir uma

instituição educacional que recebe 750 mil  
alunos de baixa renda anualmente, o que é 
mais do que qualquer outra instituição nas 

Américas.

Expansão da Latapack, Brasil
 Investimento de US$ 20 milhões na 
expansão das operações da Latapack, 

fabricante de latas de alumínio, na Bahia, 
incluindo a instalação de uma nova unidade 

na cidade de Alagoinhas.

Parque Eólico Totoral, Chile
Investimento de US$ 30,8 milhões mais 
US$ 30,8 milhões sindicados para um 

projeto de 46 megawatts que deve reduzir as 
emissões de CO2 em cerca de 70 mil 

toneladas por ano.

Construtora Norbeto Odebrecht 
Inovadora garantia de crédito parcial de 

US$ 50 milhões à Odebrecht para apoiar 
o desenvolvimento de infraestrutura no 
Brasil e outros países latino-americanos. 

Canal do Panamá
Compromisso de US$ 300 milhões para 
apoiar a expansão e sustentabilidade do 

Canal do Panamá. A IFC trabalhou com 
outras instituições multilaterais em uma 
época em que o financiamento comercial 

não estava disponível.

Programa de Financiamento do Comércio
Programa da IFC que vincula mais de 400 

bancos confirmadores e emissores - inclusive 
51 bancos emissores em 19 países da América 

Latina e o Caribe – numa rede global para 
expandir o acesso a financiamento para os 

setores produtivos.

Brasil Terminal Portuário 
US$ 140 milhões para apoiar o 

desenvolvim ento de um novo terminal de 
contêineres em uma área degradada do 

Porto de Santos (SP), o mais movimentado 
do país. 
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PRODUTOS DE INVESTIMENTO

Os produtos financeiros da IFC ajudam as 
empresas a crescer, gerenciar riscos e ampliar 
seu acesso aos mercados de capital interno 
e externos.   

•  A IFC opera comercialmente. Investe 
em projetos rentáveis e sustentáveis e 
compartilha os riscos com os parceiros. 

•  Muitos clientes da IFC não têm acesso 
a financiamento ou assistência técnica 
por meio de fontes tradicionais. A IFC 
representa uma oportunidade única 
de acesso a investimento e serviços de 
assessoria. 

•  Ao trabalhar com a IFC, as empresas se 
beneficiam da experiência e reputação 
de uma parceira reconhecida pelas sal-
vaguardas sociais e ambientais. 

Os produtos financeiros incluem:

•	Empréstimos próprios

•	Empréstimos consorciados

•	Investimentos em capital acionário 

•	Investimentos de quase-capital 

•	Fundos de capital acionário e dívida                                   

•	Financiamento estruturado

•	Serviços intermediários

•	Financiamento do comércio

•	Financiamento em moeda local              

•	Financiamento subnacional

•	Gestão de risco

SERVIÇOS DE ASSESSORIA
Os serviços de assessoria da IFC ajudam a 
assegurar a sustentabilidade dos projetos 
do setor privado. Fornecemos soluções em 
setores importantes como agroindústria, 
indústrias extrativas e silvicultura.

•  Acesso a financiamento: A IFC traba-
lha com instituições e reguladores para 
fortalecer o setor financeiro e aumentar o 
acesso a serviços financeiros, com foco em 
microfinanças, financiamento de pequenas 
e médias empresas e energia sustentável.

•  Parcerias Público-Privadas (PPPs): A 
IFC ajuda a estruturar PPPs para melhorar 
o acesso a serviços básicos, como eletrici-
dade, água e saneamento, transporte (estra-
das, aeroportos, portos), telecomunicações, 
saúde e educação.

•  Assessoria em sustentabilidade empre-
sarial: Promovemos práticas sustentáveis em 
empresas nas áreas de infraestrutura, indús-
trias extrativas, manufatura, agroindústria 
e serviços. Nossos programas incentivam a 
boa governança empresarial, fortalecem a 
capacidade de pequenas empresas, apoiam 
as mulheres empresárias e aumentam o com-
promisso das empresas com a minimização 
dos efeitos da mudança climática.

•  Clima de investimentos: Ajudamos os go-
vernos, sociedade civil e empresas privadas a 
formular e implementar reformas para mel-
horar o clima de investimento para empresas 
e instituições financeiras.

Os serviços de assessoria da IFC são forne-
cidos com o apoio financeiro de instituições 
doadoras.
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GESTÃO DE ATIVOS

A Companhia de Gestão de Ativos da IFC 
(Asset Management Company - AMC) foi 
estabelecida em 2009 como subsidiária da 
IFC para investir capital de terceiros nos 
países em desenvolvimento. A AMC ad-
ministra fundos em nome de uma ampla 
variedade de investidores institucionais, 
inclusive fundos soberanos, fundos de 
pensão e instituições de financiamento 
do desenvolvimento.

Reforçando a rede da IFC de mais de 100 
escritórios em 92 países, a AMC introduz 
alguns dos maiores investidores mundiais 
aos mercados emergentes, em geral, e aos 
mercados emergentes de private equity, em 
particular. 

A AMC ajuda a IFC a alcançar um de seus 
objetivos principais de desenvolvimento 

– mobilizar capital adicional para investi-
mentos em negócios privados produtivos 
nos países em desenvolvimento.

Fundos da AMC:

•	Fundo	de	Capitalização	IFC.

•		Fundo	da	África,	América	Latina	e	Caribe.	

•	Fundo	de	Capitalização	Africano.	

Em 30 de junho de 2012, a AMC tinha 
aproximadamente US$ 4,5 bilhões em 
ativos administrados.



Prêmios e Notícias

Outubro de 2012

Como Entrar em Contato Conosco

IFC foi eleita “Melhor Instituição Multilateral de Desenvolvimento do Ano” em 2011 pela LatinFinance 

     “Brasil: IFC promove iniciativas de eficiência energética” - Bloomberg

      Haiti: Codevi, cliente da IFC, “um exemplo para a reconstrução” - Financial Times

    “Programa de serviços móveis da IFC beneficia América Latina e Caribe” - Microfinance Focus

Sede da IFC
Washington, D.C., EUA
Tel: (202) 473-0664

Serviços de assessoria
Centro Regional no Lima
Tel: (511) 611-2500

Argentina
Buenos Aires
Tel (5411) 4114-7200
Centro para o Chile, 
Paraguai e Uruguai

Bolívia
La Paz
Tel: (591-2) 211-5400

Brasil
São Paulo
Tel: (55-11) 5185-6888
Rio de Janeiro 
Tel: (55-21) 2525-5850

Colômbia
Bogotá
Tel: (571) 319-2332
Centro para Bolívia, 
Equador, Peru e Venezuela

República Dominicana 
Santo Domingo 
Tel: (809) 566-6815
Centro para o Caribe

El Salvador 
San Salvador
Tel: (503) 2263-4877

Guatemala 
Cidade da Guatemala
Tel: (502) 2329-8000

Haiti
Petionville, Port-au-Prince
Tel: (509) 3798-0817

Honduras
Tegucigalpa
Tel: (504) 239-4551

Jamaica
Kingston
Tel: (876) 960-0459

México 
Cidade do México 
Tel: (52-55) 3098-0130
Centro para a América Central

Nicarágua
Managua
Tel: (505) 2270-0000

Panamá
Cidade do Panamá
Tel (Temp): (52-55) 3098-0130

Peru
Lima
Tel: (51-1) 611-2500

Trinidad e Tobago
Port of Spain 
Tel: (868) 628-5074

Para obter mais informações visite www.ifc.org/lac | Siga-nos no Twitter @IFC_LAC 


