
PERSPECTIVA GLOBAL 
A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é 
a maior instituição global de desenvolvimento 
focada no setor privado. A IFC começou a investir 
em empresas de países em desenvolvimento em 
1956 e na atualidade possui uma carteira de investi-
mentos de US$ 55,2 bilhões. Operamos por meio 
de 100 escritórios localizados em 94 países. 

A IFC deu início à seleção formal de seus investi-
mentos ambientais e sociais no começo da década 
dos noventa e se tornou a líder mundial reconhe-
cida nestes temas com o lançamento dos Princípios 
do Equador em 2004. 

Hoje em dia, os negócios climáticos inteligentes 
são uma prioridade central da IFC tanto para seus 
investimentos quanto para seus serviços de asses-
soria, por meio dos quais ajudamos os clientes a se 
adaptarem a uma nova economia verde. Damos 
apoio às finanças sustentáveis, à energia limpa, 
eficiência de recursos, agricultura sustentável e à 
adaptação às mudanças climáticas. 

O capital investido pela própria IFC nos projetos 
relacionados com mudanças climáticas aumenta-
ram de US$ 221 milhões para US$ 1,7 bilhão no 
ano fiscal 2011, representando 14% dos compro-
missos totais assumidos pela IFC.

Mas os investimentos comerciais são apenas uma 
parte do trabalho da IFC, o qual também inclui o 
financiamento com condições favoráveis, as-
sistência técnica, pesquisa primária sobre os riscos 
comerciais das mudanças climáticas e o desen-
volvimento de consenso para consolidar padrões. 
Nessas áreas a IFC investiu US$ 5,3 bilhões em 
91 projetos de desenvolvimento sustentável no ano 
fiscal de 2011.
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PROJETOS DA IFC RELACIONADOS COM MUDAN-                  PRESENÇA LOCAL 
Na América Latina e o Caribe, a IFC investiu 
US$ 624 milhões em 21 projetos relacionados 
com mudanças climáticas no ano fiscal de 
2011. Isso representa 20% dos US$ 3 bilhões 
de investimento de recursos da IFC na região. 
No total, investimos US$ 1,6 bilhão em 94 
projetos relacionados com mudanças climáticas 
desde a implantação do programa em 2005, e 
aumentamos nosso compromisso em 750% até 
o ano fiscal de 2011.

Ao longo dos anos, a IFC tem expandido 
de forma consistente seus investimentos no 
desenvolvimento sustentável na região. Isso 
reflete o fato de que a América Latina e o 
Caribe possuem abundantes recursos de 
energia renovável e que estes recursos deverão 
ser impactados pelas mudanças climáticas no 
futuro. Esta realidade cria oportunidades para 
que os clientes fortaleçam suas operações e 
infraestrutura, além de seu posicionamento 
dentro da nova economia verde.

A região já tem se beneficiado de décadas de 
crescimento com energia limpa graças ao 
baixo uso do carvão como fonte de energia e 
aos investimentos em energia hidrelétrica. A 
IFC está investindo nesta direção e ampliando 
seus investimentos para áreas como a energia 
eólica, solar, geotérmica, biomassa, eficiência de 
recursos, reciclagem, linhas de produção mais 
limpas, seqüestro de carbono, prevenção do 
desmatamento, fundos de mudanças climáticas 
e apoio a instituições financeiras locais de 
modo que elas financiem projetos climáticos 
sustentáveis.

Eficiência de recursos 
 • A IFC financia a implementação 
de iniciativas de diversos setores 
para o uso eficiente de energia, 
água e outros recursos, apoi-
ando os provedores de soluções e 
compradores.
 • Somos ativos em setores como 
cimento, metais, celulose, produtos 
químicos, processamento de 
alimentos, construção verde e 
distribuição de água e energia.  

Energia Limpa
 • A IFC investe em joint ventures 
e empresas de energia limpa em 
fase de crescimento nos mercados 
de energia eólica, solar, geotérmica, 
biomassa e hidrelétrica. 
 • No ano fiscal de 2011, comprom-
etemos US$ 428 milhões em nível 
mundial em projetos de energia 
renovável, os quais representam 
70% de toda a capacidade de 
investimento da IFC em energia. 

Agricultura Sustentável 
 • A IFC promove os padrões de 
sustentabilidade no agronegócio 
por meio de investimentos que 
ajudam a fortalecer os padrões 
ambientais corporativos. 
 • Somos especialistas em ajudar 
as empresas agrícolas a crescer, 
diminuir custos, reduzir resíduos 
e emissões e se planejar para os 
riscos climáticos.

Finanças Sustentáveis
• A IFC provê financiamento e 
capacidade de mobilização às 
instituições financeiras para 
incentivá-las a emprestar e investir 
em projetos sustentáveis. 

• A IFC já executou mais de 60 
projetos de finanças sustentáveis 
em 29 países com investimentos 
próprios de US$ 1,8 bilhão e mais 
de US$ 2,5 bilhões provenientes de 
capital privado. 
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 A IFC aplica seus investimentos, serviços de assessoria e gestão de ativos em quatro áreas de especialização em desenvolvimento sustentável: 

        ÇAS CLIMÁTICAS NA AMÉRICA LATINA E O CARIBE 
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BBVA Banco Continental, Perú 

A IFC abriu uma linha de crédito e de assistência 
técnica para o BBVA Banco Continental em 2006 
para o financiamento de eficiência energética e 

energia renovável. O BBVA outorgou 69 
financiamentos no montante total de US$ 34 

milhões.

San Jacinto Geothermal, Nicarágua
A IFC outorgou um empréstimo de US$ 50 

milhões e mobilizou US$ 140 milhôes para apoiar 
a construção do maior projeto novo (greenfield) 
de energia geotérmica da Nicarágua em mais de 

25 anos – promovendo a energia renovável, 
eletrificação e a independência energética do 

país.

Optima Energia, México

O financiamento da IFC no valor de US$ 10 
milhões fortaleceu o balanço da empresa, para 

que pudesse aumentar a eficiência energética de 
clientes no setor hoteleiro mexicano, reduzindo o 

uso de energia e o custo da água em 40%. A 
empresa economizou para seus clientes mais de 

US$ 14 milhões por ano.

ItaFos, Brasil

Um financiamento de US$ 40 milhões e um 
investimento de US$ 35 milhões ajudaram a 

MBAC Fertilizer a implantar o projeto ItaFos para 
expandir a produção agrícola sustentável no 

Nordeste do Brasil. O projeto recebeu o apoio do 
Processo de Revisão Social e Ambiental e da 

Iniciativa Amazônica da IFC. 
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PROJECTOS EM DESTAQUE 

 Financiamento 

Eficiência de 
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PRODUTOS DE INVESTIMENTO 
A IFC oferece vários produtos de investimento em negócios sustentáveis para ajudar 
no crescimento das empresas, aumentar sua eficiência, gerenciar riscos e ampliar 
seu acesso aos mercados de capital estrangeiros e nacionais.

SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

Nossos produtos financeiros: 

• Financiamentos da própria IFC

• Financiamentos sindicalizados 

• Investimento de capital  

• Financiamentos de quase-capital 

• Fundo de ações e dívidas                             

• Financiamento em Operações 

Comerciais

• Produtos para gestão de risco

• Financiamento em moeda local            

• Financiamento sub-nacional 

• Financiamento e créditos de carbono

• Financiamento concessional

Nossos focos em investimento sustentável: 

• Eficiência hídrica e energética

• Geração de energia renovável

• Agricultura sustentável

• Cadeia de suprimentos sustentável da 
indústria. 

• Seqüestro de carbono 

• Prevenção do desmatamento            

• Bancos que investem em energia limpa                   

• Joint ventures e empresas em fase de 
crescimento  

• Fundos para Mudança Climática

• Infraestrutura à prova de clima

Os Serviços de Assessoria da IFC ajudam a garantir a sustentabilidade dos projetos dos 
clientes. Providenciamos as seguintes soluções para os negócios e indústrias sustentáveis: 

Assessoria para a eficiência de recursos e produção mais limpa: A IFC ajuda os 
clientes a otimizar o desenho de seus projetos/processos e identificar oportunidades de 
modernização para obter maior eficiência energética, hídrica e de outros recursos.

Iniciativas de aumento da energia limpa e acesso à energia: A IFC apóia o incremento 
das redes interligadas e autônomas de energia limpa por meio da assessoria em temas 
regulatórios, acesso aperfeiçoado ao financiamento e tratando dos obstáculos no âmbito 
informativo para o desenvolvimento do mercado.

Avaliações sobre o risco climático: A IFC realiza avaliações de riscos para seus clientes 
nas áreas de hidroenergia, agronegócio, infraestrutura, manufatura e finanças. Também 
desenvolve ferramentas analíticas para ajudar no planejamento da adaptação às mudanças 
climáticas por parte de seus clientes.

Estabelecimento de Padrões: A IFC trabalha com clientes para que eles possam cumprir 
com os nossos Padrões de Desempenho Ambiental e Social, os quais são amplamente  
aplicados pelos bancos comerciais por meio dos Princípios do Equador. Essess padrões 
ajudam as empresas e fortalecerem suas marcas. 

Entre em contato com a IFC:  Entre no site www.ifc.org/lac para contatar
um funcionário da IFC LAC por e-mail ou telefone e para saber como a IFC pode 

Bank of Philippine Islands
A IFC apoiou o Bank of Philippine Islands com 

US$ 58 milhões em mecanismos de risco 
compartilhado e serviços de auditoria para 

aumentar a sua capacidade de avaliar e 
supervisionar os investimentos em eficiência 
energética e energia renovável, tais como o 

transporte de baixo carbono.

Azure Power Private Ltd., Índia

No ano fiscal de 2010 a IFC participou com US$ 
10 milhões na Azure Power Private ltd, que 
desenvolveu a primeira planta de serviços 

públicos de energia solar de 2 MW, distribuindo 
energia para 32 aldeias no estado indiano de 
Punjab. E no ano fiscal de 2012, a Azure abriu 

uma planta de 5 MW rumo a sua meta nacional 
de 100 MW.

Mriya Agroholding, Ucrânia 

O setor da IFC de Financiamento da Produção 
de Energia Limpa concedeu um empréstimo de 
US$ 5 milhões para a Mriya Agroholding, uma 

produtora agrícola, para impulsionar seus 
processos operacionais e reduzir o consumo de 

energia, uso da água e as emissões de CO2.

Sementes resistentes ao clima, Bangladesh
Por meio de seu programa de serviços de 

assessoria, a IFC está colaborando com a cadeia 
de suprimentos de sementes no país, traba-
lhando com quatros das maiores empresas 

privadas produtoras de sementes (Energypac 
Agro-G, Supreme Seed, ACI e Lai Teer) para 

produzir e comercializar sementes resistentes 
treinar produtores rurais para o seu uso.

Projectos da IFC relacionados com mudanças 
climáticas na América Latina e o Caribe por ano �scal  

(US$ Milhoẽs)

0

100

200

400

500

2009 2010 2011

300

700

600

US$189m

US$393m

US$624m

Projectos da IFC relacionados com a mudança 
climática na América Latina e o Caribe por Indústria   

(Desde Junno 2005)

Finança
Sustentável

$190m,
12%

Comércio
Internacional

$506m,
32% Transporte 

$130m, 
8%

Manufatura
$102m, 6%

Construção &
E�ciência

$132m, 8%

Agricultura, 
Sivicultura, e Água

$25m, 2%

Tecnologia Limpa
$243m, 15%

Energia
Hidrelétrica

$273m, 
17%

 

Sustentável

  Limpa

  Recursos

Sustentável

 
 A IFC aplica seus investimentos, serviços de assessoria e gestão de ativos em quatro áreas de especialização em desenvolvimento sustentável: 

apoiar o crescimento de seu negócio sustentável.


