
CRIANDO MERCADOS, 
CRIANDO OPORTUNIDADES
A IFC na América Latina e no Caribe Creating Markets, Creating Opportunities



VISÃO PANORÂMICA 
DA IFC
US$ 19,3 bilhões 
Total global de 
investimentos de longo 
prazo no AF17*, incluindo 
recursos mobilizados  
de terceiros.

101
escritórios em 94 países.

2.005
clientes do setor privado 
no mundo todo.

2,4 milhões
de empregos oferecidos 
por nossos clientes ao 
redor do mundo.

US$ 412 bilhões
em empréstimos 
oferecidos a micro, 
pequenas e médias 
empresas pelas nossas 
instituições financeiras 
parceiras.

US$ 3,1 bilhões
investidos em 
infraestrutura no AF17.

US$ 3 bilhões
investidos em projetos 
relacionados ao clima  
em 41 países no AF17.

US$ 2,1 bilhões
investidos em agronegócio, 
florestas e fertilizantes  
no AF17.

Obs.: algumas cifras são aproximadas
*Ano fiscal 2017



QUEM SOMOS
A IFC foi fundada em 1956 com base em uma ideia ousada: 

que o setor privado é essencial para o desenvolvimento. 

Temos seis décadas de experiência nos mercados mais 

desafiadores do mundo.

A IFC é a maior instituição de desenvolvimento global 

dedicada ao setor privado. Nós potencializamos todo o 

espectro de capacidades do Grupo Banco Mundial. Ao 

proporcionar investimento, consultoria e gestão de ativos, 

ajudamos as empresas a criar empregos, promover o 

crescimento e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Carteira de investimentos contratados por região*
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11%
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América Latina  

e Caribe

* O total da carteira de investimentos da IFC no AF17 (ano fiscal 2017) alcançou US$ 55 bilhões;  
3% dos investimentos foram destinados a projetos globais. 1



A IFC NA AMÉRICA LATINA  
E NO CARIBE
Desde o nosso primeiro projeto no Brasil, em 1957, a IFC investiu US$ 88 bilhões 

em financiamento de longo prazo na América Latina e no Caribe. Esta cifra inclui 

recursos mobilizados de parceiros.

Trabalhamos em toda a região com uma equipe de mais de 200 funcionários.  

No ano fiscal de 2017, destinamos US$ 5,3 bilhões em financiamento de longo prazo  

na América Latina e no Caribe.

Compromissos de longo prazo da IFC, por setor:
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Nossa estratégia  
está focada na 
promoção de:

• Competitividade  

e Inovação

• Integração Regional

• Crescimento Inclusivo

• Soluções de  

Negócios para a 

Mudança Climática
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» Energia Eletrônica (E-power), no Haiti 3



SOLUÇÕES PARA OS CLIENTES
A IFC oferece soluções abrangentes para clientes em mercados emergentes. 

Nós atendemos as suas necessidades em diferentes indústrias, com foco em 

infraestrutura, manufatura, agronegócios, serviços e mercados financeiros.

Investimento
Os produtos financeiros da IFC capacitam as 
empresas a crescer, gerenciar riscos e ampliar seu 
acesso aos mercados de capital estrangeiros e 
domésticos. Operamos em base comercial, investindo 
em projetos lucrativos e sustentáveis. Nossa linha 
de produtos inclui:

Empréstimos: A IFC oferece empréstimos a taxas fixas 
e variáveis, normalmente por um período de sete a 
12 anos.

Empréstimos Sindicalizados: A IFC mobiliza 
financiamento, atuando como catalisador para 
levantar recursos de fontes internacionais e nacionais. 
O Managed Co-Lending Portfolio Program (MCPP), 
um novo processo de sindicalização, permite que 
investidores externos participem da carteira de 
empréstimos seniores da IFC.

Participações Acionárias: Oferecemos capital para 
crescimento de longo prazo, investindo diretamente  
e por meio de fundos de private equity.

Financiamento Estruturado: A IFC utiliza produtos de 
financiamento estruturado com ênfase em soluções de 
longo prazo, em moeda local, e no acesso a mercados 
de capital locais.

Financiamento em Moeda Local: Já oferecemos cerca 
de US$ 23 bilhões em financiamentos em moda local, 
em 73 moedas diferentes – por meio de empréstimos, 
swaps, garantias, mecanismos de compartilhamento de 
riscos e produtos securitizados.

Financiamento ao Comércio Exterior: A IFC emite 
garantias de crédito, proporcionando liquidez para 
fluxos comerciais por meio de uma rede de mais de 
590 parcerias em 86 países.

Gestão de Ativos
A IFC Asset Management Company (AMC) foi criada 
em 2009 para proporcionar aos investidores acesso 
aos canais da IFC de investimento em mercados 
emergentes e expandir o fornecimento de capital de 
longo prazo a esses mercados. 

A AMC tem US$ 10 bilhões sob sua gestão. Administra 
13 fundos que investem em participação acionária, 
dívida e produtos tipo “fundo de fundos”, em nome 
de uma ampla variedade de investidores institucionais, 
inclusive fundos soberanos, fundos de pensão e 
instituições financeiras de desenvolvimento.
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» Expansão do Canal do Panamá

Consultoria
Oferecer serviços de consultoria é mais do que nunca 
uma parte crucial da estratégia da IFC na criação de 
mercados e na mobilização de investimento privado. 
Por meio deste trabalho, ajudamos a estabelecer as 
condições necessárias para atrair mais capital privado, 
possibilitando o crescimento do setor privado.

• Ajudamos empresas a atrair investidores privados e 
parceiros, a entrar em novos mercados e aumentar  
seu impacto. 

• Proporcionamos perspectivas de mercado 
personalizadas e consultoria para melhoria do 
desempenho operacional e sustentabilidade  
das empresas.

• Ajudamos as indústrias a adotar boas práticas  
e padrões para aumentar a competitividade  
e a produtividade.

• Ajudamos os governos a estruturar parcerias  
público-privadas a fim de melhorar o acesso da 
população a infraestrutura de alta qualidade 
e serviços básicos. Ajudamos os governos a 
implementar reformas que incentivem o  
investimento privado.

Os serviços de consultoria são prestados com o apoio 
financeiro de instituições doadoras.
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» Universidade Uniminuto, na Colômbia6



O QUE NOS TORNA DIFERENTES?
Graças à sua expertise global, a IFC é líder no desenvolvimento do setor privado  

há seis décadas.

Parcerias de longo prazo Múltiplas rodadas 
de financiamento ajudam nossos clientes a crescer.

Experiência setorial Conhecimento prático, 
regional e inigualável avaliação de projetos.

Liderança em sustentabilidade Padrões 
ambientais, sociais e de governança corporativa 
conferem vantagem competitiva às empresas.

Soluções personalizadas Estruturas 
financeiras flexíveis e produtos personalizados 
para atender às necessidades dos clientes.

Capacidade de mobilização O histórico de 
investimentos bem-sucedidos da IFC estimula 
outros a seguir nossos passos. No AF17, a 
IFC mobilizou cerca de US$ 7,5 bilhões para 
investimento em países em desenvolvimento.

Valor da marca O fortalecimento da 
reputação dos nossos clientes abre portas a 
novas fontes de financiamento e conhecimento. 

Gestão do capital de terceiros Oferecemos a 
investidores um acesso singular a oportunidades 
atraentes em mercados emergentes.
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Preenchendo as Lacunas em Infraestrutura

A IFC ajuda a desenvolver projetos de 
infraestrutura para melhorar a vida das pessoas, 
com ênfase em energia elétrica, serviços de 
utilidade pública e transportes.

A IFC associou-se a quatro outros bancos de 
desenvolvimento para destinar US$ 2,3 bilhões 
para a expansão do Canal do Panamá. Isso dobrou 
a capacidade do canal para tornar o comércio 
mais eficiente.

Apoiamos todas as fases do ambicioso programa 
de infraestrutura da Colômbia – que acrescentará 
7.000 quilômetros de novas rodovias – desde a 
estruturação de parcerias público-privadas (PPPs)  
até o lançamento pioneiro de novas ferramentas 
financeiras para mobilizar capital ainda inexplorado.

Contando com mais de 7.500 funcionários, a 
Vix Logística do Brasil oferece soluções de logística 
e de transporte em setores-chave, tais como 
mineração, petróleo e gás. Isso ajuda a impulsionar  
a competitividade do país.

DESTAQUES

» Porto Exolgan, na Argentina8



Intensificando Iniciativas Climaticamente Inteligentes

A IFC é um dos principais financiadores de 
energia limpa. Renováveis representam dois 
terços de nossos investimentos em energia.

O apoio da IFC à AES Colón, primeira instalação 
de transformação de gás natural em energia, ajudará 
a evitar a emissão de 1 milhão de toneladas de 
dióxido de carbono por ano, o que equivale a 
retirar 200 mil veículos das ruas.

Ajudamos o Bancolombia a lançar o primeiro 
título verde emitido por um banco comercial na 
região, levantando cerca de US$ 115 milhões, o que 
possibilitou novos investimentos em energia limpa e 
pavimentou o caminho para outros bancos.

O investimento da IFC de US$ 49 milhões na 
CerradinhoBio do Brasil está ajudando a aumentar a 
produção de bioetanol e de eletricidade provenientes 
da polpa da cana-de-açúcar. Isso evitará que 
280 mil toneladas de gases de efeito estufa sejam 
liberadas por ano.
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Ajudando Empresários Locais 
a Prosperar

Os clientes da IFC ajudam a cobrir a falta 
de acesso ao crédito. No ano passado, na 
América Latina, forneceram US$ 94 bilhões  
em empréstimos para micro, pequenos e 
médios empresários.

O pacote de financiamento de US$ 375 milhões 
da IFC para o Banco Bradesco ajudou mais de 
280 mil pequenas e médias empresas brasileiras 
a conseguir financiamento.

A IFC lançou o programa Banking on Women para 
ajudar os bancos locais a expandir o acesso a crédito 
para mulheres empreendedoras. O programa dispõe  
de uma carteira de US$ 685 milhões na região.

Em toda a América Latina, a IFC está introduzindo 
registros colaterais para ajudar os bancos a emprestar 
a empresários que dispõem somente de bens móveis 
como garantia. Em seu primeiro ano, o registro 
da Colômbia recebeu 1,3 milhão de inscrições.

» Produtora de leite, em Alquria, Colômbia10



Pioneira em Parcerias Público-Privadas 
(PPPs)

A IFC é pioneira no apoio a PPPs para ajudar 
governos na melhoria da educação, em cuidados 
com saúde, em comunicações e transportes.

Ajudamos o governo do Haiti a transformar uma 
empresa telefônica estatal, que perdia US$ 1,5 milhão 
por mês, em uma PPP bem-sucedida. O número 
de clientes da NATCOM saltou de 75 mil para 
1,8 milhão.

A IFC melhorou drasticamente a qualidade dos 
serviços de saúde com duas PPPs na Bahia, Brasil: 
Hospital do Subúrbio e Serviços de Diagnósticos por 
Imagem. Juntos, atendem mais de 700 mil pacientes 
por ano.

Liberando Capital para o Desenvolvimento Sustentável

A IFC ajuda a proporcionar soluções de 
financiamento inovadoras e de larga escala por 
meio da mobilização de novas fontes de recursos.

A nova inciativa da IFC, a MCPP Infraestrutura, tem 
por objetivo levantar US$ 5 bilhões de investidores 
institucionais nos próximos cinco anos para energia, 
transporte e telecomunicações.

A IFC Asset Management levanta recursos de 
investidores institucionais a fim de aumentar o capital 
de longo prazo investido em mercados emergentes.

O Programa de Empréstimos Sindicalizados da IFC 
é o mais antigo e o maior programa entre os bancos 
multilaterais de desenvolvimento. No AF17, a IFC 
sindicalizou US$ 3,5 bilhões, principalmente para 
empresas do setor de infraestrutura.

» Energia Eólica BMR, na Jamaica

11



Potencialização da Tecnologia

A IFC é a maior investidora em Fintechs em 
mercados emergentes, focando em inovação 
impulsionada pela tecnologia.

A IFC investiu US$ 4 milhões na Afluenta, importante 
rede de empréstimos peer-to-peer, que vincula 
investidores e mutuários, transformando o processo  
de solicitação de empréstimo.

Ajudamos a empresa argentina InvoiNet a entrar em 
novos mercados para disponibilizar faturas eletrônicas 
para financiamento em mercados online. Isso abre 
mais alternativas de financiamento.

A IFC apoiou a expansão da GuiaBolso, plataforma de 
finanças pessoais que está ajudando mais de 3 milhões 
de usuários brasileiros a consolidar suas informações 
financeiras e gerenciar melhor seu dinheiro.

» Cidade do Panamá12



Ampliando Oportunidades  
para Agricultores

Ajudamos as empresas – do campo ao varejo –  
a aumentar a produção, melhorar a logística e  
a distribuição, e a expandir o acesso ao crédito 
para pequenos agricultores.

O café é o principal produto de exportação da 
América Central. Na Nicarágua, país em que o 
fungo “la roya” dizimou a atividade cafeeira, a IFC 
está ajudando a canalizar empréstimos para que 
agricultores comprem novas plantas e renovem mais 
de 5.000 hectares.

Cerca de 15 mil pequenos e médios agricultores 
do sul do Brasil receberão financiamento para a 
compra de fertilizantes, sementes e outros insumos 
graças ao investimento de US$ 35 milhões da IFC 
na Belagrícola.

Na Colômbia, os investimentos da IFC na empresa 
de laticínios Alqueria SA. ajudaram a aumentar a 
capacidade de produção, terceirizando a produção  
de leite de 13 mil agricultores independentes.

» Projeto de Produção de Café La Roya, na Nicarágua 13



ENTRE EM CONTATO

Washington, D.C., EUA
Sede da IFC
Tel.: (202) 473-9749

Argentina – Buenos Aires
Eixo para Argentina, Chile,
Paraguai e Uruguai
Tel.: (5411) 4114-7200

Bolívia – La Paz
Tel.: (5912) 261-3300

Brasil – São Paulo
Escritório principal no Brasil
Tel.: (5511) 5185-6888

Brasil – Rio de Janeiro
Tel.: (5521) 2525-5850

Colômbia – Bogotá
Eixo para Colômbia, Bolívia,
Equador, Peru e Venezuela
Tel.: (571) 319-2330

República Dominicana – 
São Domingos
Tel.: (809) 872-7301

El Salvador – San Salvador
Tel.: (503) 2526-5900

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

Haiti – Petionville,
Porto Príncipe
Tel.: (509) 2812-2200

Honduras – Tegucigalpa
Tel.: (504) 2264-0200

Jamaica – Kingston
Tel.: (876) 960-0459

México – Cidade do México
Tel.: (5255) 3098-0130

Nicarágua – Manágua
Tel.: (505) 2270-0000

Panamá – Cidade do Panamá
Eixo para Caribe
e América Central
Tel.: (507) 831-2020

Peru – Lima
Tel.: (511) 611-2500

FIQUE CONECTADO

Web www.ifc.org/lac

Twitter www.twitter.com/IFC_LAC

Facebook www.facebook.com/IFCwbg

LinkedIn http://on.ifc.org/ifcLinkedIn

Youtube www.youtube.com/IFCvideocasts

Produzido pelo Departamento para a América Latina e o Caribe, Equipe de Comunicações. Dezembro de 2017
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Para obter mais 
detalhes de contatos, 
favor consultar 
www.ifc.org/lac

Criando mercados, criando oportunidades
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